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L’Ajuntament de Ciutadella va pre·
sentar el 17 d’octubre l’avantprojecte 
per a la reforma i ampliació de la Re·
sidència Geriàtrica Municipal, amb 
l’objectiu d’ampliar la capacitat de 
l’edifici i, sobretot, millorar la qualitat 
de vida de les persones residents. 

Una vegada ja s’ha decidit i acordat 
–de mutu acord- destinar l’espai que 
fins ara estava llogat a Clínica Jua·
neda a l’ampliació dels serveis socio·
sanitaris, es va encarregar un avant·
projecte per dissenyar com seran les 
dependències que permetran ampli·
ar els serveis del Patronat Municipal 
de l’Hospital.

L’avantprojecte dibuixa unes instal·
lacions que passen de les 60 places 
actuals a 86. Cercant el major ben·
estar de les persones residents, s’eli·
minaran les habitacions triples exis·
tents actualment, i s’aposta sobretot 
per habitacions individuals. Així, ac·
tualment hi ha 26 habitacions indivi·
duals, 14 dobles i dues triples. Des·
prés de la reforma, es passarà a 42 
habitacions individuals i 22 dobles, 
desapareixent així les triples.

Les noves habitacions es distribuiran 
en tres plantes. Així, a la planta baixa 
s’ubicaran 12 habitacions individuals. 
A la primera planta i segona planta 
hi haurà 15 habitacions individuals i 11 
dobles respectivament. Totes les ha·

bitacions superaran de manera nota·
ble les dimensions mínimes exigides 
per la normativa actual, de tal mane·
ra que no només s’incrementa la inti·
mitat dels residents, sinó que també 
se’ls ofereix més espai. També s’in·
crementa l’espai i les dimensions de 
passadissos i accessos.

La reforma inclou també l’habilitació 
de nous i millors espais comuns, per 
als usuaris, treballadors i per als fa·
miliars. El nou edifici comptarà amb 

nou sales comunitàries, espais per a 
serveis i atencions, i es crearà també 
un nou espai verd a la part posterior 
de l’edifici per a esdeveniments i ac·
tivitats per als residents a l’aire lliure. 

Els autors de l’avantprojecte han 
ideat també un redisseny de la pla·
ça Sant Antoni, on s’ubica la façana 
principal de l’edifici, per a crear es·
pais més amables.

                  > Seguiu llegint

LA REFORMA DEL GERIÀTRIC DE 
CIUTADELLA APOSTA PER UNA ATENCIÓ 
AMB MÉS ESPAI I MÉS QUALITAT DE VIDA
L’avantprojecte dibuixa unes instal·lacions que passen de les 60 
places actuals a 86, amb 42 habitacions individuals i 22 dobles

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=63182
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OPINIÓ

Potser mai com ara totes les menorquines i me·
norquins compartim un mateix sentiment. La va·
loració del que ha succeït aquest passat estiu és 
unànime. Així no podem seguir. La pressió humana 
que ha patit la nostra illa els passats mesos de juliol 
i agost és insostenible. Es pot disfressar sota elabo·
rats eufemismes o fer elucubracions, més o menys 
retorçudes, sobre les causes, però la realitat sem·
pre s’imposa i la realitat és que aquest estiu s’han 
sobrepassat tots els límits.

Amb tota la intenció he esperat que arribés la tar·
dor per escriure aquest article, perquè pretenc fer 
una reflexió assossegada, serena, lluny de la imme·
diatesa, que pugui ser compartida per tota la soci·
etat menorquina.

Fa ja un bon grapat d’anys que des de Més per Me·
norca estem advertint que el creixement desmesu·
rat dels darrers anys ens portaria a un carreró sense 
sortida. Tant fa que llavors se’ns acusés demagò·

gicament de turismofòbia, l’únic que preteníem, i 
pretenem, és posar un poc de seny en aquesta cur·
sa descontrolada en què s’ha convertit l’activitat 
turística. I, sens dubte, qui primer hauria d’estar-hi 
interessat és, precisament, el sector turístic.

Hem defensat sempre un turisme de qualitat, en·
tès  com el turisme que visita la nostra illa cercant 
quelcom més que sol i platja, que s’interessa per la 
nostra cultura, que és respectuós amb el nostre en·
torn natural, amb les nostres tradicions i el nostre 
patrimoni...

Però aquests visitants que demanden calma, que 
venen a Menorca a la recerca de relax i tranquil·li·
tat no s’avenen amb les platges saturades, amb els 
fondejos sense mesura, amb l’allau de gent als car·
rers, a les cues per accedir a molts llocs, al tràfic 
excessiu per camins i carreteres...

És qüestió de temps. Més prest que tard aquest tu·
risme desistirà de tornar a Menorca si no som capa·
ços de revertir la dinàmica dels darrers estius. Si no 
ho fem, es malmenarà el principal atractiu que té, 
ara per ara, la nostra illa. I amb això hi perdrem tots. 
Si no actuam amb rapidesa, fermesa i convicció, 
l’atractiu de Menorca com a destí turístic s’anirà de·
gradant, i allò que pot semblar un èxit es convertirà 
en un malson.

                           > Seguiu llegint 

Josep Juaneda

PORTAVEU DE MÉS PER 
MENORCA AL CONSELL 
INSULAR

MASSIFICACIÓ: CAL ACTUAR

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2181/
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OPINIÓ

Les informacions publicades al diari Menorca el dia 
18 d’octubre del 2022 i en edicions anteriors sobre 
la gestió dels residus d’origen animal no són cor·
rectes.

Tot i que les Illes Balears són zona remota des de 
2014, i amb pròrroga fins a finals de 2023, a Me·
norca preval el Pla Director Sectorial de Gestió i 
Prevenció de Residus, normativa amb rang de Re·
glament i per tant d’obligat compliment i que no 
contempla l’enterrament de residus animals a l’abo·
cador.

El concepte de zones remotes està pensat per a 
territoris que no tenen plantes de transformació o 
d’incineració adequades. Des del moment que Me·
norca les té, el que pertoca és seguir les millors op·
cions ambientals, d’acord amb la jerarquia de ges·

tió de residus de les directives europees, estatals 
i autonòmiques, i açò és el que fa el Pla Director, 
definint amb tota claredat, a l’article 43, com han 
de ser tractats els residus animals.

En realitat, aquesta situació és molt habitual: les di·
rectives europees estableixen una normativa de mí·
nims ambientals per a la gestió de moltes realitats, 
però al final, el que preval, sempre, és la normativa 
ambiental més exigent, que a Menorca és clara. A 
més, el que preveu el Pla Director de residus a par·
tir de gener de 2024 serà d’obligat a tot arreu, zo·
nes remotes incloses. Menorca s’ha avançat al que 
acabarà essent norma per a tothom.

Per últim, cal fer constar que el Pla Director de Resi·
dus data, com hem dit, de 2006, i des de la seva 
aprovació, cap govern del Consell, ni d’un signe ni 
d’un altre, l’ha modificat en el sentit de fer passes 
enrere cap a un model ambientalment pitjor en el 
tractament dels residus animals. La modificació de 
2020 millora, com ha de ser, els  criteris originals 
incorporant noves opcions de valorització energè·
tica i material.

Josep Juaneda

PORTAVEU DE MÉS PER 
MENORCA AL CONSELL 
INSULAR

EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS OBLIGA A 
LA INCINERACIÓ DE RESIDUS D’ORIGEN 
ANIMAL A MILÀ DES DEL 2006
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CIUTADELLA

CESSIÓ D’UN SOLAR PER A 
CONSTRUIR LA RESIDÈNCIA I 
EL CENTRE PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT FÍSICA 
El dia 20 d’octubre va tenir lloc la visita al 
solar que l’Ajuntament de Ciutadella ce·
dirà per a la construcció de la residència 
i el centre polivalent per a persones amb 
discapacitat física de Menorca, el qual els 
hi ha de permetre un nou plantejament de 
vida més autònom, repercutint de mane·
ra positiva en el seu benestar. Han parti·
cipat en la visita la Presidenta del Consell 
Insular, Susana Mora, l’alcaldessa de Ciuta·
della, Joana Gomila, la consellera de Ben·
estar Social, Bàrbara Torrent, la regidora 
d’Afers Social, Laura Anglada, i represen·
tants de les entitats de la Fundació de Per·
sones amb Discapacitat.

                    > Seguiu llegint

COMENCEN LES 
ACTIVITATS PER A 
INFANTS MENORS  
DE TRES ANYS
El mes d’octubre van començar les següents activi·
tats com a espais per descobrir el joc i les relacions: 
als 2 anys, un dia d’escoleta, un programa gratuït per 
a infants de dos anys que es farà els dijous de 16:30 a 
19:30 h al CEI Xipell.

Espais familiars, per a infants d’1 any, un programa amb 
un cost de 12 € mensuals que es farà els divendres de 
9:00 a 11:00 h al CEI Xipell. La inscripció es pot fer 
presencialment a les oficines del Patronat Municipal 
d’Escoles Infantils (C/ Mallorca, 67) o telefònicament 
al 971381050 a les extensions 4218 o 4222. 

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=63519
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CIUTADELLA EDUCA 
A TEMPS COMPLET
El primer projecte d’aquest programa, adreçat als clubs 
esportius de la ciutat, es va iniciar el passat 10 de se·
tembre, amb la jornada de formació a càrrec de Saulius 
Vasaris, psicòleg esportiu i especialista en coaching es·
portiu.

Ara, i durant els vuit mesos de temporada, continuarà 
amb un repte mensual, que incideix en l’educació inte·
gral dels i les esportistes i posa l’accent en la gran impor·
tància de treballar, des de tots els àmbits, el creixement 
emocional i l’educació en valors en les etapes formatives 
d’infants i adolescents.

             > Seguiu llegint

DIA INTERNACIONAL DE           
LES PERSONES GRANS

L’1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, l’Ajuntament de Ciutadella va homenatjar 
les de Ciutadella, una població que suposa quasi una cinquena part sobre el global del municipi. 
L’acte va consistir en una cantada conjunta a les escales de la Catedral per part de les corals de 
les dues associacions de persones grans de Ciutadella: l’Associació de Gent Gran i Pensionistes 
de l’Esplai i l’Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes. 

                    > Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=63130
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=63044
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UN ANY MÉS, DONANT SUPORT A LA 
CAMPANYA DE RECICLATGE DE VIDRE 
‘MOVIMIENTO BANDERAS VERDES’

MAÓ ATORGA ELS HORTS URBANS DE 
SÍNIA COSTABELLA I SANTA MARIA A 
El passat 26 d’octubre es va 
dur a terme l’entrega de claus 
de 46 horts urbans, 30 dels 
quals estan ubicats a Sínia 
Costabella i 16, a Santa Maria. 
La totalitat d’aquests horts són 
de nova adjudicació, ja que ha·
via finalitzat el període d’ús de 
les persones que n’eren les an·
teriors titulars. Les persones 
beneficiàries actuals podran 
gaudir de la seva parcel·la du·
rant quatre anys.

A més de les 46 adjudicaci·
ons d’aquesta convocatòria, 
van quedar en llista d’espera 
22 persones, que obtindran la 
seva plaça una vegada finalit·
zada l’habilitació d’un nou re·
cinte d’horts a Camí d’en Guixó.

             > Seguiu llegint

MAÓ RENOVA EL CONVENI AMB 
LES ASSOCIACIONS VEÏNALS

L’Ajuntament de Maó va renovar els convenis amb 
les 13 associacions de veïns i veïnes del municipi. 
Amb aquest acord, la institució es compromet a do·
nar suport a les activitats que organitzin les entitats, 
amb un import total de 31.500 euros.

La trobada, que va tenir lloc al saló de plens de 
l’Ajuntament, també va servir per fer balanç i inter·
canviar noves necessitats i propostes de millora de 
les associacions.

Les entitats que hi van assistir són: Es Grau, Malbú·
ger, Molí des Pla, Camí de ses Vinyes, Camí d’en Bar·
rotes, Sant Climent, Llucmaçanes, Dalt Sant Joan, Sa 
Mesquida, Canutells, Camí des Castell de Dalt, Amics 
de la mar des Port de Maó i Amics de s’Illa del Rei.

https://www.ajmao.org/publicacions/verpub.aspx?Id=26240
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POBLES

EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA CASA NATURA REBRÀ 
FINANÇAMENT DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ

El Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana 
(Mitma) ha atorgat una aju·
da de 328.681 euros per a la 
recuperació de la Casa Natu·
ra, situada a Trebalúger i de 
propietat municipal.

El projecte de recuperació 
de la Casa Natura és una de 
les 405 actuacions seleccio·
nades d’entre els 1.065 pro·
jectes presentats a tot l’estat 
espanyol. 

La batlessa Joana Escandell 
va explicar que “el projecte 
de rehabilitació de la Casa 
Natura l’hem presentat als 
fons europeus del Pirep, que 
són subvencions per a la re·
habilitació d’edificis públics, i 
per fer-ho hem modificat un 
projecte del 2018 per obtenir 
la qualificació energètica A 
de l’edifici”.

                     > Seguiu llegint

ELS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES 
ELÈCTRICS S’INTEGREN A LA XARXA MELIB
Tots els punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics des Castell ja han quedat inte·
grats a la xarxa MELIB (Mobilitat Elèctri·
ca a les Illes Balears). La xarxa MELIB és 
la xarxa de recàrrega pública més gran del 
sud d’Europa i una eina fonamental per a la 
descarbonització, la millora de la qualitat 
de l’aire i l’increment de la mobilitat soste·
nible. Actualment, la xarxa MELIB compta 
amb més de 700 punts de recàrrega a les 
Illes Balears. 

Punts de recàrrega al municipi des Castell: 
Aparcament de les escoles (aparcament 
de Calesfonts), Aparcament del mirador 
de Santa Anna (carrer Tramuntana, 2A), 
Avinguda des Castell del polígon industri·
al, i Plaça de s’Esplanada, davant del Club 
de Jubilats.

PSM - Més per Menorca

https://www.aj-escastell.org/Contingut.aspx?IdPub=31385
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3 MENORS DE 30 ANYS TREBALLEN 
A L’AJUNTAMENT DE FERRERIES
L’Ajuntament de Ferreries ha contractat tres 
joves menors de 30 anys dins del Programa 
SOIB Jove: Qualificats - Entitats Locals 2022 
i que treballaran al consistori durant 1 any. 
Aquest programa està promogut pel SOIB i 
compta amb el finançament del Fons Social 
Europeu (FSE) en el marc del Programa Ope·
ratiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i la Con·
ferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes La·
borals. L’import total de la subvenció que s’ha 
concedit és de 92.359,60 €.

Aquest projecte permet a les corporacions 
locals, consells insulars i mancomunitats, així 
com entitats dependents o vinculades, con·
tractar joves majors de 18 anys i menors de 30 
anys en atur amb titulació universitària o de 
formació professional de grau superior o certi·
ficat de professionalitat de nivell 3, així com un 
títol equivalent d’ensenyaments artístics o es·
portius que habiliti per a l’exercici professional.

                                      > Seguiu llegint

LA SALA ALBERT CAMUS DE SANT 
LLUÍS REP LA CERTIFICACIÓ DE MARCA 
MENORCA RESERVA DE BIOSFERA

La Sala Albert Camus ha rebut oficialment la certifica·
ció que l’acredita com a primer espai cultural de l’illa en 
obtenir la Marca Menorca Reserva de Biosfera. L’entrega 
d’aquestes distincions va tenir lloc al Museu de Menorca, 
en un acte organitzat pel Consell de Menorca per a reunir 
a totes les empreses, entitats i espais que llueixen aquest 
distintiu. 

La Sala Albert Camus va rebre la distinció per les seves 
bones pràctiques en matèria de sostenibilitat, i pels com·
promisos adquirits per a seguir intensificant aquesta ma·
nera de fer. La certificació fou recollida per la batlessa de 
Sant Lluís, Carol Marquès, i la regidora de Cultura i Soste·
nibilitat, Débora Marquès. 

https://www.ajferreries.org/contingut.aspx?idpub=29166
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POBLES

REHABILITACIÓ DEL CASC ANTIC 
DES MERCADAL I FORNELLS

ALAIOR TREU A LICITACIÓ EL SERVEI    
DE L’ESCOLETA 0-3 ANYS AMB MILLORES
L’Ajuntament d’Alaior ha tret a licitació un dels serveis més 
importants que es presten al municipi, el del servei públic 
de primer cicle d’educació infantil, l’escoleta 0-3 anys d’Es 
Pouet, amb millores rellevants. Cal recordar que els plecs 
de preinscripcions tècniques que regeixen la licitació foren 
aprovats per unanimitat per tota la corporació municipal.
Així mateix, al plenari passat també es va aprovar una mo·
dificació de crèdit per poder garantir la gratuïtat del curs 
2-3 anys a Alaior. Com el conveni a partir del qual el Go·
vern de les Illes Balears i el Consell Insular han d’aportar els 
fons econòmics no està signat, ha estat l’Ajuntament qui 
ha avançat els diners, 70.000 euros, per sufragar el servei 
fins a final d’any, perquè les mestres i el personal puguin 
cobrar.

                           > Seguiu llegint aquí  

S’ha adjudicat el projecte de rehabilitació urbana 
del casc antic des Mercadal i Fornells a Antonio y 
Diego SA per 576.421,35 euros amb IVA inclòs. 

Aquestes obres afecten directament 2.285 m2 de 
carrers as Mercadal i 465 m2 a Fornells. Els carrers 
són els següents: Major, d’Enmig, Sant Joan, ses 
Carnisseries, Pont de la Sala, Sant Martí, sa Mun·
tanyeta, des Forn, plaça de l’Església i un tram del 
Bisbe Sever as Mercadal, i el carrer des Molí a For·
nells. 

Les obres consisteixen en adequar els serveis bà·
sics dels carrers: aigua potable, pluvials i millores en 
sanejament (amb la renovació de la xarxa d’aigua 
amb canonades de polietilè d’alta pressió, separati·
va de pluvials, connexions de servei al sanejament), 
hidrants contra incendis, creuaments elèctrics, em·
pedrat i arbrat al carrer d’Enmig, etc. A més, el ferm, 
en general, serà empedrat per tal d’anar millorant 
l’estètica. Es planteja eliminar els aparcaments a un 
tram del carrer d’Enmig donant continuïtat a la pla·
ça Constitució i restringir el trànsit rodat. A Fornells 
es donarà continuïtat a l’empedrat de la plaça de 
l’Església cap al Carrer des Molí.

> Seguiu llegint

PSM - Més per Menorca

https://www.aj-alaior.org/Contingut.aspx?IdPub=18631
https://www.aj-esmercadal.org/contingut.aspx?idpub=23107
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PREMI DE LA COMISSIÓ 
PER LA SOCIALITZACIÓ 
DE TREPUCONET
El conseller de Medi Ambient i Reserva de Bi·
osfera, Josep Juaneda, assegura que “estem 
dedicant tots els esforços en la transició ener·
gètica apostant per l’autoconsum i accelerant 
la implantació de plantes fotovoltaiques per 
abastir edificis públics i privats, posant als ciu·
tadans al centre d’aquesta transformació”.

                               > Seguiu llegint

500.000 € A LA MILLORA DEL 
CAMP DE FUTBOL ST CARLES I 
LA PISTA D’ATLETISME DE MAÓ
Recentment es van donar a conèixer els dos nous con·
venis de cooperació entre el Consell Insular de Menor·
ca i l’Ajuntament de Maó per a millorar dues instal·la·
cions esportives, com són el camp de futbol municipal 
Sant Carles i la Pista Municipal d’Atletisme de Maó. Pel 
que fa al camp de futbol municipal Sant Carles, s’ha 
signat un conveni per un valor de 302.352,30 € per a 
la renovació de la gespa artificial. Per altra banda, pel 
que fa a la Pista Municipal es realitzarà la renovació del 
paviment amb una inversió total de 401.658€

                  > Seguiu llegint

A falta de dos mesos per complir tres 
anys des del naixement de la marca 
Menorca Reserva de Biosfera, ja són 
50 les empreses certificades per dur 
a terme les seves pràctiques sota cri·
teris de sotenibilitat i respecte pels 
valors naturals i culturals de l’illa de 
Menorca. A l’acte es va celebrar al Mu·
seu de Menorca i aquest mig cente·
nar d’empreses van rebre el lliurament 
oficial de les certificacions que així ho 
acrediten.

> Seguiu llegint

50 EMPRESES CERTIFICADES AMB LA 
MARCA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2175/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2178/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2176/
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PARLAMENT

LAMENTAM QUE ELS AJUTS 
ANUNCIATS PER SÁNCHEZ 

NO CONTRIBUEIXIN A 
LA DIVERSIFICACIÓ 

ECONÒMICA
Més per Menorca va valorar de forma positiva “qual·

sevol millora a favor de la competitivat de les em·
preses de les Illes” però a la vegada ha lamentat que 
l’única mesura clara (la bonificació a l’Impost de so·
cietats) vagi dirigida “justament a les empreses que 
menys ho necessiten” perquè aquest impost el paga 
qui té beneficis; a les Balears, el gruix són empreses 
turístiques. Per contra, la mesura anomenada ‘boni·
ficació per la venda’ és la més abstracta i indetermi·

nada. “Ningú sap molt bé què vol dir, o quin abast 
tendrà”, va dir el diputat Josep Castells.. 

> Seguiu llegint

Una quarta part del que es recapta 
anualment a les Illes Balears grà·
cies a l’Impost de Turisme Soste·
nible (ITS) s’haurà de destinar a 
polítiques d’habitatge. La propos·
ta, presentada per Més per Menor·
ca al Parlament, va ser aprovada 
durant la sessió plenària on es va 
debatre i votar les propostes de 
resolució dels grups parlamenta·
ris derivades del Debat de Política 
General de la Comunitat Autòno·
ma.

El diputat de MxMe, Josep Cas·
tells, ha celebrat l’èxit d’aquesta 
idea, que el partit ha duit a la cam·
bra balear perquè “l’accés a l’habi·
tatge és la principal preocupació 
de la ciutadania”.

          > Seguiu llegint

UN 25% DE ‘L’ECOTAXA’ ANIRÀ 
A POLÍTIQUES D’HABITATGE
Ara, i per tal que aquesta iniciativa es faci efectiva, Més per Menorca     
presentarà una esmena als Pressupostos per modificar la Llei de l’ITS

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2173/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2177/
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PSM - Més per Menorca PARLAMENT

CENSURAM QUE ARMENGOL 
“NOMÉS PENSI EN 
MALLORCA” A L’HORA 
D’ANUNCIAR INVERSIONS 
MILIONÀRIES
El diputat Josep Castells li va retreure a Armengol 
que quan el PSIB va a Madrid “sols negocia tenint en 
compte les necessitats mallorquines”. Prova d’això, 
ha dit, és que hagi aconseguit 30 milions d’euros per 
al Tren de Llevant i que l’Estat aporti 187 milions per 
al tramvia de Palma “dos grans projectes dels quals 
estam a favor, però no del greuge que generen res·
pecte de Menorca”, va dir Castells.

> Seguiu llegint

El ple del Parlament va apro·
var una Proposició de Llei, 
presentada per Més per Me·
norca, mitjançant la qual es 
demana modificar la Llei es·
tatal d’Arrendaments Urbans 
(LAU) amb l’objectiu que les 
comunitats autònomes puguin 
posar un topall als preus del 
lloguer. Concretament, la ini·
ciativa proposa modificar els 
articles 10 i 17 de la Llei d’ar·
rendaments urbans. Ara la ini·
ciativa es traslladarà a la Mesa 
del Congrés dels Diputats.

La Proposició de Llei va sortir 
endavant amb 31 vots a favor 
(PSIB, Unides Podem, MÉS per 
Mallorca i Grup Mixt) i 24 vots 
en contra (PP, Cs, Vox, El PI i 
el diputat no adscrit, Maxo Be·
nalal).

               > Seguiu llegint

EL PARLAMENT DEMANA MODIFICAR 
LA LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS 
PER LIMITAR ELS PREUS DEL LLOGUER
És una proposta de Més per Menorca que haurà de ser debatura al Congrés

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2174/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2172/
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Enguany es commemora el 100 
aniversari del naixement de l’es·
criptor i assagista Joan Fuster 
(Sueca, 1922-1992), esdeveni·
ment que alhora coincideix amb 
els 60 anys de la publicació del 
seu llibre Nosaltres, els valenci·
ans (1962) i amb els 50 anys de 
la finalització de l’obra Els me·
norquins (1964-1972, inèdita) 
escrita per l’historiador i assa·
gista menorquí, Andreu Murillo i 
Tudurí (Maó, 1930-2007). 

De fet Els 
menorquins 
és la versió 
menorquina 
de l ’assaig 
de Joan Fus·
ter Nosaltres, 
e l s  va len·
cians, en el 
qual el suecà 
va voler do·
nar resposta 
a l’envit que 
Jaume Vi·
cens Vives 
havia fet l’any 1954 en Notícia 
de Catalunya (o Nosaltres els 
catalans, en la seva denomina·
ció inicial) perquè cada territo·
ri dels Països Catalans respon·
gués a les preguntes bàsiques 
de «qui som», «on ens trobem» 
i «cap a on anem». Per la seva 
banda, Josep Melià i Pericàs pu·
blicà l’any 1967 Els mallorquins, 
la quarta peça del quartet naci·
onalitari.

Efectivament, Andreu Murillo, 
motivat per les respostes de 

Joan Fuster i de Josep Melià a 
l’envit de Jaume Vicens Vives a 
Notícia de Catalunya (1954), co·
mençà a escriure l’any 1964 la 
versió menorquina de Nosaltres, 
els valencians, que inicialment 
va titular Els menorquins, gent 
d’illa. 

Com en les altres tres obres es·
mentades, l’objectiu de Murillo 
és afirmar la personalitat prò·
pia de l’illa fonamentada en la 
seva catalanitat i analitzar la re·

alitat amb 
la voluntat 
de projec·
tar un fu·
tur de re·
cobrament. 
Tot i  que 
les quatre 
obres s’es·
criuen en 
m o m e n t s 
històrics i 
contextos 
s o c i o c u l ·
turals dife·

rents, totes elles parteixen d’una 
mateixa situació marcada pels 
anys de repressió, provincianis·
me i colonització cultural i po·
lítica.

L’escriptura d’Els menorquins 
per part de Murillo coincideix, 
com ell mateix explica, amb l’ini·
ci del seu propi desvetllament 
nacionalitari, que comença pre·
cisament amb la lectura de No·
saltres, els valencians.

>> Seguiu llegint aquí

Als humans ens agrada rodejar·nos de be·
llesa (sentir-la aprop): posar al fons de la 
pantalla del mòbil un paisatge captivador, 
embellir la casa amb imatges amables o 
amb plantes… I és que: qui no s’ha deixat 
anar davant un paisatge exuberant o una 
petita au que vola com si estàs dansant en 
l’aire? A qui no se li han posat els pèls de 
punta en un concert d’aquells que et fan 
vibrar? I qui no ha experimentat bellesa 
escoltant un poema o gaudint amb una 
novel·la? Tant la natura com les creacions 
humanes poden desvetllar·nos ·i de forma 
ben intensa- aquesta capacitat que tenim 
de fer·nos defugir per un moment de no·
saltres mateixos…

La necessitat de commoure’ns és intrín·
seca als humans ·forma part de la nostra 
naturalesa·, i va més enllà tant del plaer 
immediat com d’allò purament material… 
perquè els humans necessitam anar més 
enllà del que és el nostre ésser -de totes 
les coses que ens ocupen i preocupen al 
llarg de la nostra existència…-. I és que la 
bellesa és capaç de deixondir·nos un més 
enllà; ens provoca el fer una passa més, i 
ens permet reconèixer què és el que ens 
aporta plenitud -i tanmateix, ja sabem que 
sense perspectiva el futur és ben magre·.

Amb la bellesa cadascú estableix uns lli·
gams particulars. Les experiències poden 
ser molt diverses i cadascú defineix la be·
llesa de forma diferent -ja se sap que so·
bre gusts…-. Per exemple, hi ha qui expli·
ca que la bellesa ens demana a crits silenci 
(permeteu-me confessar que compartesc 
sovint aquesta opinió); hi ha persones que 
viuen la bellesa com si es tracti d’un fet 
nostàlgic ·el passat sempre ha estat més 
polit…-;...

>> Seguiu llegint aquí

“50 ANYS D’ELS 
MENORQUINS  

D’ANDREU MURILLO”

“SOBRE LA 
NECESSITAT 
DE BELLESA”

Nel Martí

PROFESSOR I ESCRIPTOR

SETANTA ANYS DESPRÉS DE 
NOSALTRES, ELS VALENCIANS 
DE JOAN FUSTER I DE 
CINQUANTA ANYS DE 
CLOURE ELS MENORQUINS, 
LES SEVES APORTACIONS 
SEGUEIXEN SENT VALUOSES I 
PLENES D’ACTUALITAT

Magí Muñoz
PROFESSOR
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https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-nel-marti-50-anys-dels-menorquins-dandreu-murillo/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-magi-munoz-sobre-la-necessitat-de-bellesa/
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Vaig llegir fa temps un article, 
crec recordar que d’Enric Julia·
na, d’abans del referèndum del 1 
d’octubre, en el que el subdirec·
tor de La Vanguardia reflexiona·
va sobre la debilitat de l’indepen·
dentisme català per poder·se 
enfrontar amb èxit a l’Estat es·
panyol. Venia a dir, el periodista, 
que el moviment per la indepen·
dència sols podia guanyar l’em·
bat amb l’Estat si representava 
un percentatge tant alt de ca·
talans, que els poders de l’Es·
tat no tinguessin més remei que 
escoltar el seu clam i accedir a 
les seves propostes, negociant 
en qualsevol cas les condicions 
de la construcció d’un nou estat 
i de la  seva relació amb l’Estat 
Espanyol. I raonava que, possi·
blement s’havia perdut l’ocasió 

quan es va abandonar la reivin·
dicació del “volem decidir”, que 
reclamant el dret a fer una con·
sulta pactada però vinculant va 
arribar a comptar amb mes del 
80% de suports, entre els ciuta·
dans, però també al Parlament 
de Catalunya.

Era la seva opinió, amb la que 
podies o no estar·hi d’acord, 
però que tenia una lògica difícil 
de combatre, “la unió fa la for·
ça” i com que es necessitarà una 
gran força per fer tombar la gran 
força que te l’Estat (Govern, Po·
der Judicial, Monarquia, forces 
armades, poders financers, mit·
jans de comunicació, etc.), l’em·
bat que podia debilitar...

        >> Seguiu llegint aquí

Enrique Osorio, vicepresident de la Comuni·
tat de Madrid i un dels homes forts del go·
vern de la comunitat, novament s’ha cobert 
de glòria, a partir d’unes declaracions irres·
ponsables, aquesta vegada sobre els morts a 
les residències geriàtriques durant la primera 
onada del COVID19. Les declaracions, anun·
ciant la negativa del PP a avalar la proposta 
de constituir una comissió d’estudi sobre la 
situació de l’assistència geriàtrica a les resi·
dències de Madrid, han provocat un allau de 
reaccions i un profund malestar a la cúpula 
estatal del Partit Popular, conscient de que 
unes manifestacions que han estat qualifica·
des de miserables per part dels grups par·
lamentaris de la oposició i per centenars de 
ciutadans via Twitter podrien malmetre els 
esforços de Feijoo per aparentar una posició 
més centrada que la que va mostrar l’anterior 
líder popular, Pablo Casado.

             >> Seguiu llegint aquí

“COP MORTAL A 
L’INDEPENDENTISME?”

“NO HI HA 
PITJOR CEC QUE 
EL QUI NO VOL 

VEURE”

“ELS DELICTES DE RACISME HAN AUGMENTAT 
UN 64,7% EN DOS ANYS A LES BALEARS”

Els delictes de racisme han augmentat un 64,7% en 
dos anys a les Balears, és una de les conclusions de 
l’Informe sobre l’evolució dels delictes d’odi a Espa·
nya de 2021, que ha presentat a principis d’aquest 
mes d’Octubre el Ministre d’Interior Fernando Grande 
Marlaska.

Analitzant aquetes dades resulta difícil no lligar-les 
amb l’increment dels discursos de contingut racista 
o xenòfob de determinats polítics, i amb una certa 
normalització enmig del carrer i a alguns mitjans de 
comunicació de les expressions racistes i xenòfobes 

Un fet que unit a la sensació d’impunitat i a la man·
ca de noticies sobre la persecució i sanció d’aquests 

delictes que seria exigible a les forces de seguretat o 
als jutges, crea un “caldus” de cultiu que afavoreix el 
creixement de la cultura del rebuig a la diferència, si·
gui aquesta racial, religiosa, cultural i fins i tot lingüís·
tica.     

D’altra banda no es sorprenent el creixement d’aquest 
tipus de delicte quan, simplement a partir de la lectura 
dels mitjans de comunicació, es constata la infiltració 
d’ideologies proclius al racisme o al nazisme, en alguns 
estaments de l’Estat que, no pel fet de ser incipient, ens 
ha de deixar d’alarmar pel que pot tenir de tendència si 
no s’ataca de soca·rel. 

           >> Seguiu llegint aquí

Ramon Orfila

JUBILAT I AMANT DEL SEU POBLE

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-cop-mortal-a-lindependentisme/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-no-hi-ha-pitjor-cec-que-el-qui-no-vol-veure/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-els-delictes-de-racisme-han-augmentat-un-647-en-dos-anys-a-les-balears/
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AGENDA
25 de novembre de 2022

II Jornades de diversificació econòmica 
(Més per Menorca) Parc Bit - Alaior

1 de desembre de 2022 
60ª Assemblea de Més per Menorca

20.00 h. al C.C. des Mercadal

PSM - Més per Menorca


