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L’Ajuntament de Ciutadella va pre-
sentar el projecte de pressupost 
municipal per a l’any 2022, que s’in-
crementa un 8,04% en comparació 
amb els comptes d’enguany, i que 
puja a 38.329.938,66 euros. El pres-
supost prioritza la qualitat de vida 
de les persones, potencia la ciutat 
com un espai de convivència i de 
valors, impuls millores de l’espai pú-
blic per aconseguir una ciutat més 
habitable i accessible, aposta per la 
sostenibilitat, la transició energèti-
ca i una millor mobilitat. A més, es 
dóna suport al teixit associatiu i a 
les entitats i reforça la part social 
dels comptes municipals.

El projecte prioritza la despesa de 
caire social, amb un increment del 
9,9% de la partida del Servei d’Aten-
ció Social, Igualtat i Patronat de 
l’Hospital Municipal. 

                  > Seguiu llegint

CIUTADELLA INCREMENTA UN 8 PER 
CENT EL SEU PRESSUPOST I INVERTIRÀ  
7 MILIONS D’EUROS A LA CIUTAT

LÍDERS EL 
RÀNQUING EN 
INVERSIÓ SOCIAL 
PER HABITANT 
A LES ILLES 
BALEARS

L’alcaldessa de Ciutadella, Joana Go-
mila, va mostrar satisfacció per aques-
ta notícia: “Aquesta dada concreta la 
desconeixíem i en feim una valoració 
molt positiva, perquè efectivament 
sempre hem prioritzat la qualitat de 
vida i benestar de les persones. Ha 
estat sempre un dels nostres princi-
pals objectius i així es reflecteix en els 
pressupostos dels darrers anys”.

L’estudi realitzat per l’Asociación Es-

tatal de Directores y Gerentes de Ser-
vicios Sociales de España constituïda 
el 1994, es basa en les dades públi-
ques de les 404 ciutats espanyoles 
amb més de 20.000 habitants. 

Així es concreta, després de les limi-
tacions forçoses que van condicionar 
la despesa social durant la crisi social 
per mor de la pandèmia.

                         > Seguiu llegint 

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=64064
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=64563
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OPINIÓ

Després de dos mesos i mig de gratuitat en el trans-
port públic, tenc ganes de compartir amb voltros 
algunes dades, reflexions i comentaris.

S’han emès, entre l’1 de setembre i el 16 de novem-
bre de 2022, 8.125 targetes noves d’abonament. En 
el mateix període del 2019 es van emetre 966. Un 
augment del 744%!

Vull recordar-vos que per treure la vostra targeta 
d’abonament podeu anar, demanant cita prèvia, a 
les seus del Consell Insular de Menorca i en 10 mi-
nuts la teniu. Només heu de dur el carnet d’identi-
tat. El número de viatgers amb targeta dins aquest 
termini ha estat de 305.612, mentre en el 2019 va 
ser de 188.545. Açò implica un augment d’un 62% !

Les línies més usades han estat:

La L-10 Maó-Aeroport amb un 68% d’augment res-
pecte el mateix termini del 2019.

La L-1 Maó-Ciutadella, aturant a cada poble, 36%.

La L-14 Maó-Ciutadella Expres 17’2%.

La L-3 Maó-Es Castell ha augmentat en un 6’2%.

En total, el número de viatgers, amb targeta i sen-
se, ha augmentat un 18%.

Aquestes dades són molt positives, la gratuïtat ens 
dóna l’oportunitat de conèixer el servei de bus pú-
blic i viure noves experiències. Des de mobilitat ens 
complau que es vagin optimitzant els viatges i que 
freqüències i línies que eren poc utilitzades de cada 
vegada hi hagi més persones usuàries.

El dimarts passat, 15 de novembre de 2022, a la fre-
qüència de les 18:00 hores anàvem unes 20 perso-
nes dins l’autobús des de Sant Lluís a Maó. Aquesta 
dada era impensable el 2019! Açò implica que totes 
aquestes persones no van anar a Maó en cotxo par-
ticular.

S’altre dia una persona em va dir que ja tenien pla-
nificat anar el dissabte en bus tota la família a Fer-
reries. Estaven molt il·lusionats, era la primera ve-
gada que anaven en bus tots junts!

                           > Seguiu llegint 

Montse Morlà

CONSELLERA DE        
MOBILITAT DEL CONSELL 
INSULAR DE MENORCA

A MENORCA MILLOR EN BUS

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=54999
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OPINIÓ

Mentre la barca s’allunyava de Llatzeret, després 
de participar en una de les taules rodones del 25è 
Congrés Espanyol d’Ornitologia, i observava l’es-
pectacular port de Maó, vaig sentir una doble sa-
tisfacció.

Per una banda, la de veure com Menorca ha estat 
el lloc escollit perquè la comunitat científica posés 
en comú la importància de mantenir l’equilibri en-
tre l’activitat humana i la conservació del territori. 
La protecció de la biodiversitat és compatible amb 
el desenvolupament social, cultural i econòmic, i és 
que el bon estat de salut de la nostra biodiversitat 
significarà un bon estat de salut de la nostra soci-
etat.

Per l’altra, la satisfacció de comptar amb espais 
com el Llatzeret, un indret recuperat per a la soci-

etat menorquina, en què s’hi duen a terme esdeve-
niments com el Congrés que va tenir lloc el passat 
cap de setmana.

La posada a punt de les instal·lacions de l’illa, que 
originàriament van ser destinades a lloc de quaran-
tena amb motiu de l’arribada de la pesta bubònica 
a través dels vaixells procedents d’Orient i el nord 
d’Àfrica a les costes menorquines, ha permès que 
s’hi duguin a terme tota mena d’activitats, però, 
sense cap mena de dubte, tenen un valor especial 
aquelles que fomenten la divulgació científica i col·
laboren amb la promoció del coneixement.

Que el Llatzeret s’estigui convertint, passa a passa, 
en el centre neuràlgic de l’activitat científica en di-
ferents àmbits, i en un espai generador de coneixe-
ment, és el motiu principal per continuar treballant 
en l’adequació de les instal·lacions. Així mateix, és 
el moment oportú per regular totes les activitats 
que s’hi facin.

                           > Seguiu llegint 

Josep Juaneda

PORTAVEU DE MÉS PER 
MENORCA AL CONSELL 
INSULAR

LLATZERET, EPICENTRE 
DEL CONEIXEMENT

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2211/
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OPINIÓ

Us puc assegurar que no hi ha setmana que algú no 
em demani fins quan haurem d’esperar perquè la 
UNESCO declari la Menorca Talaiòtica com a Patri-
moni Mundial. M’ho demanen a reunions, gent pel 
carrer, de Menorca i de tot arreu.

Agraesc molt aquesta inquietud, perquè açò vol dir 
que el projecte, com hem dit moltes vegades, no és 
una iniciativa del Consell sinó de tota la societat. 
La gent, de mica en mica, s’ha anat fent seu aquest 
fenomenal repte, i ara té l’ànsia d’acabar la carre-
ra, com un corredor quan veu allà enfora la línia de 
meta. Per açò crec que és el meu deure fer un ar-
ticle per actualitzar la situació i compartir la infor-
mació que tenim. Ras i curt: la situació a la UNESCO 
és molt complicada, però molt senzilla d’explicar. 
El Comitè de Patrimoni Mundial, que és l’òrgan que 

aprova les noves candidatures, es reuneix una ve-
gada cada any. El 2022 s’havia de reunir a partir 
del 30 de juny a la ciutat russa de Kazan, sota pre-
sidència de Rússia. Però la invasió d’Ucraïna per 
part de Rússia el passat mes de febrer va fer témer 
que la reunió del comitè se suspendria, com així va 
passar. De llavors ençà hi ha hagut molts contactes 
diplomàtics a nivell internacional, però de moment 
cap d’ells ha fructificat. Els països aliats d’Ucraïna 
consideren intolerable que presideixi el Comitè de 
Patrimoni Mundial un país que n’ha envaït un altre 
i que, a més de les víctimes humanes —que certa-
ment són el més greu— també està destruint amb 
bombes el patrimoni històric i cultural d’Ucraïna.

De moment no hi ha indicis de quan es pot repren-
dre la convocatòria del Comitè de Patrimoni Mun-
dial. En l’escenari més pessimista, s’hauria d’esperar 
fins que Rússia finalitzi el seu torn de presidència 
del Comitè, que serà el novembre de 2023. És pos-
sible que la comunitat internacional acordi una so-
lució intermèdia, i que es pugui celebrar la reunió 
de la UNESCO a un altre país i sota presidència d’un 
altre país.                            

          > Seguiu llegint 

Miquel Àngel Maria

CONSELLER DE CULTURA, 
EDUCACIÓ, JOVENTUT I 
ESPORTS

EN QUIN PUNT ES TROBA EL 
PROJECTE DE MENORCA TALAIÒTICA?

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2186/
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OPINIÓ

Aquest article em va passar pel cap, per primera 
vegada, un dissabte matí. Concretament, el pas-
sat 22 d’octubre mentre participava en la caminada 
solidària contra el càncer. He participat en molts 
actes com aquest, actes organitzats per associaci-
ons sense ànims de lucre, actes que són possibles 
perquè hi ha persones que dediquen desinteres-
sadament temps i esforços a donar suport els qui 
pateixen d’una manera o l’altra.

Em fa sentir orgullós de la meva illa l’alt nivell d’as-
sociacionisme que existeix. La participació cívica 
és la mostra d’una societat sana i madura. Perquè, 
això ho hem de tenir clar, la solidaritat ja no és 
concebuda com a beneficència,  sinó com suport, 
acompanyament i exigència de justícia.

Hi ha molta gent que desconeix que el nostre Esta-
tut d’Autonomia, en la reforma del 2007, incorpo-
rà tot un seguit de drets ciutadans. Per posar uns 
exemples:

Es garanteix el dret a la prevenció i la protecció de 
la salut mitjançant un sistema sanitari públic de ca-
ràcter universal.

Les administracions públiques de les Illes Balears, 
segons la Carta de Drets Socials, garantiran en tot 
cas a tota persona dependent el dret a les presta-
cions públiques necessàries per a assegurar la seva 
autonomia personal, la seva integració i la seva par-
ticipació en la vida social de la comunitat.

Les administracions públiques de les Illes Balears 
garantiran el dret d’accés a un habitatge digne dels 
ciutadans de les Illes Balears.

És evident que aquests drets, com la resta que po-
dem llegir a l’Estatut, poden ser vistos com una 
simple declaració de bones intencions sense més 
transcendència. De fet, el Govern del Partit Popular 
presidit per Bauzà va impedir l’accés a la sanitat de 
persones immigrades, restringint el caràcter uni-
versal del sistema sanitari públic i vulnerant la lletra 
i l’esperit de l’Estatut.

Però allà on sectors dretans només hi  volen veure 
paraules buides de contingut, jo hi veig compromi-
sos. És l’obligació dels responsables polítics fer el 
possible perquè aquests drets siguin efectius. 

                           > Seguiu llegint 

Josep Juaneda

PORTAVEU DE MÉS PER 
MENORCA AL CONSELL 
INSULAR

MENORCA SOLIDÀRIA

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2203/
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OPINIÓ

Dimecres passat es va produir al Senat un debat 
tan interessant pel contingut, com decebedor pel 
resultat, ja que la proposta que va defensar el se-
nador autonòmic Vicenç Vidal, innovadora i posi-
tiva per a l’esport base sense ànim de lucre, va ser 
rebutjada pels vots contraris i les abstencions dels 
grups majoritaris al Senat.

Tot va començar l’any 2015, quan set clubs espor-
tius de Menorca (cinc de Ciutadella i dos d’Alaior) 
van demanar al Parlament de les Illes Balears que 
promogués un canvi legislatiu perquè el suport 
econòmic que els clubs donen als voluntaris —bàsi-
cament entrenadors i tècnics— no computi dins el 
règim general de la Seguretat Social, sinó que ten-
gui una fiscalitat diferent.

La proposta partia d’una evidència: en l’esport base 
sense ànim de lucre, els entrenadors i tècnics són 
persones que es guanyen la vida amb una altra ac-
tivitat, i que dediquen al seu club una part del seu 
temps lliure. El suport econòmic que reben és tes-
timonial, no és un salari, ni mig, només una ajuda 
de caràcter marginal per compensar la seva dedi-
cació. Si aquesta compensació es considera, com 
passa ara, un ingrés salarial, els treballadors han de 
tributar-la com a tal, que vol dir una càrrega per a 
la seva declaració d’IRPF. I per als clubs esportius, 
els imposts i cotitzacions per aquests sous són una 
despesa molt important que, tractant-se d’entitats 
petites i sense ànim de lucre, afeixuga la seva sol-
vència econòmica.

Al Parlament de les Illes Balears aquesta iniciativa 
es va votar amb l’ampli suport de tots els partits 
que diuen estar a favor de l’esport base i del vo-
luntariat esportiu, i al Congrés de Diputats va ser 
aprovada quasi per unanimitat, amb només dues 
abstencions. 

                           > Seguiu llegint 

Miquel Àngel Maria

CONSELLER DE 
CULTURA, EDUCACIÓ, 
JOVENTUT I ESPORTS

SEMPRE A FAVOR DE L’ESPORT 
BASE (…I HO TORNAREM A FER)

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2185/
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NOTÍCIES

PATRÍCIA FONT REPRESENTA 
MXME A BRUSSEL·LES EN UNA 
TROBADA DE DONES QUE ES 
DEDIQUEN A LA POLÍTICA
La diputada de Més per Menorca, 
Patrícia Font, va participar a Brussel·
les a la conferència organitzada per 
l’Aliança Lliure Europea (EFA) “Wo-
men’s participation in politics. Eu-
ropean and International perspecti-
ves” (La participació de les dones a 
la política. 

Perspectives internacionals i euro-
pees). Ho ha fet en representació de 
Més per Menorca i en el marc d’un 
encontre titulat “Europe will be fe-
minist or it won’t be”(«Europa serà 
feminista o no serà»).

Els principals objectius, segons que 
va explicar Font han estat, precisa-
ment, “fomentar la participació de 
les dones en l’àmbit de la política i 
introduir la mirada feminista a l’hora 
de legislar i executar polítiques pú-
bliques”.

            > Seguiu llegint

PSM - Més per Menorca

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2208/
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ACONSEGUIM QUE EL GOVERN DE L’ESTAT 
HAGI DE REVISAR L’OSP ENTRE SES ILLES
El Parlament de les Illes Balears va aprovar 
una proposta de Més per Menorca que dema-
na al Govern de l’Estat de revisar l’Obligació 
de Servei Públic (OSP) en les rutes aèries en-
tre les Illes Balears per tal d’augmentar-ne el 
nombre de freqüències diàries d’anada i tor-
nada durant tot l’any i amb uns intervals en 
funció de la demanda dels ciutadans, i també 
per garantir que la capacitat de les aeronaus 
s’ajusta a aquesta demanda, especialment en 
els dos primers vols i els dos darrers vols de 
cada dia.

      > Seguiu llegint

UNANIMITAT DEL PARLAMENT PER 
EXIGIR A MADRID QUE PAGUI EL QUE 
FALTA DELS CONVENIS DE CARRETERES

Més per Menorca va aconseguir que el Parlament aprovés en sessió plenària (per unanimitat) 
instar al Govern de l’Estat a reprendre les negociacions per a la signatura dels convenis de car-
reteres amb els consells insulars, i que aquests es financin amb càrrec a partides pressupostàries 
independents del Factor d’Insularitat.

                    > Seguiu llegint

      

Més per Menorca va aconseguir el suport de la cambra autonòmica 
perquè aquests es financiïn al marge del Factor d’Insularitat

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2214/
> Enlla� >>> Podeu consultar tota la not�cia clicant aqu�


PSM - Més per Menorca PARLAMENT

 PSM - Més per Menorca # 9  

UN ANY MÉS, DONANT SUPORT A LA 
CAMPANYA DE RECICLATGE DE VIDRE 
‘MOVIMIENTO BANDERAS VERDES’

PRESSIONAM EL PSOE PERQUÈ ES FACIN 
REALITAT LES MESURES SOBRE HABITATGE
Més per Menorca va presentar al Parla-
ment una moció per millorar les condici-
ons de vida de les persones residents a les 
illes. De la bateria de mesures, destaquen 
els primers punts, que cerquen accelerar 
les solucions al problema de l’habitatge i 
que, ara mateix, estan pendents de vota-
ció o d’estudi.

És el cas del punt número 1, on s’insta al 
Congrés a incloure “de forma immedia-
ta” (en un termini inferior a tres mesos ) 
el debat i votació per modificar de la Llei 
d’Arrendaments Urbans (LAU) perquè les 
comunitats autònomes puguin regular els 
preus dels lloguers d’habitatges en zones 
amb un mercat ‘tensionat’, com és el cas 
de les Illes Balears. En aquest sentit, cal 
recordar que la Proposició de Llei que va 
aprovar el Parlament a proposta de Més 
per Menorca està ara mateix pendent de 
tramitar.

                                > Seguiu llegint

MXME PROPOSA MENORCA PER 
FER EL DEBAT PÚBLIC SOBRE LA 
LLEI RESERVA DE BIOSFERA
Els portaveus de MxMe al Consell i al Parlament, Jo-
sep Juaneda i Josep Castells, van anunciar davant la 
institució insular que el partit va presentar a la Mesa 
del Parlament una proposta perquè la comissió que 
ha de dictaminar la llei Menorca Reserva de Biosfera 
es reuneixi a Menorca. Si bé els menorquinistes es van 
mostrar satisfets que la Ponència sobre la Llei s’hagi 
traslladat a l’illa, consideren que cal fer una passa més.

I és que, a diferència de la Ponència –que és a porta 
tancada–, la comissió que ha de dictaminar la Llei Me-
norca Reserva de Biosfera és un debat a porta oberta, 
previ al Ple, on els partits exposen els seus posiciona-

ments i esmenes respecte dels altres grups. Així, per 
definició, poden assistir·hi ciutadans i mitjans de co-
municació per conèixer els detalls del debat de prime-
ra mà. Per aquest motiu Més per Menorca considera 
indefugible que aquesta reunió de la comissió es faci 
a Menorca, ja que “parlam d’una llei estrictament me-
norquina que serà molt important pel futur de la nostra 
ciutadania”, va remarcar Juaneda. 

D’altra banda, Castells ha revelat que les negociacions 
que s’estan duent a terme sobre la Llei Menorca Reser-
va de Biosfera “van bé”.    
                       > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2213/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2197/
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CIUTADELLA

CIUTADELLA POSA EN MARXA UNA NOVA CAMPANYA 
DE DETECCIÓ DE FUITES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE
L’ad judicac ió  s ’ha 
fet per un import de 
9.680€ i abasta 100 ki-
lòmetres de xarxa.

Aquesta actuació té 
el seu origen en la ne-
cessitat d’efectuar una 
nova campanya de de-
tecció de fuites a la 
xarxa d’aigua potable, 
amb l’objectiu d’evitar 
pèrdues innecessàries 
d’aigua, més encara en 
el context actual de se-
quera i escassedat.

L’adjudicació contem-
pla que el sistema de 
detecció de fuites sigui 
acústic, amb geòfon i 
correlador, i que es fa-
cin informes diaris de fuites detectades. Cal recor-
dar que aquesta és la segona actuació que es fa 
en aquest sentit, ja que a principis d’any ja es va 

dur a terme una prime-
ra campanya de detec-
ció de fuites d’aigua, 
que suposà la revisió 
de 180 kilòmetres de la 
xarxa de subministra-
ment d’aigua potable.

La xarxa total al muni-
cipi és de 135 quilòme-
tres. Amb la primera 
campanya es va adju-
dicar la revisió de 180 
km i amb la segona, de 
100 km. Per tant, en-
guany s’haurà revisat 
la xarxa per complet 
dues vegades.

Finalment, cal desta-
car que durant el 2022 
ja s’han reparat un cen-

tenar de fuites, quaranta d’aquestes mitjançant el 
personal municipal i les seixanta restants amb em-
preses externes.

JOANA GOMILA ES REUNEIX AMB EL GOVERN 
PER COORDINAR ACTUACIONS EN HABITATGE
La batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, 
es va reunir amb el conseller d’Habitatge 
i Mobilitat del Govern balear, Josep Marí, 
per impulsar polítiques d’accés a l’habitat-
ge al municipi.

A la reunió va sol·licitar que el Govern ba-
lear estudiï les possibilitats d’adquirir, via 
tempteig i retracte o algun altre sistema, 
habitatges a la SAREB, per posar a l’abast 
de la ciutadania edificis ja construïts i que 
estan buits.

Arran d’aquesta trobada, la batlessa de 
Ciutadella sol·licitarà a Consell Insular i 
Govern Balear la compra de terrenys o 
promocions de pisos inacabats al muni-
cipi, per fer front, així, a la manca actual 
de sòl públic susceptible de ser cedit per 
a la construcció de nous habitatges.

                  > Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=64165
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APROVAT EL PROJECTE DE DUES 
PÈRGOLES AMB PLAQUES SOLARS 
El projecte que s’ha aprovat preveu la ins-
tal·lació a l’aparcament del carrer Ferrers 
del POICI de dues pèrgoles amb plaques 
solars fotovoltaiques amb una potència 
total de 96,6 kWp per autoconsum com-
partit d’un punt de recàrrega de vehicles 
elèctrics doble, que s’instal·larà al mateix 
aparcament i també dels 3 camps de fut-
bol municipals i de les pistes de tennis mu-
nicipals.

El projecte redactat per l’Enginyer Indus-
trial Jordi Bosch, té un pressupost d’exe-
cució de 149.447,5€ (IVA inclòs) i preveu 
una producció estimada d’electricitat de 
146.000 kWh per any que serviran per do-
nar servei tant al punt de recàrrega de ve-
hicles elèctrics com als 3 camps de futbol 
municipals i a les pistes de tennis mitjan-
çant un sistema d’autoconsum compartit. 
Ara, una vegada aprovat el projecte, sortirà 
a licitació i una vegada adjudicat s’execu-
taran les obres dins el 2023.

                                > Seguiu llegint

APROVADA UNA GUIA PER REGULAR 
LES PLANTES FOTOVOLTAIQUES    
ALS IMMOBLES DEL NUCLI ANTIC

El Consell Insular de Menorca va aprovar, en el seu 
ple de passat 26 de setembre, la “Guia de criteris es-
tètics i tècnics” per a la implantació d’energies re-
novables sobre coberta, teulada i aparcament en 
sòl urbà per autoconsum en entorns que comptin 
amb figures de protecció patrimonial o paisatgística.  
Aquest nou document omplirà un buit legal i regula-
rà la instal·lació de plantes fotovoltaiques i de siste-
mes d’aprofitament d’energia solar als immobles del 
nucli antic de Ciutadella i de la resta de l’illa en base 
a un seguit de criteris urbanístics i estètics.

                                   > Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=64663
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=63745
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CIITADELLA

CIUTADELLA PARTICIPA EN 
L’11È PARLAMENT INFANTIL 
DE LES ILLES BALEARS
Josep Plovins Leon, Lucía Silveira Coronel i Leo Llo-
rens Marquès s’encarregaren d’exposar les conclusi-
ons de les activitats fetes a les escoles de Ciutadella 
en relació amb el tema de la salut mental. Acompa-
nyats per la dinamitzadora del Consell Infantil, tres 
infants elegits com a representants del Consell Infan-
til de Ciutadella agafaven el primer vol de divendres 
matí en direcció a Palma. El grup de Ciutadella va 
ser el segon a intervenir. Ho va fer començant amb 
una breu introducció que donava rellevància als 22 
anys de recorregut que ja té el Consell Infantil.

> Seguiu llegint

L’Ajuntament  de 
Ciutadella invertirà 
22.000 euros en els 
treballs de renovació 
d’un tram de balus-
trada de formigó a 
la zona verda del Ca-
nal Salat, al Pont de 
sa Platja Gran. Així 
ho va acordar la jun-
ta de Govern, que va 
adjudicar les obres a 
l’empresa Albañilería 
J. López, SL, per un 
import

L’actuació és una ini-
ciativa de la regidoria 
de Manteniment i mi-
llora de la via pública i 
respon a la necessitat 
d’arranjar el tram de 
balustres del pont de 
sa Platja Gran, al cos-
tat de la Piscina Muni-
cipal descoberta.

          > Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT SUBSTITUIRÀ ELS 
BALUSTRES D’UN TRAM DE 110 
METRES QUE ES TROBA EN MAL ESTAT

https://www.aj-alaior.org/Contingut.aspx?IdPub=18582
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=64511
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CIIUTADELLA

L’AJUNTAMENT ES REUNEIX 
AMB LA SINDICATURA DE 

GREUGES I POSA EN VALOR 
LA SEVA EXISTÈNCIA 

PER DEFENSAR ELS DRETS 
DELS CIUTADANS

El 14 de novembre es van reunir la batlessa, Joana 
Gomila, la regidora de Serveis d’Atenció al Ciutadà 
i de Consum, Carla Gener, i els portaveus de l’Ajun-

tament de Ciutadella amb la senyora Pepa Gil, única 
síndica en actiu a la Sindicatura de Greuges. La tro-
bada va servir per poder explicar la funció d’aquest 
ens públic i fer-los coneixedors de la seva dinàmica 

de treball. 

> Seguiu llegint

Els primers dies de desembre, han començat les 
feines de poda d’arbres de diversos carrers del 
nucli urbà i de les urbanitzacions.

La Brigada Municipal de Jardineria assumeix la 
poda de manteniment dels arbres de menor al-
çada, en general moreres, de diversos carrers de 
Ciutadella, mentre que Ecoverd du a terme la 
poda dels arbres dels carrers de les urbanitzaci-
ons. En total s’actuarà en uns cinquanta carrers 
del nucli urbà i en dotze de les urbanitzacions.

L’Ajuntament treballa des de fa mesos en la re-
ducció de les feines de poda d’arbres al municipi, 
tal com ho especifiquen el nou Estàndard euro-
peu de poda i els criteris tècnics de l’arboricultu-
ra moderna, entre d’altres. Es poden només els 
arbres que realment ho necessiten, quan hi ha un 
motiu o una raó tècnica de poda, com, per exem-
ple, per conflictes amb els vianants, la senyalitza-
ció viària i el trànsit de vehicles, per interferènci-
es amb els edificis propers, per raons de risc de 
caiguda de branques i seguretat o per raons de 
regulació de l’arbre.

                                   > Seguiu llegint

S’INICIA LA CAMPANYA DE   
PODA D’ARBRES A CIUTADELLA

PSM - Més per Menorca

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=64096
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=64587


PSM - Més per Menorca

14  #  PSM - Més per Menorca  

CONSELL INSULAR

ES DUPLICA EL PRESSUPOST 
DEL CONVENI DESTINAT A LA 
MILLORA DELS CAMINS PÚBLICS 

ACORD AMB MAÓ I CIUTADELLA PER LES 
MILLORES EN ELS ESCORXADORS MUNICIPALS
El Consell Insular de Menorca treballa des 
de fa temps per avançar en la gestió insu-
lar dels escorxadors municipals, amb l’ob-
jectiu de coordinar l’activitat perquè sigui 
més eficient tant en l’àmbit econòmic com 
ambiental. 

En aquesta línia, durant setmanes s’han 
mantingut reunios amb els ajuntaments de 
Maó i Ciutadella per tractar les noves me-
sures a implementar a curt termini per tal 
de continuar garantint els serveis que ofe-
reixen els dos escorxadors i millorar la seva 
gestió, així com les seves instal·lacions.

              > Seguiu llegint  

El Consell Insular de Menorca ha duplicat el 
pressupost del conveni destinat a la millora 
dels camins públics dels ajuntaments de l’illa 
i la finalització dels catàlegs de camins de 
cada consistori. Així es va donar a conèixer a 
la reunió de la Comissió de Camins, celebra-
da el dimecres dia 26 d’octubre.

La reunió va comptar amb la presència de 
representants dels diversos ajuntaments de 
l’illa, del Consell Insular, representat per ti-
tular de Medi Ambient, Josep Juaneda, i de 
diverses entitats involucrades en matèria de 
camins. En aquesta reunió es van posar en 
comú els avenços en relació amb els respec-
tius catàlegs i a l’estat de tramitació de ca-
dascun, així com les implicacions del con-
veni de col·laboració entre el Consell Insular 
i els diversos municipis envers els camins i 
servituds de pas públiques de l’illa que s’ha 
signat amb cadascun d’ells durant els dar-
rers mesos.

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2206/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2187/
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EL GOVERN NO HA RESPECTAT 
LA PETICIÓ D’INVERTIR 17 M€ 
EN PROJECTES D’AIGUA
Més per Menorca lamenta que el Govern no hagi 
escoltat la petició del Consell Insular i els vuit ajun-
taments que demanaven inventir 17 milions d’eu-
ros de l’Impost de Turisme Sostenible en projectes 
per a millorar el cicle integrat d’aigua de Menor-
ca. D’aquesta manera es menysté l’autonomia dels 
menorquins i menorquines, i el GOIB torna a apro-
fitar els fons recaudats a través d’aquest impost 
per a finançar en major part el seus projectes

                                    > Seguiu llegint

PRESENTAM L’ESTAT DE LES 
MILLORES DE LA ZONA DE LES 
BATERIES DE FAVÀRITX
El Consell Insular, a través del Departament de Medi 
Ambient i Reserva de Biosfera, està executant diver-
ses actuacions a les antigues bateries de Favàritx amb 
l’objectiu d’habilitar i millorar la gestió de l’ús públic 
a tota la zona, i de garantir al mateix temps la con-
servació de l’enclavament, situat en el Parc Natural de 
s’Albufera des Grau. En roda de premsa es va informar 
sobre l’estat actual d’aquestes actuacions, així com de 
la previsió de les properes feines de rehabilitació pro-
gramades perquè tot el complex de les antigues bateri-
es obri al públic d’acord amb el Pla d’Usos de la zona. 

                  > Seguiu llegint

El Departament de Mobilitat del Con-
sell Insular de Menorca informa que la 
redacció del projecte constructiu de 
les obres de reforma del tram de Rafal 
Rubí està a punt de finalitzar i en unes 
setmanes podrà ser enviat a la Comis-
sió Balear de Medi Ambient per a la 
seva avaluació d’impacte ambiental.

Una vegada el projecte estigui enlles-
tit, s’obrirà un període d’exposició pú-
blica per a la tramitació d’esmenes al 
projecte.

> Seguiu llegint

LA REDACCIÓ DE LA REFORMA DEL TRAM DE 
RAFAL RUBÍ DE LA GENERAL, EN LA RECTA FINAL

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2184/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2198/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2199/
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POBLES

EL NOU CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
NETEJA DE MAÓ TINDRÀ UNA MAJOR 
COBERTURA, FREQÜÈNCIA I PROGRAMACIÓ
El Ple de l’Ajuntament de Maó 
aprova el nou contracte dels 
serveis de neteja, que supo-
sa una millora substancial pel 
que fa a l’organització i al di-
mensionament dels serveis de 
neteja. 

Així, es pretén aconseguir la 
total cobertura dels nuclis i 
barris del municipi i una major 
freqüència, un increment del 
control i major interacció amb 
la ciutadania. 

El contracte s’ha adjudicat, per 
concurs públic, a l’empresa 
FCC Medio Ambiente, SA, per 
un import de 17.496.877,93 €, 
i es desenvoluparà mitjançant 
un contracte de vuit anys de 
durada.

                     > Seguiu llegint

ES CASTELL POSA EN MARXA UN CENTRE    
DE FORMACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES
El centre s’ubicarà al CEIP Àngel Ruiz 
i Pablo i les classes es faran en una 
aula totalment equipada, amb ordi-
nadors i pantalla tàctil, que ja compta 
amb l’acreditació per a impartir cursos.  
D’aquesta manera, Es Castell comptarà 
per primera vegada amb una aula que 
podrà acollir cursos del SOIB, contri-
buint a la millora de l’ocupabilitat i la 
inserció laboral al municipi.

A més, als matins l’aula ja s’està fent 
servir com a aula d’informàtica per a 
l’escola. El cost de la nova aula és de 
34.000 euros, el 50% dels quals es fi-
nançarà a través d’una subvenció del 
SOIB.

                   > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2193/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2202/
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LA REHABILITACIÓ DE LA CASA NATURA DES CASTELL 
REBRÀ FINANÇAMENT DELS FONS EUROPEUS

El Ministeri de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana (Mitma) ha ator-
gat una ajuda de 328.681 euros per 
a la recuperació de la Casa Natura, 
situada a Trebalúger i de propietat 
municipal.

El projecte de recuperació de la 
Casa Natura és una de les 405 ac-
tuacions seleccionades d’entre els 
1.065 projectes presentats a tot 
l’estat espanyol. 

La convocatòria d’ajuts s’ha cele-
brat en concurrència competitiva, 
cosa que implica que han estat se-
leccionats els projectes que més 
puntuació han assolit segons la 
seva qualitat, solidesa, enfocament 
integral, innovació, oportunitat i 
governança.

                       > Seguiu llegint

L’ENTESA DENUNCIA UN NOU 
RETARD EN LA CONSTRUCCIÓ DE 
LA NOVA ESCOLA DES MERCADAL

Des de l’Entesa volem expresar la nostra indignació pel tracte que 
dona l’IBISEC al poble des Mercadal pel retard que dur acumulat en la 
redacció del projecte executiu per a la construcció de la nova escola. 
Volem recordar que dia 22 d’abril l’IBISEC va venir a presentar l’avant-
projecte de la nova escola i va declarar que en un termini de 4 mesos 
tindria enllestit el projecte executiu per a la seva construcció. 

El titular va ser que les obres començarien dins aquest any 2022 (veure 
notícia Diari Menorca). El termini que l’IBISEC mateix va marcar va aca-
bar a finals d’agost i no va ser fins a finals de setembre quan ens vam 
assabentar que, no només no tenia finalitzat aquest tràmit, sinó que 
acabava d’adjudicar un contracte que dona un nou termini de 4 mesos 
a una empresa externa per a la seva redacció.      
                           > Seguiu llegint

L’equipament acollirà activitats d’entitats socials, culturals i educatives

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2192/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2190/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

Ara fa poc més d’un any, el 28 
d’octubre de 2021, la Federació 
Espanyola de Municipis i Provín-
cies va aprovar la “Declaració 
de Torremolinos”, per reivindi-
car el reconeixement efectiu de 
la feina que fan els ajuntaments 
davant el Govern de l’Estat i els 
governs autonòmics.

Aquesta declaració reclamava 
una major descentralització cap 
als municipis, el reconeixement 
normatiu de les competències 
municipals, 
l’adequació 
dels recursos 
financers a 
la rellevància 
dels serveis 
que presten 
a la ciutada-
nia, i que la 
normativa no 
castigui els 
ajuntaments 
—com pas-
sa ara— amb 
restriccions 
que impedeixen que els ajun-
taments puguin decidir i dur a 
terme els seus projectes. Volia 
ser un toc d’atenció davant la 
perpetuació del centralisme pi-
ramidal espanyol que, governi 
qui governi a Madrid, no hi ha 
manera de superar. Vegem-ho.

L’any 2012, el govern presidit 
aleshores per Mariano Rajoy va 
aprovar la Llei d’estabilitat pres-
supostària, coneguda com “Llei 
Montoro” perquè va ser aquest 
el ministre qui la va impulsar, 

que bloquejava la disponibilitat 
de les hisendes locals. Un any 
després, el mateix ministre feia 
aprovar la Llei de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administra-
ció Local, que, entre altres co-
ses, multiplicava la burocràcia i 
els controls en la tramitació ad-
ministrativa habitual dels ajun-
taments.

Totes dues lleis, fetes amb la 
coartada de les directives eu-
ropees per lluitar contra la crisi 

econòmica 
i el dèficit 
públic, van 
e s c a n y a r 
e l s  a jun-
t a m e n t s , 
que deixa-
ven de ser 
lliures per 
emprar els 
seus recur-
sos amb un 
cert marge 
de discre-
cionalitat, i 

van bloquejar la contractació de 
personal als serveis municipals. 
Des d’aquell moment, els ajun-
taments poden dedicar els seus 
estalvis a pagar als bancs, però 
tenen problemes per posar els 
seus recursos a l’abast dels ciu-
tadans. I el bloqueig de la con-
tractació de personal ha provo-
cat l’acumulació de projectes i 
expedients. La lentitud adminis-
trativa és conseqüència directa 
d’aquesta saturació.

>> Seguiu llegint aquí

Quan arriba aquesta època de l’any tot-
hom es fa la mateixa pregunta: I per què 
canviem l’hora?

A nivell històric està documentat que el 
primer canvi d’hora es va produir durant 
la Primera Guerra Mundial per poder es-
talviar carbó. Tot i això, quan la guerra es 
va acabar, la majoria dels països que l’ha-
vien adoptat el van eliminar. 

Però durant la Segona Guerra Mundial 
aquest canvi horari es va tornar a imple-
mentar de forma temporal en alguns paï-
sos com ja havia passat durant la Primera 
Guerra Mundial. No va ser fins a l’any 1974 
que es va instaurar com a mesura d’es-
talvi per tal de poder pal·liar la crisi del 
petroli que hi haviaals anys 70.

A nivell espanyol sabem que la primera 
vegada que es va fer aquest canvi d’ho-
rari va ser l’any 1918 i que no va ser fins 
a l’any 1974 que es va adoptar de forma 
ininterrompuda. L’únic canvi que s’ha 
produït des de llavors ha estat l’any 1995; 
l’hora es canviava a finals de setembre i 
des de l’any 1995 la canviem a finals d’oc-
tubre.

L’any 2018 la Comissió Europea va pro-
posar l’eliminació d’aquest canvi horari, 
però després de quatre anys encara no 
s’ha pres cap decisió al respecte i encara 
canviem l’hora. La Comissió Europea va 
difondre una enquesta oberta a la ciuta-
dania en la qual el 84% de les persones 
que hi van participar van advocar per te-
nir el mateix horari durant tot l’any, és a 
dir, una gran majoria de la població vol 
deixar de canviar l’hora l’últim diumenge 
de març i l’últim diumenge d’octubre.

>> Seguiu llegint aquí

“MUNICIPIS: 
PROXIMITAT I 

EFICÀCIA”

“CANSAT 
DEL CANVI 
D’HORA”

Miquel Àngel Maria

CONSELLER DE MÉS PER MENORCA

ARA FA POC MÉS D’UN ANY, 
EL 28 D’OCTUBRE DE 2021, LA 
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE 
MUNICIPIS I PROVÍNCIES VA 
APROVAR LA “DECLARACIÓ 
DE TORREMOLINOS”.. .

Oriol Baradad
LLICENCIAT EN CIÈNCIES AMBIENTALS 

PROFESSOR DE SECUNDÀRIA

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-miquel-a-maria-municipis-proximitat-i-eficacia/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-oriol-baradad-cansat-del-canvi-dhora/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

Anava a dir que, després dels 
escàndols que han rodejat tot 
el que es refereix al Mundial de 
Futbol de Qatar, m’ha sorprès 
l’anunci fet des de la Zarzuela de 
que Felip VI té previst viatjar a 
Qatar per presenciar el primer 
partit disputat per la Selecció 
Espanyola, però he de rectificar: 
No sorprèn en absolut la decisió 
del monarca Borbó de ser el pri-
mer dels reis d’Europa que viat-
jaran a Doha per donar suport a 
les respectives seleccions.

De fet, la decisió de la casa reial 
espanyola contrasta amb les re-
ticències de les monarquies del 
Regne Unit, Bèlgica, Dinamarca 
i Països Baixos a confirmar si fi-
nalment acudiran a un Mundi-
al marcat per la polèmica. I han 

preferit mantenir una actitud dis-
creta per por que es pugui uti-
litzar la confirmació de la seva 
presència com una mostra de 
suport a la casa reial qatarí im-
mersa en l’escàndol permanent  
que ha rodejat el Mundial des del 
mateix moment en que es va de-
cidir per part de la FIFA la seva 
celebració al país del Golf. Les 
flagrants vulneracions dels drets 
humans a Qatar, consentides i 
promogudes per la reialesa qa-
tarí, no aconsellen fer-s’hi fotos.

Però la monarquia espanyola no 
destaca precisament per mante-
nir actituds massa sensibles res-
pecte de la defensa dels Drets 
Humans

        >> Seguiu llegint aquí

Les recents declaracions de l’ex ministre 
d’Interior, José Barrionuevo, assumint l’au-
toria de la direcció de les actuacions del 
GAL, torna posar de manifest el dèficit de-
mocràtic que implica el silenci i el secretis-
me que han rodejat tot el que es refereix a la 
creació i la direcció del cas més flagrant de 
terrorisme d’estat, des de la Transició.

Barrionuevo, apareix somrient a l’entrevis-
ta en la que intenta justificar la creació i les 
actuacions criminals del GAL amb frases 
com “era una  guerra sucia y nosotros ac-
tuábamos de la misma manera”, o “Yo man-
dé coger a Larretxea en Hendaya. Era deli-
to, si, si.” «Lo llegaron a coger [a Larretxea], 
¡pero era un tipo tan grande que no cabía 
en el maletero del coche! Y como se resistió 
llegaron los gendarmes y se desbarató el 
asunto”.

             >> Seguiu llegint aquí

“FELIP VI A QATAR: 
NO AMB ELS MEUS 

IMPOSTOS!!!”

“EL SENYOR 
X DELS 
GAL”

“I LES IDEES, AMB QUINES 
BALES MATAREU LES IDEES?”

L’aprovació al Parlament de les Illes Balears, per una-
nimitat, d’una llei per a la recuperació de les per-
sones desaparegudes al llarg de la Guerra Civil i el 
Franquisme, va posar les bases que han fet possible 
la recuperació de les restes d’Aurora Picornell i altres 
republicans assassinats pels feixistes a Mallorca. 

Han trobat, per sorpresa, les seves restes en una exca-
vació feta al cementeri de Manacor, quan es suposava 
que les trobarien al de Porreres, amb senyals de cinc 
bales i al seu costat, part d’una ploma estilogràfica.

Aurora, que malgrat la seva joventut va ser una repu-
blicana convençuda, lluitadora per l’emancipació de 

la dona i militant del partit comunista els anys de la II 
República, va ser assassinada junt amb altres dones, 
conegudes com les “roges del Molinar” per un grup 
de feixistes, el 1937 quan sols tenia 24 anys.

I el seu nom s’havia convertit en un símbol de la ne-
cessitat imperiosa de recuperar les restes dels cente-
nars de desapareguts-assassinats a l’Illa de Mallorca, 
per poder recuperar, amb els seus cossos, la memòria 
que els guanyadors de la Guerra Civil  van intentar 
enterrar a les fosses de l’oblit.

           >> Seguiu llegint aquí

Ramon Orfila

JUBILAT I AMANT DEL SEU POBLE

PSM - Més per Menorca

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-felipe-vi-a-qatar-no-amb-els-meus-imposts/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-el-senyor-x-dels-gal/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-i-les-idees-amb-quines-bales-matareu-les-idees/
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ESPANYA

MÉS PER MENORCA DEMANA 
INCLOURE 25 MILIONS ALS PGE 
PER AL CONVENI DE CARRETERES
El partit menorquinista, a través del senador autonòmic Vicenç    
Vidal, presenta una esmena als Pressupostos Generals de l’Estat 
perquè pagui al Consell Insular el que deu del conveni de carreteres

El portaveu de Més per Menor-
ca, Josep Juaneda, la consellera 
Montse Morlà i el senador Vicenç 
Vidal van presentar una esmena 
als Pressupostos Generals de l’Es-
tat per valor de 25,2 milions d’eu-
ros que corresponen a la partida 
que el Govern d’Espanya encara 
ha de pagar al Consell Insular. La 
xifra correspon als 19,125 milions 
que resten a pagar del conveni 
de carreteres, però que amb els 
preus actualitzats la quantitat as-
cendeix a 25,2 milions.

Més per Menorca denuncia que, 
per una banda, el Govern d’Espa-
nya ha cancel·lat de forma unila-
teral els convenis de carreteres 

i deixa la pilota en el terrat del 
Govern de les Illes Balears amb 
el pretext que aquest deute es 
pagui amb el factor d’insularitat 
que es transferirà a la comunitat. 
Per l’altra, el Govern de les Illes 
Balears, del mateix color polític, 
diu que les inversions en carrete-
res no han de ser pagades amb el 
factor d’insularitat, sinó que s’han 
de continuar negociant amb Ma-
drid.

El portaveu dels menorquinistes, 
Josep Juaneda, va explicar que 
“aquest és un deute que té l’Estat 
amb Menorca i que ara pretén ob-
viar amb excuses” i ha afegit que 
“és evident que entre uns i altres 

es passen la pilota, però no hi ha 
una intenció real d’atendre les ne-
cessitats que té la nostra illa en 
matèria de carreteres”. 

Més per Menorca considera que 
s’han de mantenir els convenis 
de carreteres amb el ministeri i 
que aquestes inversions no han 
de caure en perjudici del factor 
d’insularitat, que hi és per a sol-
ventar altres inversions. En cas 
de ser així, aquest factor d’insu-
laritat seria un engany, ja que el 
que s’aporta les Illes Balears pel 
greuge d’insularitat ho retallen 
per l’altra.

          > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2204/
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JORNADA SOBRE DIVERSIFICACIÓ 
ECONÒMICA DE MENORCA
Tot un matí de reflexió entorn als reptes i oportunitats que té Menor-
ca com a conseqüència de les diverses crisis que travessa el món: el           
canvi climàtic, la pandèmia de la Covid 19 i la guerra d’Ucraïna

Amb un programa del tot com-
plet, el partit menorquinista va 
programar una nova jornada de 
reflexió entorn de la necessitat de 
diversificar l’economia de l’illa per 
tal de millorar el benestar de tots 
els ciutadans i ciutadanes.

Més per Menorca va presentar 
aquesta segona edició d’aquestes 
jornades fent referència a la situa-
ció actual travessada per diverses 
crisis com la climàtica, la pandè-

mia de la Covid 19 o la guerra a 
Ucraïna per fer un repàs dels rep-
tes que planteja per a Menorca 
aquesta situació per tal de contri-
buir a apuntar respostes per es-
tar el més ben preparats possible 
per afrontar els efectes d’aques-
tes crisis.

La jornada la va obrir el coordi-
nador general del partit, Miquel 
Àngel Maria, amb un missatge 
contundent: “Hem de posar la di-

versificació al centre de la política 
econòmica de la nostra illa”. Tot 
seguit, va començar a la primera 
ponència “L’impacte del canvi cli-
màtic en la indústria del turisme” 
per part del consultor energètic i 
ambiental, Ivan Capdevila, qui va 
exposar els principals reptes del 
turisme enfront dels efectes del 
canvi climàtic.

          > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2212/

