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L’Ajuntament de Ciutadella, 
en la recerca del benestar 
de la ciutadania del munici-
pi, aposta per una economia 
social i solidària. Aquesta és 
la tasca que es du a terme 
des de l’equip de govern de 
forma transversal, impulsant 
d’un model que defensa l’ac-
tivitat econòmica com un 
mitjà al servei de les persones 
i no sols com un fi i que cerca 
situar els processos de la sos-
tenibilitat de la vida al centre 
de l’esfera econòmica.

En la recerca d’aquest objec-
tiu, l’Ajuntament de Ciutade-

lla ha apostat durant aquest 
mandat per la compra públi-
ca responsable a través de 
contractes que incorporen 
criteris ètics, socials i medi-
ambientals com, per exem-
ple, el servei de menjar a do-
micili que presta l’ajuntament 
a famílies que ho requereixen 
a través del Social Catering o 
bé la contractació d’una bri-
gada de persones pel mante-
niment de les urbanitzacions 
i arbrat públic a través d’Eco-
verd.

    
            > Seguiu llegint aquí

L’alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila, mostra satisfacció 
per aquesta notícia: “Aquesta dada concreta la desconeixí-
em 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 principals objec-
tius i així es reflecteix en els pressupostos dels darrers anys”.

L’estudi realitzat per l“Asociación Estatal de Directo-
res y Gerentes de Servicios Sociales de España” cons-
tituïda el 1.994, es basa en les dades públiques de les 

404 ciutats espanyoles amb més de 20.000 habitants.

Així es concreta, després de les limitacions forço-
ses que van condicionar la despesa social dels du-
rant  la  cr is i  soc ia l  per mor de la  pandèmia. 

Per tal d’assolir el nivell d’excel·lència en aquest rànquing 
d’inversió social per habitant, s’han de superar cinc criteris:

                                           > Seguiu llegint aquí

JOANA GOMILA: “SEMPRE HEM PRIORITZAT LA QUALITAT DE VIDA I BENESTAR DE LES PERSONES”

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=64764
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2221/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

El capitalisme no sols és un sistema 
devastador amb els recursos natu-
rals i amb l’equilibri medi ambiental, 
també és un depredador de perso-
nes i de vides humanes. A part de les 
desigualtats socials que genera (un 
1% de la població té el 50 % de la ri-
quesa mundial), una de les seves ex-
pressions més cruels és la pobresa i 
la fam que se’n deriva d’aquesta, que 
causa més víctimes que la guerra o 
les catàstrofes naturals: 828 milions 
de persones van patir fam durant el 
2021 (quasi un 10% de la població 
mundial) i 2,7 milions d’infants morts 
a l’any per desnutrició. Som la prime-
ra generació capaç d’erradicar la fam 
al món i perquè no ho feim? Segueix 
essent dominant el model de guany 
econòmic i en benefici propi Tot i el 
risc que això suposa per la pròpia 
supervivència de l’espècie humana. 
Es un model excloent, discrimina-

dor, sobretot, amb els més dèbils...

La única alternativa possible per 
la supervivència de tots noltros és 
apostar per un altre model d’eco-
nomia: l’economia social i solidà-
ria, aquella que defensa l’activitat 
econòmica com un mitjà al servei 
de les persones i no sols com un 
fi, la que cerca situar els proces-
sos de la sostenibilitat de la vida 
al centre de l’esfera econòmica.  

No es limita a trobar un nínxol de 
mercat i explotar-lo sinó que pre-
tén ser una alternativa transforma-
dora de la societat per aconseguir el 
benestar col·lectiu més que el lucre 
particular tot tenint en compte l’im-
pacte de l’activitat econòmica (...)

        > Seguiu llegint aquí

“L’ECONOMIA SOLIDÀRIA, L’ÚNIC CAMÍ 
POSSIBLE PER LA SUPERVIVÈNCIA DE LA 
HUMANITAT” 

“PASSAR A LA 
HISTÒRIA”

CIUTADANA INQUIETA, MARE, 
SOCIÒLOGA I REGIDORA

Ramón Orfila

“HEMOS TRAÍDO LA CONCORDIA EN CATALUÑA!”

Amb aquestes paraules es referia Pedro Sánchez, 
aquests dies, per parlar de la situació generada a l’Es-
tat dels darrers mesos en qüestions territorials: des-
prés dels indults, la reforma del codi penal en refe-
rència a l’eliminació de la sedició com a delicte, els 
passos encaminats al canvi en la llei sobre la malver-
sació, l’entesa amb els republicans catalans per a la 
majoria d’iniciatives governamentals (entre les quals, 
davant de tot, l’aprovació dels pressupostos dels dar-
rers anys) i el clima de sentir-se un president estatis-
ta ballant entre els agents polítics han creat aquesta 
sensació entre l’executiu espanyol, encarnat pel presi-
dent, que insuflava proclames de victòria.

És probable que no li falti raó. La valentia d’afrontar 
aquestes reformes davant la ultradreta, que cada ve-
gada és més al centre del debat, i la dreta, que cada 
vegada és més ultra, no deixa de tenir mèrit. Li plouen 
de per totes bandes: aquesta bancada just esmenta-
da l’escometen per traïdor a la pàtria, mentre que els 
defensors de l’independentisme li recorden que amb 
això no n’hi ha prou. Però no deixa fer que aquesta 
sensació d’haver «calmat les aigües» a les terres ca-
talanes, tenint els independentistes barallant-se entre 
ells, és una gran notícia per l’unionisme, especialment 
d’esquerres.        

           > Seguiu llegint aquí
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Laura Anglada

Joan Carles Villalonga

FILÒLEG I MÚSIC

El President Pedro Sánchez s’ha mos-
trat convençut que passarà a la histò-
ria per l’exhumació del cos de Franco 
del Valle de los Caidos i el seu trasllat a 
una tomba familiar, privada, i ha aixecat 
polseguera per la jactanciosa reflexió. 
“Aquest no ha de mester s’àvia” solem 
dir a Menorca quan algú te tendència a 
alabar-se a si mateix, i una manifestació 
com aquesta, encara que s’hagi fet en 
un to burleta te un tuf de narcisisme que 
resulta poc apropiat en un dirigent que, 
precisament vulgui passar a la història.

Un personatge polític, que ha ostentat 
el títol de President del Govern passa a 
la història pel conjunt de les accions de 
govern que ha impulsat, i d’aquestes n’hi 
ha algunes que, des de la perspectiva 
històrica, resulten positives per a la ciu-
tadania a la que es suposa ha de servir, 
i altres resulten negatives pels mateixos 
ciutadans. 

> Seguiu llegint aquí

La notícia, sorprenent de tant 
insòlita, saltava a tots els mitjans 
de comunicació fa pocs dies, el 6 
de Desembre: La  ministra ale-
manya d’Interior, confirmava la 
detenció de 25 persones per un 
intent de preparar un Cop d’Es-
tat que, de manera violenta, aca-
bés amb el sistema democràtic 
i amb la República Federal, per 
instaurar un sistema autorita-
ri que recorda el Tercer Reich i 
el nacional socialisme de Hitler.

Entre els detinguts hi figuren un 
aristòcrata conegut per les seves 
idees d’extrema dreta i relacionat 
amb l’organització Reichsbürger, 
defensora de la recuperació del 
Gran Imperi Alemany, que comp-
ta amb uns 20.000 seguidors, dis-
posats a emprar la violència per 
aconseguir els seus objectius, una 
ex jutgessa i ex diputada i alguns 
ex policies i militars a la reserva, 
ben entrenats als cossos especials 
de l’exercit, com és el cas del se-
gon en la direcció del grup, un ex 
comandant dels paracaigudistes.

En l’operatiu policial per des-
muntar el moviment colpis-
ta, en el que han participat més 
de 3.000 agents, s’ha actuat a 
tots els lands, de manera espe-
cialment sincronitzada, i s’han 
descobert plans per assaltar el 
Bundestag o Parlament de la Re-
pública Federal i segrestar molts 
dirigents polítics alemanys, a 
l’espera que una bona part de 
l’exercit es sumés al moviment.

No era cap sorpresa l’existèn-
cia de grups radicals de la dreta 
alemanya, i tampoc ho era la vi-
olència dels seus  mètodes, i de 
fet en els moments més àlgids de 
la pandèmia, en els que es donar 
una forta contestació a les mesu-
res anti-COVID i a la vacunació 
massiva, es van produir manifes-
tacions multitudinàries amb brots 
violents que van cristal·litzar 
en un intent d’assalt al Bundes-
tag, fracassat per la contundèn-
cia de l’acció de la policia, i es va

detectar un grup que pretenia se-
grestar el ministre de sanitat, però 
d’això a l’existència d’un pla per 
assaltar les institucions, hi ha una 
distància prou considerable com 
per causar sorpresa i una greu pre-
ocupació entre les autoritats i les 
forces polítiques democràtiques.

La similitud dels plans per ocu-
par de manera violenta la seu 
parlamentària amb l’assalt del 
6 de gener del 2021 al Capito-
lio dels Estats Units no es fruit 
de la casualitat. El menyspreu 
més absolut cap a les instituci-
ons i en concret cap el Poder 
Legislatiu és una de les caracte-
rístiques del Trumpisme conver-
tit en una nova forma d’orientar 
la lluita política, amb l’objectiu 
de promoure el caos i el desgo-
vern que possibilitin una caiguda 
del sistema democràtic i la ins-
tauració d’un sistema autoritari.

> Seguiu llegint aquí

No hi ha dubte que tot el que ha rodejat 
l’elecció del lloc, la preparació i la celebra-
ció del Mundial de Futbol de Qatar passa-
rà a la història com un dels episodis més 
tèrbols de la història de les celebracions 
futbolístiques internacionals. I com més 
s’aprofundeix en la investigació més s’es-
tén la sospita de l’existència d’una corrup-
ció que, en les darreres setmanes, embruta 
el propi Parlament Europeu i ha ocasionat 
ja la fulminant destitució de la vicepresi-
denta, la socialista grega Eva Kaili, en una 
de les votacions més unànimes de la histò-
ria de Cambra, per 625 vots a favor, sols un 
en contra i dues abstencions.

La reacció contundent del Parlament d’Eu-
ropa fa pensar que la investigació que s’ha 
posat en marxa des del mateix moment en 
que es va divulgar la noticia de l’actuació 
policial que ha permès desemmascarar la 
trama qatarí-europea, no ha de cessar fins 
que es pugui discernir l’abast real de la cor-
rupció euro parlamentària i les possibles 
derivacions que ja es comencen a insinu-
ar, fruit de les primeres indagacions de la 
policia que apunten a l’existència d’una or-
ganització criminal orientada al blanqueig 
de capitals i la corrupció i que, de moment 
s’ha concretat en la imputació de 4 perso-
nes, entre les que s’hi troba el propi marit 
de la vicepresidenta.

No es necessari dir que, a partir de la constatació 
de l’existència de la trama corrupta, qualsevol 
relació del Parlament Europeo amb Qatar s’ha 
posat en entredit i que els eurodiputats que més 
es van relacionar amb el país del Golf es troben 
baix la lupa dels investigadors, i que es la matei-
xa cambra europea qui encoratja les indagacions 
sabent que no es poden permetre perjudicar mes 
encara el seu prestigi (...)

> Seguiu llegint aquí

“INTENT DE COP 
D’ESTAT A ALEMANYA”

“MARROC, 
EL PARADÍS 
DE LA 
CORRUPCIÓ”Ramon Orfila

JUBILAT I AMANT DEL SEU POBLE

https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/l-economia-solidaria-l-unic-cami-possible-per-la-supervivencia-de-la-humanitat-7145/
https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/hemos-traido-la-concordia-en-cataluna-7148/
https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/passar-a-la-hist-ria-7147/
https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/intent-de-cop-d-estat-a-alemanya-7149/
https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/marroc-el-paradis-de-la-corrupcio-7151/
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CIUTADELLA

JENN DÍAZ PRESENTA EL SEU 
LLIBRE ‘DONA I PODER’ A MENORCA

L’Ajuntament de Ciutadella ha firmat 
quatre nous convenis de cessió de lo-
cals a quatre entitats de la ciutat. Les 
beneficiàries d’aquestes cessions són 
l’Associació de Veïns Ciutadella Vella, 
Médicos del Mundo, Potala Hospice i 
l’Associació Menorquina d’Altes Capa-
citats.

La firma dels convenis va tenir lloc aquest di-
lluns 5 de desembre a l’Ajuntament, amb la 
presència de representants de les quatre en-
titats i l’alcaldessa Joana Gomila i el regidor 
de Projecte de Ciutat i Participació Ciutada-
na Andreu Cardona.

Les cessions corresponen a espais 
ubicats al Casal d’Entitats del carrer 
Pius VI, un edifici municipal que, amb 
aquests quatre convenis nous, ja acull 
un total de 12 associacions.

 > Seguiu llegint

El pròxim dissabte, 17 de desembre, Can 
Saura acollirà la presentació del llibre 
Dona i poder. Com i per què feminitzar 
la política, de l’escriptora i política ca-
talana Jenn Díaz. La presentació, que 
començarà a les 18:30h del capvespre, 
consistirà en un diàleg entre l’autora del 
llibre i l’expresidenta del Consell Insular 
i també escriptora, Maite Salord.

Amb la presentació d’aquest llibre, des 
de Més per Menorca es vol aprofitar 
per reflexionar i obrir el debat sobre la 
participació de la dona en política. En 
el llibre, l’autora exposa que les dones 
no han de participar en política “per mi-
rar-nos-ho, no volem ser-hi per cons-
tar i prou, i, finalment no volem ser-hi a 
qualsevol preu ni de qualsevol manera. 
Volem ser-hi per intervenir”.

Díaz agraeix la convidada i reconeix que 
“estic molt contenta que les amigues i amics 
de Més per Menorca m’hagin convidat a 
presentar Dona i poder a Ciutadella, em fa 
molta il·lusió poder compartir experiències 
i reflexions amb Maite Salord i amb totes 
les persones que vulguin acompanyar-nos”.

> Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA FIRMA NOUS 
CONVENIS DE CESSIÓ DE LOCALS A QUATRE 
ENTITATS DE LA CIUTAT

L’AJUNTAMENT EXECUTA L’ARRANJAMENT DEL 
PAVIMENT DE LA ZONA DEL PLA DE SANT JOAN 
Aquests dies, a causa del temporal del 
mes de setembre, s’ha hagut de dur a 
terme una actuació urgent i extraordi-
nària de a fi de recuperar al més aviat 
possible l’activitat normal de la zona.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de 
Ciutadella va aprovar el passat dia 2 
de novembre l’adjudicació a l’empresa 
M. Polo S.L. les tasques d’arranjament 
del paviment de la zona del Pla de Sant 
Joan, que es trobava malmès a causa 
dels desperfectes ocasionats durant el 
temporal del passat mes de setembre.

> Seguiu llegint

PSM - Més per MenorcaEXTRA

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=64728
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2223/
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=64743
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L’Ajuntament de Ciutadella ha contractat quatre 
joves, d’entre 18 i 30 anys, amb titulacions d’estudis 
superiors o universitaris que tindran l’oportunitat 
d’obtenir la pràctica professional dels seus estu-
dis universitaris durant dotze mesos d’experiència 
laboral. Es tracta de joves amb perfils relacionats 
amb Educació, Criminologia i Ciències de l’activitat 
física i l’esport. El projecte es va iniciar el passat 11 
d’octubre de 2022 i finalitzarà el 10 d’octubre de 
2023.

> Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT SIGNA CONVENIS 
AMB CINC ENTITATS PER 
FOMENTAR I PROMOCIONAR LA 
PRÀCTICA ESPORTIVA
L’Ajuntament de Ciutadella ha signat cinc convenis amb sengles entitats 
del municipi, amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva al muni-
cipi i també els esdeveniments de gran participació. Aquests convenis 
serveixen també per recolzar l’esport no federat, ja que les grans proves 
que s’organitzen al municipi estan obertes també a persones no federa-
des, que tenen així l’oportunitat de participar en grans proves atlètiques.                                                               

> Seguiu llegint

L’augment del consum i de la generació de residus per Na-
dal motiva el llançament de la campanya, que centra el missat-
ge en el consum responsable i la correcta separació de residus. 

“La Gran Fira del Reciclatge”, impulsada juntament amb Ecoembes i 
Ecovidrio, proposa activitats d’Educació Ambiental per a nens i adults 
en estands de fira instal·lats als mercats i esdeveniments nadalencs de 
cada municipi. La campanya donarà inici al mercat de Maó el 8 de de-
sembre i finalitza a Es Migjorn Gran el dia 30. El Consorci de Residus 
i Energia de Menorca ha anunciat avui l’organització de “La Gran Fira 
del Reciclatge”, la campanya de sensibilització i educació ambiental que 
impulsa per conscienciar sobre el consum responsable i la correcta se-
paració de residus en dates durant les festes nadalenques, dates en què 
es coneix l’augment tant del consum com de la generació de residus.

> Seguiu llegint

LA GRAN FIRA DEL RECICLATGE

PSM - Més per Menorca CIUTADELLA
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L’AJUNTAMENT APROVA 
LA CESSIÓ TEMPORAL 
DELS CENTRES PÚBLICS 
D’INFANTIL I PRIMÀRIA 
A ENTITATS SENSE ÀNIM 
DE LUCRE

La Creu Roja, amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Ciutadella de Menorca, comença 
la 7a edició de la campanya “Apadrina una 
carta, apadrina una il·lusió” amb l’objectiu de 
promoure l’ús de jocs i joguines com a eina 
educativa i de transmissió de valors en el con-
text escolar i familiar d’aquells infants que 
tenen dificultats per accedir a una jugueta.

> Seguiu llegin

L’actriu Blanca Portillo, la companyia infantil el Pot Petit, el guitar-
ra Chicuelo i la trilogia Explica Dansa es troben entre els anuncis 
més remarcables. L’univers de la lírica també sobresurt en un pro-
grama que aposta per la Gala Lírica Concurs de Cant Joan Pons i per 
l’òpera La Bohème en coproducció amb el Teatre Principal de Palma. 

El Teatre des Born ha fet pública tota la programació de ge-
ner a maig del 2023 i també alguns avançaments de juny i juliol.

> Seguiu llegin

L’Ajuntament va aprovar en la Junta de Govern del passat 14/12/2022 
les Bases reguladores per a la cessió d’ús temporal dels cen-
tres públics d’infantil i de primària de Ciutadella a entitats sen-
se ànim de lucre, per a l’estiu de 2023 i per al curs escolar 2023/2024.

L’objectiu d’aquestes bases és regular el procediment per atorgar l’ús tem-
poral de les instal·lacions i dependències dels centres escolars públics, 
la propietat dels quals recau damunt l’Ajuntament de Ciutadella, durant 
l’estiu de 2023 i el curs escolar 2023-2024. Aquesta cessió serà fora de 
l’horari lectiu, a les entitats sense ànim de lucre o altres entitats que ho 
sol·licitin, per a dur-hi a terme activitats educatives, esportives, associa-
tives o d’altres de caràcter social i que no tenguin una finalitat lucrativa.

> Seguiu llegin

L’AJUNTAMENT REPRÈN EL PROGRAMA DE JOVES QUALIFICATS 
AMB LA CONTRACTACIÓ PER A PROJECTES D’INTERÈS MUNICIPAL

LA CAMPANYA DE LA 
CREU ROJA, “APADRINA 
UNA CARTA, APADRINA 
UNA IL·LUSIÓ”, CELEBRA 
LA SEVA SETENA EDICIÓ

L’AJUNTAMENT APROVA LA CESSIÓ 
TEMPORAL DELS CENTRES PÚBLICS 
D’INFANTIL I PRIMÀRIA A ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=64905
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=64828
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=64751
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=65023
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=65098
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=65062
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POBLES

L’Ajuntament fa un pas més en la 
definició del futur edifici de l’Es-
cola municipal de música i arts es-
cèniques, un dels objectius prin-
cipals del mandat. Així ha estat 
amb l’aprovació definitiva, durant 
el ple municipal d’aquest dijous, 
de “l’estudi de detall número 4 
del Pla especial de protecció del 
conjunt històric i artístic de Ciuta-
della (PEPCHA) referent a la finca 
57 – illa 17811, promogut per l’Ajun-
tament de Ciutadella de Menorca 
(expedient 2021/000462)”.

Es tracta de la finca situada a la 
zona de l’OAR, actualment en 
obres per la construcció d’aparca-
ments municipals. 

> Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT APROVA 
DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL 
DE LA UBICACIÓ DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA MUNICIPAL

L’AJUNTAMENT APROVA EL PLA D’ACCIÓ DE 
L’AGENDA 2030 DE CIUTADELLA DE MENORCA
El plenari municipal d’aquest dijous ha aprovat el Pla d’acció de 
l’Agenda 2030 de Ciutadella de Menorca. Amb aquesta aprova-
ció l’ajuntament dona compliment a diversos acords de ple com 
el de dia 19 de setembre de 2019 d’aprovació de la Declaració 
d’emergència climàtica, el de dia 18 de juny de 2020 d’assumir el 
compromís d’establir els Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble (ODS) de les Nacions Unides com a marc general per treballar 
conjuntament les polítiques i projectes de futur de Ciutadella fins 
a l’any 2030 i finalment el del Ple de 19 de novembre de 2020 on 
l’ajuntament es va adherir a la xarxa d’Entitats Locals per a de-
senvolupar els ODS de l’Agenda 2030 de la FEMP, on, per tant, es 
va comprometre a localitzar i implementar els ODS de l’agenda 
2030 de manera transversal en les polítiques públiques munici-
pals.

> Seguiu llegint
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ES CASTELL INAUGURA LA NOVA 
SALA POLIVALENT DES SOLEIET 
AMB L’EXPOSICIÓ ‘SON ART’ 

La nova Sala Polivalent des So-
leiet permetrà complementar i 
ampliar les actuals prestacions 
de l’espai que acull les escoles 
municipals de música i pintu-
ra, i servirà per a la realització 
de classes, tallers i exposicions. 
A més, podrà acollir activitats 
obertes a tota la ciutadania.

La nova sala és un gran espai 
diàfan, que disposa de 140 m. 
Interiorment, la sala es podrà 
emprar com un únic espai i tam-
bé es podrà subdividir, creant 
fins a quatre espais diferenciats 
mitjançant tancaments lleugers 
en acordió.

La sala també compta amb un 
cinquè espai destinat a magat-
zem i cuina. D’aquesta manera, 
el nou equipament ofereix una 
gran versatilitat i podrà acollir 
una àmplia varietat d’activitats.

‘SON ART’, VENDA SOLIDÀRIA DE 
QUADRES A BENEFICI DE CREU 
ROJA

La nova Sala Polivalent des So-
leiet s’ha inaugurat amb l’ex-
posició solidària ‘Son art’, que 
servirà per recaptar fons a be-
nefici de Creu Roja. ‘Son art’ és 
una iniciativa de les empreses 
Eventson i Tararó, que ha rebut 
el suport dels ajuntaments de 
Maó i Es Castell.

L’exposició es podrà veure du-
rant tot el cap de setmana i es 
posen a la venda un total vint 
obres, a un preu especial i infe-
rior al de mercat, que oscil·la en-
tre els 100 i els 500 euros.

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=65087
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=65116
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L’AJUNTAMENT DE FERRERIES 
INCREMENTA EN UN 6,7% EL SEU 
PRESSUPOST PER A 2023
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PSM - Més per Menorca  #  11 

MAÓ PRESENTA EL 
CALENDARI INTERCULTURAL 
2023 I LA GUIA DE MAÓ PER A 
PERSONES NOUVINGUDES

Aquesta segona i darrera fase del projecte consistirà en 
la reforma de l’interior, i es preveu que tingui una durada 
de dos anys.

Es tracta d’un nou pas endavant per recuperar aquest 
antic immoble i tornar-lo a posar al servei de la societat 
maonesa i menorquina. Una conquesta social que ha es-
tat possible gràcies a l’arribada d’Ara Maó al govern mu-
nicipal, l’any 2015, i al convenciment a l’hora de defensar 
la necessitat de convertir-lo en un centre sociosanitari.

> Seguiu llegint

Una plaça de s’Esplanada més verda 
i amb més ombres, en la qual predo-
mini la vegetació com a element prin-
cipal de la remodelació. Aquest ha 
estat el resultat de les votacions del 
procés participatiu que l’Ajuntament 
ha posat en marxa per tal d’involucrar 
la ciutadania en la millora d’aquest 
cèntric espai des Castell. 

Fruit d’aquest procés, l’estudi d’arqui-
tectura i urbanisme que l’ha coordi-
nat ha proposat una sèrie d’interven-
cions a la plaça, que es podran dur a 
terme de manera progressiva. Totes 
les actuacions són senzilles, efectives 
i sostenibles econòmicament. 

> Seguiu llegint

ES CASTELL TINDRÀ UNA ESPLANADA 
MÉS VERDA I AMB MÉS OMBRES
Aquest ha estat el resultat de les votacions del procés participatiu que 
l’Ajuntament ha posat en marxa per tal d’involucrar la ciutadania en la 
millora d’aquest cèntric espai

El pressupost municipal de l’ajuntament de Ferreries 
per a l’exercici 2023 es presenta equilibrat i ajustat, se-
gons l’equi de govern. Un cop avaluats els ingressos 
prevists, es preveu que seran suficients per atendre les 
obligacions i les despeses de funcionament de la insti-
tució.

Per a l’any 2023 l’Ajuntament de Ferreries gestionarà 
un pressupost de 7.309.913,22 €, el que suposa un petit 
augment del 6,70% respecte al 2022.

Es tracta d’un pressupost que pretén garantir de forma 
solvent i eficient els diversos serveis públics de què dis-
posa l’Ajuntament. També permetrà assolir l’execució 
de millores i manteniment d’espais i infraestructures de 
domini públic.

Pel que fa a impostos i taxes no es preveu augmentar 
cap taxa, tot i l’augment de la despesa de la gestió de 
residus. Pel que fa al subministrament d’aigua, l’ajun-
tament assumeix la gestió del subministrament d’ai-
gua de la urbanització de Cala Galdana, que fins ara era 
gestionat per l’Associació de propietaris.

En el capítol dedicat a personal hi ha una petita dis-
minució del -0,05% respecte al 2022. Aquesta petita 
baixada es deu als programes SOIB que són lleugera-
ment inferiors al 2022.  A aquesta mateixa partida cal 
afegir-hi la pujada en sous del personal que es determi-
ni a nivell estatal,  pujada que es preveu cobrir amb la 
partida del Fons de Contingència.

En aquest mateix capítol es manté una important par-
tida pel personal procedent dels programes de políti-
ques de foment de l’ocupació impulsades pel SOIB que 
representa un 8,00 % del total del capítol dedicat a per-
sonal. Val a dir que aquesta partida destinada al perso-
nal SOIB ve subvencionada gairebé en la seva totalitat 
pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Des de l’Equip de Govern creiem convenient seguir 
apostant pel Serveis Socials; veiem prioritari atendre 
les necessitats socials de la població més vulnerable. 
És per açò que es destina el 22,29 % del pressupost a 
aquesta àrea. Així mateix destinam el 0,7% dels ingres-
sos propis, per compensar les desigualtats dels pobles, 
canalitzat a través del Fons Menorquí de Cooperació.

> Seguiu llegint aquí

Més del 22% del pressupost s’invertirà en Serveis Socials

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2231/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2230/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2232/
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CONSELL INSULAR

EL CONSELL DEDICARÀ 10 M€ 
EN PROJECTES D’AIGUA

CONSELL INSULAR

EL CONSELL DESTINA 445.000 
EUROS PER A PROJECTES 
DE SOSTENIBILITAT A 
ESTABLIMENTS TURÍSTICS
L’Agència Menorca Reserva de Biosfera ha re-
solt aquest 25 de novembre passat la concessió 
d’ajuts BGreenMenorca a establiments turístics. 
En total s’han concedit 445.071,60 euros que 
estaran destinats a actuacions de conservació, 
millora i restauració del patrimoni natural de 
Menorca.

> Seguiu llegint

EL CONSELL INSULAR APROVA EL PRESSUPOST MÉS ALT 
DE LA HISTÒRIA AMB 142,57 MILIONS D’EUROS

PSM - Més per Menorca

Durant la Comissió de Presidents de Cor-
poracions Locals de Menorca celebrada 
aquest matí, Consell i ajuntaments han 
acordat la incorporació de 10 milions 
d’euros al pressupost del Consell Insu-
lar per a l’execució de projectes inclosos 
en el ‘Pacte per l’Aigua de Menorca’. En 
concret, es farà en dues anualitats (2023 
i 2024) de 5 milions d’euros cada una.

Cal recordar que aquesta iniciativa va 
sorgir arran de l’acord de totes les ad-
ministracions locals de Menorca de pre-
sentar un únic projecte a la convocatòria 
d’ITS del Govern balear i que finalment 
no va ser aprovat per l’administració au-
tonòmica.

Aquesta iniciativa se suma als 2 mili-
ons d’euros que arribaran a través del 
fons d’Impost Turisme Sostenible del 
Govern balear per a l’execució del ter-
ciari Maó - Es Castell; als 2,3 milions 
d’euros també del Govern balear adre-
çats a ajuntaments per projectes de fui-
ta d’aigua; i els 400.000 euros del Con-
sell Insular adreçats a ajuntaments per 
l’execució de plans de gestió sosteni-
ble de l’aigua, que se sumen a la parti-
da de 300.000 euros ja inclosos el 2022.

En la mateixa línia, des del departament 
de Medi Ambient i Reserva de Biosfera es 
preveu una partida per engegar en col·la-
boració de l’Institut Menorquí d’Estudis, 

el Programa Aigua i Territori, per establir 
les directrius estratègiques de Menorca 
entorn del cicle de l’aigua.

El conseller de Medi Ambient i Reser-
va de Biosfera, Josep Juaneda ha desta-
cat “la clara aposta per millorar la gestió 
de l’aigua a Menorca, amb visió insu-
lar i de la mà de tots els municipis, per 
encarar un futur de cada vegada més 
difícil per les conseqüències del canvi 
climàtic, on serà clau l’eficiència i l’aprofi-
tament de tots els recursos disponibles”.

Els departaments que gestiona Més 
per Menorca compten amb el 40% 
del pressupost: gratuïtat educació 
2-3 anys, suport teixit cultural i es-
portiu, finançament projectes d’ai-
gua, recollida porta a porta, gratuï-
tat deixalleries i gratuïtat transport 
públic

Els pressuposts presentats aposten per 
cobrir les necessitats d’una majoria social 
i cerquen oferir un acompanyament, soci-
al i econòmic, davant l’època d’incertesa 
que vivim actualment, sense deixar de 
banda la sostenibilitat com a eix transver-
sal. Destaca per ser un pressupost expan-
siu, amb un augment del 20,48% respecte 
a l’any anterior, arribant, així, als 142,57 

milions d’euros.El Departament amb més 
pes sobre el pressupost és el de Benestar 
Social amb un 22,67% del total, seguit del 
Departament de Medi Ambient i Reserva 
de Biosfera amb un 15,68% i el d’Ocupa-
ció, Habitatge i Cooperació Local amb un 
13,76%.

Els comptes presentats en aquest pres-
supost es defineixen per ser capaços 
d’abordar els principals reptes actuals 
com l’habitatge residencial, la transició 
cap a les energies renovables, la millora 
de la gestió dels residus i l’aigua, la mobi-
litat sostenible, l’impuls de l’economia lo-
cal, però per davant de tot, es defineixen 
per garantir un escut social que garantei-
xi l’estat del benestar de tota la nostra 

societat.

Els pressupostos per conselleries

Com en els darrers tres anys, el pressu-
post segueix fent una aposta decidida per 
les polítiques socials. Si en el pressupost 
del 2022 ja vam aprovar un increment de 
gairebé 2 milions d’euros, en el pressu-
post d’aquest any són 3,7 milions d’euros 
d’increment respecte a l’exercici anterior, 
reafirmant, d’aquesta manera, el nostre 
compromís amb la ciutadania i l’estat del 
benestar.

> Seguiu llegint

Juaneda: “Apostam per millorar la gestió de l’aigua, amb visió insular i de la mà de 
tots els municipis, per encarar un futur cada vegada més difícil per les conseqüèn-
cies del canvi climàtic, on serà clau l’eficiència i l’aprofitament dels recursos”

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2217/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2220/
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EL CONSELL CREA UNA APP PER 
AL PAGAMENT AMB TARGETA DEL 
TRANSPORT PÚBLIC A MENORCA

EL CONSELL FINANÇARÀ L’ADQUISICIÓ 
DE BICICLETES COMPRADES A PARTIR DE 
DIA 1 DE DESEMBRE DEL 2022

Els ciutadans de Menorca, a més a més 
dels turistes que visitin l’illa, comptaran 
amb una aplicació mòbil per pagar, amb 
targeta de crèdit, els viatges realitzats 
amb el servei de transport públic de l’illa. 
L´acord, impulsat pel Departament de 
Mobilitat del Consell Insular, entre l´em-
presa francesa Airweb i les tres empreses 
concessionàries del servei permetrà do-
nar cobertura a totes les línies de trans-
port a l´illa sota una aplicació única. Està 
previst que l’aplicació estigui disponible a 
partir del mes de gener de 2023, amb vis-
ta que estigui a ple funcionament durant 
la temporada estival de 2023. Inicialment, 
la solució permetrà pagar tots els bitllets 
senzills amb diferent preu segons l’origen 
i la destinació del trajecte amb targeta de 
crèdit, així es facilitarà aquesta modalitat 
de pagament que fins ara no era possible. 
Tot i això, el Consell Insular de Menorca 
valora ja la futura incorporació d’altres 

títols de transport, com els bons multi-
viatge i abonaments amb diferent perio-
dicitat.

 Estarà disponible, a partir del mes de ge-
ner, en català, castellà i anglès, i adaptada 
al sistema de pagaments espanyol, a més 
de comptar amb la tecnologia desenvo-
lupada per Airweb, empresa líder en la 
digitalització de títols de transport.

El director insular de Transport, Damià 
Moll, ha declarat que “amb la posada en 
marxa de l’aplicatiu proposat per Airweb 
donem resposta a una reivindicació histò-
rica d’operadors i persones usuàries del 
transport públic a la nostra illa, poder fer 
el pagament de tiquets mitjançant tar-
geta de crèdit. La voluntat contínua de 
millora en el servei i la necessitat d’adap-
tació a les noves necessitats requereix 
un contacte constant amb empreses que 

permetin utilitzar els avenços tecnològics 
en pro de les millores cap a les persones 
usuàries”.

El president d’Airweb, Xavier Debbasch, 
ha afirmat que “estem molt satisfets per 
la confiança del Consell Insular de Me-
norca i les empreses transportistes per-
què Menorca es converteixi en la primera 
ubicació espanyola que compti amb un 
sistema de m-Ticket desenvolupat per 
Airweb. El nostre bagatge a França i al-
tres països permetrà que l’illa tingui una 
solució que simplifiqui l’accés al transport 
col·lectiu per als habitants i els turistes. 
Això generarà un impacte molt favorable 
a la preservació de l’illa”.

L’aplicació estarà disponible a les 
botigues d’iOS i Android.

Vist l’interès que ha despertat l’anun-
ci d’una convocatòria d’ajudes per a 
l’adquisició de bicicletes, i tenint en 
compte que moltes d’aquestes com-
pres se solen realitzar durant el perí-
ode nadalenc, el Consell Insular de 
Menorca anuncia que aquestes aju-
des, que es convocaran el febrer o 
març de 2023, quan entri en vigor el 
nou pressupost de la institució, co-
brirà de manera retroactiva les com-
pres realitzades a partir de dia 1 de 
desembre d’enguany.

Aquesta convocatòria té com a ob-
jecte fomentar l’ús de la bicicleta 
per promoure un estil de vida actiu 
i saludable, per afavorir una mobili-
tat alternativa, i per contribuir a la 
descarbonització de la nostra illa, 

donant suport a la compra d’una bi-
cicleta elèctrica, d’una bicicleta ur-
bana, o d’un kit de conversió a elèc-
trica.

Les bicicletes elèctriques adquirides 
hauran de tenir un preu de venda al 
públic igual o inferior a 2.000€ (IVA 
exclòs), i les ajudes per aquesta com-
pra tindran una quantia màxima de 
800€. Per a l’adquisició de bicicletes 
urbanes, el preu de venda al públic 
haurà de ser igual inferior a 1.000€ 
(IVA exclòs), i en aquest cas l’ajuda 
màxima serà de 600€. Finalment, 
per a l’adqusició d’un kit de conver-
sió a bicicleta elèctrica, el preu de 
venda al públic del kit de conversió 
més la instal·lació haurà de tenir un 
preu màxim de 600€, IVA inclòs, i la 

subvenció màxima serà de 600€.

El Consell recomana a les persones 
interessades en aquesta convoca-
tòria que si compren les bicicletes 
ara, guardin la factura per poder-la 
presentar com a justificació quan 
surti la convocatòria d’ajudes. Així 
mateix, el Consell recomana que les 
compres es realitzin en botigues de 
Menorca especialitzats en ciclisme, 
tant per donar suport al comerç lo-
cal, com per assegurar-se una bona 
assistència post-venda i un bon ser-
vei tècnic, que les botigues d’aquí 
poden garantir, i que en canvi no és 
possible obtenir si les compres es 
fan per internet a empreses de fora.

PSM - Més per Menorca

El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports ultima els detalls de la convocatòria, 
que sortirà el febrer o març, quan entri en vigor el pressupost de 2023
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PARLAMENT PARLAMENT

PROPOSAM CANVIAR ELS 
PRESSUPOSTS PER INCREMENTAR LES 
DIETES QUE COBREN ELS MALALTS
Més per Menorca proposa que per fer nit i sopar a Palma es pas-
si 60 euros actuals a 90 euros en temporada baixa i 120 euros en 
temporada alt

Més per Menorca ha presentat un total de 50 esmenes 
al Projecte de Llei de Pressuposts de la CAIB per a 2023 
«centrades en les persones» i en millorar els serveis pú-
blics que s’ofereixen als residents a Menorca. La més 
destacada és la que planteja un increment en les dietes 
que cobren els malalts que s’han de desplaçar fora de 
Menorca per rebre tractament mèdic: Més per Menorca 
proposa que per fer nit i sopar a Palma es passi 60 euros 
actuals a 90 euros en temporada baixa i 120 euros en 
temporada alta.

El diputat Josep Castells ha recordat que Més per Me-
norca «sempre ha reivindicat i ja ha aconseguit millores 
en aquesta subvenció» perquè «és indecent que per re-
bre atenció sanitària els menorquins hagin de pagar de 
la seva butxaca uns costs que els mallorquins no paguen, 
tot i contribuir per igual al sosteniment de la sanitat de 
les Illes». MxMe també reclama canviar l’articulat de la 
Llei perquè les persones que ho necessitin (menors, in-
gressats per llargs períodes, incapacitats…) puguin tenir 
dos acompanyants i no només un, com fins ara. I que, 
en el cas d’haver d’anar a Mallorca en vaixell per motius 
mèdics, el Govern pagui un taxi des d’Alcúdia fins a Son 

Espases. «No parlam de privilegis, sinó de drets i de no 
haver d’assumir despeses i molèsties afegides al fet d’es-
tar malalt», ha afirmat Castells. «A vegades tenim la sen-
sació que, des de Palma, aquesta quantitat es considera 
una almoina», ha afegit. Així mateix, els menorquinistes 
recullen per tercer any consecutiu la reivindicació de la 
Sindicatura de Greuges i el Consell Escolar de Menorca 
perquè la deducció fiscal a l’IRPF de què gaudeixen les 
famílies amb estudiants a fora de l’illa també arribi a les 
qui tenen l’opció de fer els estudis a Mallorca però que 
han escollit una altra destinació com Barcelona.

Més per Menorca també posa sobre la taula que es des-
tinin 750.000 euros addicionals per a millorar l’atenció 
de l’alumnat de 0-3 anys amb Necessitats Educatives 
Especials greument afectat, i 360.000 euros per concer-
tar places fora de Menorca per joves amb trastorns de 
conducta mentre no hagin finalitzat les obres del centre 
de Verge del Toro.

«Aquest punt forma part dels Acords d’Investidura de 
Més per Menorca amb Francina Armengol i volem que 
es faci efectiu», ha dit Castells.

PSM - Més per Menorca

DONAM SUPORT ALS PRESSUPOSTOS DEL GOVERN A 
CANVI DE MÉS DOBLERS «PER PROTEGIR LES PERSONES»

Més per Menorca ha anunciat aquest divendres que donarà su-
port als Pressupostos per a 2023. Els partit ha explicat en una 
roda de premsa conjunta amb el Govern que votarà a favor dels 
comptes de l’Executiu a canvi d’un notable increment en els do-
blers que es destinen «a protegir les persones». 

Josep Castells ha detallat una de les mesures més importants de 
l’acord subscrit amb la consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez: 
l’increment de les dietes que cobren els malalts que s’han de des-
plaçar per motius mèdics a Palma. La subvenció pujarà dels 60 als 
90 euros per passar la nit a la capital mallorquina i tant els malalts 
com els seus acompanyants passaran de cobrar 10 a 20 euros per 
sopar.

«Estam orgullosos d’haver aconseguit, un any més, millorar les 
condicions dels malalts i els seus acompanyants», ha assegurat el 
diputat menorquinista des del Parlament.

> Seguiu llegint

Més per Menorca ha lamentat que el 
vot en contra dels grups del Govern 
hagin impedit que s’aprovi la propos-
ta menorquinista d’expedir la targeta 
intermodal a tots els residents de les 
Illes Balears.

«Amb l’excusa que el Govern apos-
ta per un sistema tarifari integrat s’ha 
rebutjat la nostra iniciativa que dona-
va una solució provisional mentre no 
arriba aquest nou sistema», ha expli-
cat el diputat Josep Castells.

«Per diverses qüestions burocrà-
tiques i perquè ara no es poden fer 
més canvis en algunes concessions» 
l’horitzó que planteja el Govern no 
serà una realitat fins d’aquí, com a mí-
nim, un any o un any i mig. 

> Seguiu llegint

LAMENTAM QUE EL GOVERN NO VULGUI DONAR LA 
TARGETA DE TRANSPORT DE MALLORCA A TOTS

Aconseguim, una vegada més, incrementar els ajuts que reben els ma-
lalts que es desplacen a Palma: de 60 a 90 euros per passar-hi la nit

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2225/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2219/
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PARLAMENT ARTICLE D’OPINIÓ

MÉS PER MENORCA ACONSEGUEIX 
50.000 EUROS ‘EXTRA’ PER A LA 
CAMBRA DE COMERÇ

SOM TOTS ANALFABETS AMBIENTALS?

CONSUM I RESPONSABILITAT

Els menorquinistes seguiran negociant per agilitzar l’arribada de la 
subvenció a la entitat, fundada el 1906

Ferran Andreu, integrant de la candidatu-
ra de Més per Menorca al Consell Insular

Josep Juaneda, conseller de Medi 
Ambient i Reserva de BiosferaMés per Menorca ha aconseguit que s’incorpori al Pres-

supost del Govern per a 2023 una partida per a la Cam-
bra de Comerç que ascendeix a 188.000 euros. Si bé 
l’Executiu n’havia previst 138.000, els menorquinistes 
consideraven que era un finançament «insuficient» i han 
negociat que se n’hi afegeixin 50.000 «perquè aquesta 
corporació pogués prestar els seus serveis de manera 
òptima», ja que si bé la Cambra de Comerç de Menorca 
rep doblers de partides d’altres seccions del Pressupost 
per a projectes concrets, «calia que l’ajut estructural, de 
base, fos suficient», ha explicat el diputat Josep Castells.

Val a dir que la Cambra de Comerç de Menorca es troba 
en una situació delicada. Tant és així que, fins i tot en 
alguns moments, s’ha parlat d’una possible desaparició 
d’aquest ens fundat l’any 1906.

«Hem d’evitar a totes totes que la Cambra de Comerç 
desaparegui perquè aquesta corporació única a Menor-
ca té múltiples i importants funcions: donar suport a la 
innovació i internacionalització de les empreses menor-
quines o la capacitat de fer-los arribar fons europeus».

Al marge de la millora en el finançament que ha aconse-
guit Més per Menorca, Castells ha anunciat que seguiran 
negociant amb el Govern «també per agilitzar l’arribada 
d’aquesta subvenció a l’entitat, i perquè la Cambra no 
hagi d’avançar aquests doblers, sinó que li siguin trans-
ferits de forma immediata».

Hi ha anys que porten per títol els esdeveniments fatals o extraordinaris 
que hi van succeir. Així, el 1471 va ser el de sa picor, el de Sa Desgràcia el 
1558, el de la pesta el 1820, el 1918 la pandèmia de grip espanyola devastà 
la humanitat, el 1956 va ser es de Sa Neu, el 2019 com un qui no fa res, ens 
dugué l’odiosa covid i el que estem a punt de tancar ha estat el de “l’Estiu 
de quasi Sis Mesos”.

Ara bé, en tots els anteriors al 2022, quan la causa que provocava el dany va 
desaparèixer -ja fos una colossal plaga de puces, un virus contagiant malal-
ties infeccioses, un temible corsari o una ocasional depressió atmosfèrica-,  
la calamitat es va acabar. Ben al contrari, el mal que ha ocasionat la calor 
desmesurada i que l’estiu hagi estat el primer estiregassat fins Tots Sants, és 
el canvi climàtic i aquest, ni minva ni desapareix, sinó que continuarà en alça.

Amb tot un seguit d’instructives calorades i xafogors tots els essers vivents 
n’hem fet un tast i ens hem adonat dels seus efectes. Els perceben els pa-
gesos, els viticultors i el tècnic del centre de jardineria del que som client, 
ells han pogut copsar en la natura més propera les repercussions d’aquesta 
irregular i allargada canícula.

> Seguiu llegint

És evident que les administracions públiques han d’incentivar el consum res-
ponsable. Vivim en una societat basada en una paradoxa: els recursos naturals 
són finits i, alhora, rebem constantment missatges que ens inciten a consumir 
com si fossin inextingibles. Si més no, la creixent consciència sobre els efec-
tes del canvi climàtic i la salvaguarda del medi ambient és motiu d’esperança.

Fa unes setmanes un mitjà de comunicació es feia ressò del taller, que des 
del Consell de Menorca s’ofereix als centres educatius, adreçat a conscien-
ciar respecte a l’impacte que la indústria tèxtil té sobre el medi ambient. És 
només un exemple de les múltiples iniciatives que, des de les institucions es 
fan en aquesta línia.

Per altra part, l’actual crisi energètica, i les conseqüències econòmi-
ques que se’n poden derivar, pot ser una oportunitat per a la refle-
xió. No cal ni dir que la guerra d’Ucraïna, provocada per les ànsies de 
poder d’un dèspota, és un fet dramàtic que està provocant molt do-
lor (víctimes, migracions, destrosses...) i és absolutament condemnable. 

> Seguiu llegint
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CONTRAPORTADA

Més per Menorca ha presentat aquest divendres a Maó el 
lema de la campanya per a les eleccions de maig de 2023.  A 
l’acte hi han intervingut el candidat del partit a la presidèn-
cia del Consell Insular, Josep Juaneda, acompanyat de la can-
didata nombre dos de la llista, Noemí García, el candidat del 
partit al Parlament de les Illes Balears, Josep Castells, acom-
panyat de Joana Gomila, segona en l’esmentada candidatura.

El candidat a la presidència del Consell Insular, Jo-
sep Juaneda ha afirmat que tots quatre són «les cares vi-
sibles d’un projecte que té molta més gent darrere». 

Juaneda ha explicat que han triat el lema ‘Les persones primer’ 
perquè volen destacar un dels seus valors principals: millorar 

i enfortir el benestar de tots els menorquins i menorquines. 
Juaneda ha enumerat, així mateix, les tres prioritats que té 
el partit: superar la monodependència del turisme; garantir 
uns serveis públics de qualitat per a la ciutadania (principal-
ment habitatge assequible, energies renovables i barates, sa-
lut i educació); i decidir des de Menorca, “perquè tot allò que 
es decideix des de Menorca és millor per als menorquins”.

Juaneda ha enumerat, així mateix, les tres prioritats que 
té el partit: superar la monodependència del turisme; ga-
rantir uns serveis públics de qualitat per a la ciutadania(...)

> Seguiu llegint

‘LES PERSONES PRIMER’, LEMA DE LA 
CAMPANYA DE MÉS PER MENORCA
Els menorquinistes han presentat el seu eslògan de campanya que 
resumeix la seva proposta política per a les eleccions de maig de 
2023, centrada en què els menorquins i les menorquines recuperin 
els seus drets socials, econòmics i ambientals

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2235/

