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Aquest any s’ha recuperat la normalitat i 
els Tres Tocs s’han tornat a fer a la plaça de 
Ses Palmeres. També s’ha pogut recuperar 
la tradicional Fira de la plaça de Sant An-
toni, davant l’Hospital Municipal, amb set 
paradetes de dàtils i taronges. Hi ha hagut 
força música, amb els concerts d’El Cairo i 
de The Swing Crusaders, amb ballada de 
Lindy Hopeper i també s’han organitzat 
activitats infantils i per a tota la família, a 
càrrec de Bota i Juga.

Ahir, dilluns dia 16, el Saló Gòtic de l’Ajunta-
ment tornà a obrir les portes després de les 
obres de millora, amb l’acte institucional de 
Sant Antoni i el pregó de la Diada, a càrrec 
del Sr. Jordi Pons Mercadal, arquitecte.

La processó, amb els tres cavallers, Juana 
Maria Pons Torres, Mª Jesús Bagur Bene-
jam i Guillem Bosch Llufriu. Ha transcorre-
gut amb normalitat, sortint de la Catedral 
sobre les 12 h i amb el recorregut tradicio-
nal: Carrer del Roser, carrer del Santíssim, 
Portal d’Artrutx, plaça d’Artrutx, Av. Con-
queridor, Av. Constitució, Plaça Alfons III. 
Aquest any, la persona encarregada de fer 
els Tres Tocs ha estat la 1ª Tinent de Batlle, 
Noemí Camps Vilallonga.

L’AJUNTAMENT 

DE CIUTADELLA 

ORGANITZA 

ELS ACTES I 

ACTIVITATS DE 

SANT ANTONI 

Aquest any es 
recupera la nor-
malitat després 
de dos anys 
amb diverses 
restriccions i 
anu l · l ac ions . 
Recordem, per 
exemple, com 
l’any passat, els 
Tres Tocs, es 
van haver de fer 
dins la Catedral 
per tal d’evitar 
aglomeracions.

> Seguiu llegint

L’APROVACIÓ DE LA LLEI MENORCA 
RESERVA DE BIOSFERA ÉS UN ÈXIT I UNA FITA 

Més per Menorca va cele-
brar ahir dimecres des del 
Parlament l’èxit de l’apro-
vació del Projecte de Llei 
Menorca Reserva de Bios-
fera; una fita «d’històrica» 
i molt transcendent. «Ens 
donarà les eines per mi-
llorar el benestar dels me-
norquins i menorquines», 

a la vegada que «protegi-
rà Menorca», va reivindi-
car el conseller i candidat 
al Consell per MxMe, Josep 
Juaneda, acompanyat dels 
diputats Josep Castells i 
Patrícia Font.

> Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=65359
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2248/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

És habitual aprofitar aques-
tes dates per fer balanç de 
l’any que es tanca i apuntar 
una sèrie de bons propòsits 
per a l’any que encetam. Així, 
m’agradaria emprar aquest 
espai per fer una llista de pro-
postes per mirar de resoldre 
una qüestió col·lectiva, que 
ens afecta a tots, com és l’ac-
cés a l’habitatge.

Durant els 
darrers anys, 
accedir a un 
habitatge ha 
esdevingut 
cada vega-
da més di-
fícil per als 
menorquins, 
s o b r e t o t 
p e l s  q u e 
s o m  m é s 
joves. Sigui 
llogar un pis 
o comprar 
una casa és 
cada cop 
més car a 
una illa que 
cada vegada està més de 
moda i on els salaris no crei-
xen al mateix ritme que ho fan 
els preus. Sense cap dubte, en 
el fet que aquesta problemà-
tica sigui cada cop més sag-
nant hi ha ajudat un model 
econòmic excessivament de-
penent del turisme: una eco-
nomia caracteritzada per uns 
salaris baixos, acompanyat per 

fenòmens com el lloguer turís-
tic, que fa que cada vegada si-
gui més difícil per a persones 
que viuen tot l’any a Menorca 
trobar un pis de lloguer. De la 
mateixa manera, cada vegada 
és més habitual que les perso-
nes més adinerades que visi-
ten l’illa vulguin comprar una 
casa a Menorca, provocant 
que l’oferta d’habitatges es 

dirigesqui 
cada ve-
gada més 
a aquest 
perf i l  de 
persones 
a m b  u n 
poder ad-
q u i s i t i u 
molt ele-
vat. No és 
casualitat, 
idò, que les 
Illes Bale-
ars siguin 
la comuni-
tat autòno-
ma de tot 
l’Estat es-
panyol on 

comprar un habitatge és més 
difícil: la combinació de salaris 
baixos i un mercat immobilia-
ri amb preus disparats provo-
ca que s’hagin de destinar 15,8 
anys de salari per poder com-
prar un habitatge[1].

> Seguiu llegint aquí

El passat estiu vaig participar en el de-
bat «El poder corromp? L’impopular 
exercici de la política» dins el marc del 
curs El poder i la glòria: Història, polí-
tica i ficció. 50 anys d’ El padrino’ or-
ganitzat per l’UNED. Un dels punts de 
coincidència de la majoria de ponents 
va ser que la renovació política «ver-
tadera» passava avui, necessàriament, 
pel compromís ètic dels partits polítics. 
Ara que els partits han posat en mar-
xa les seves maquinàries de cara a la 
convocatòria electoral del mes de juny, 
potser sigui oportú tornar-ho a dir.

En aquest sentit val la pena recordar 
que l’any 1963, en plena dictadura fran-
quista, José Luís Aranguren publicà el 
llibre Ètica i Política on feia una contun-
dent defensa de la política i de la de-
mocràcia, especialment de la seva di-
mensió institucional, que és l’Estat. En 
ell hi trobem un bell fragment que resu-
meix molt bé l’esperit de la democràcia 
que anomenem «vertadera» (per dife-
renciar-la de la democràcia «real», que 
té com a data simbòlica d’inici l’assaig 
de Francis Fukuyama «La fi de la histò-
ria?» publicat l’any 1989) i que ha estat 
–i és- l’anhel de tantes societats, i que 
ho va ser també a l’Estat espanyol i als 
Països Catalans durant els anys 70-80. 
Diu així: «La democràcia no és un es-
tatus en el qual pugui un poble còmo-
dament instal·lar-se. És una conquesta 
ètic-política de cada dia, que només a 
través d’una autocrítica sempre vigi-
lant pot mantenir-se. 

> Seguiu llegint aquí

“HABITATGE A MENORCA: 
PROPÒSITS PER AL 2023”

“ÈTICA I 
POLÍTICA”

EL FET QUE AQUESTA 
PROBLEMÀTICA 
SIGUI CADA COP 
MÉS SAGNANT HI 
HA AJUDAT UN 
MODEL ECONÒMIC 
EXCESSIVAMENT 
DEPENENT DEL 
TURISME

Andreu Servera

MILITANT MENORQUINISTA,
TITULAT UNIVERSITARI EN 
FILOSOFIA, POLÍTICA I ECONOMIA

Nel Martí

PROFESSOR 

I ESCRIPTOR

https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/habitatge-a-menorca-prop-sits-per-al-2023-7153/
https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/etica-i-politica-7154/


PSM - Més per Menorca  # 3

A vegades tenim èpoques en què les coses no acaben 
de rutllar, no ens van bé del tot, giren en contra nostra i 
com més avancen no poden anar pitjor. Però sí, encara 
poden anar pitjor. Idò, en Felip VI fa mesos que té una 
època (bastant llarga) que això li passa i així com van 
les coses no sé si fan pinta d’acabar. Ja ho diuen que la 
família no la triem i es nota que ell no l’ha triada per-
què només fa que donar-li disgustos. I així com passa el 
temps cada vegada són més grossos.

L’anomenada alta societat espanyola (ells es fan dir 
així) sabia que la boda de Jaime de Marichalar i Elena 
de Borbón era un “paripé” per començar a aclarir la 
monarquia que simplement havia de servir perquè l’em-
presari pogués avançar amb els seus negocis. Els ma-
trimonis de conveniència no solen acabar bé i aquest 
ja sabem com va acabar. En Jaime i n’Elena van tenir 
un fill, en Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, i una 
filla, na Victoria Federica. D’ella, en sabem poca cosa, 
però d’ell, de tot i més.

    > Seguiu llegint 

Des de la nostra infància la vida ens va deixon-
dint multitud de desitjos, il·lusions, fantasies 
-que amb el temps es renoven i van enriquint la 
nostra personalitat-... emperò de totes aques-
tes vivències si algú ens demana quantes n’hem 
arribat a transformar en compromisos concrets, 
probablement el nombre que donarem no sigui 
gaire elevat (i és que la bellesa del món eteri 
sempre ens resulta més fascinant que no el fer 
mans i mànigues per aconseguir una fita a llarg 
termini). Sabem que la natura no ens ho posa 
fàcil, que forma part del nostre ADN el donar 
una resposta immediata als desitjos que se’ns 
presenten i, en canvi, el posar-nos a treballar per 
assolir quelcom a llarg termini ens suposa un 
esforç bastant més llemuc.

    > Seguiu llegint 

OPINIÓ • EN VEU ALTA

“MONARQUIA DE CARTÓ”

“EL REI QUE VA NÈIXER PELS REIS”

Dia 6 de Gener, d’enguany, el dia dels Reis Mags d’Orient, 
Juan Carlos de Borbó, titulat rei Emèrit, per un invent del 
Govern que presidia Mariano Rajoy el 2014, ha celebrat, 
el seu 85è aniversari. I ho ha fet amb una festeta a la re-
sidència de luxe en la que viu des de fa mes de tres anys, 
acompanyat de les seves dues filles i un grup d’amics i 
empresaris que constitueixen l’espècie de cort que rode-
ja l’anterior monarca.

Com en la història que conten dels Reis Mags, 
l’Emèrit, que tants dubtosos mèrits ostenta, també 
resideix a l’Orient, amb la diferencia que si els Reis 
Mags son esperats amb deliri pels fillets que con-
fien rebre els reus regals, l’Emèrit no te qui l’esperi 
amb il·lusió, ans al contrari, tot-hom, i de manera 
especial el seu fill i actual monarca,  tremola davant 

la possibilitat que torni, atesa la problemàtica que 
provoca la seva presència.

I es que, l’ex-rei Borbó, ha aconseguit , amb el seu 
esforç, fer tant popular l’opció republicana com a 
model d’Estat, com impopular ha arribat a ser la 
monarquia que ell ha encarnat al llarg de tants 
anys, d’ençà que Francisco Franco, el dictador que 
va esclafar les llibertats dels espanyols durant 40 
anys, el va escollir com al seu successor, a títol de 
Rei, un 22 de Juliol del 1969.

 > Seguiu llegint
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Oriol Baradad

Ramon Orfila

JUBILAT I AMANT DEL SEU POBLE

LLICENCIAT EN CIÈNCIES 

AMBIENTALS I PROFESSOR DE 

SECUNDÀRIA

ACTITUDS REPROVABLES 
EN POLÍTICA (I EN LA 

VIDA): L’ENVEJA

Magí Muñoz

PROFESSOR

https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/monarquia-de-carto-7158/
https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/el-poder-del-compromis-social-7156/
https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/el-rei-que-va-neixer-pels-reis-7155/
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PSM - Més per Menorca CIUTADELLA

L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA ATORGA LA MEDALLA 
D’OR DE LA CIUTAT AL SR. GABRIEL JULIÀ SEGUÍ

L’Ajuntament de Ciutadella va aprovar, per 
unanimitat, durant el ple de desembre, 
atorgar la Medalla d’Or de la ciutat a favor 
del ciutadellenc Sr. Gabriel Julià Seguí.

Aquesta distinció és deguda a la importàn-
cia cultural de la seva ingent obra d’investi-
gació en el camp de la història de les belles 
arts, així com pel seu constant compromís 
personal en la defensa, millora i promoció 
del patrimoni historicoartístic de l’illa de 
Menorca, i amb relació als quals mèrits ha 
consagrat tota la seva vida.

Durant l’acte, el Sr. Miquel Àngel Limón ha 
fet una dissertació sobre la vida i obra del 
Sr. Gabriel Julià i també sobre el seu vincle 
persistent amb Ciutadella i Menorca.

Finalment, després que la batlessa, Joana 
Gomila, li fes entrega del merescut guardó, 
també l’ha volgut felicitat en nom seu i en 
el de tot el consistori.

 > Seguiu llegint

VUIT JOVES INICIEN UN NOU PROJECTE SOIB JOVE FORMACIÓ I 
OCUPACIÓ “JOVENTUT AL PODER” DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Actualment, compaginen la formació del cer-
tificat de professionalitat de nivell 3 “Informa-
ció Juvenil” amb el treball efectiu en diferents 
programes impulsats per l’entitat i relacionats 
amb l’àmbit d’estudi del curs.Aquest projecte 
es duu a terme a proposta de l’Àrea de Di-
namització Econòmica, Servei de Formació i 
Ocupació. Aquesta iniciativa és finançada pel 
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) 
amb la participació del Servei Públic d’Ocupa-
ció Estatal (SEPE), i pot estar cofinançada pel 
Fons Social Europeu (FSE). Aquest projecte 
té una durada de vuit mesos i amb el mateix, 
l’ajuntament disposarà d’una radiografia dels 
principals problemes de la joventut de Ciu-
tadella, fet que possibilitarà prendre mesures 
futures per resoldre aquests problemes.

El passat 15 de desembre de 2022, vuit alumnes treballadors començaren la seva contractació amb l’Ajun-
tament de Ciutadella a través del projecte SOIB JOVE FORMACIÓ I OCUPACIÓ “Joventut al poder”.

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=65754
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LA FARMÀCIA LLABRÉS 
OBRE DE NOU LES PORTES 
COM A ESPAI DE VISITES 

La Farmàcia Llabrés s’ha obert novament amb la 
inauguració de SM El rei Felip VI i la reina Letícia 
aquest dijous dia 12 de gener, en un acte institucio-
nal que ha tingut lloc al Teatre des Born a les 17.30 
hores. Prèviament, han visitat l’espai de la farmàcia 
per conèixer la rehabilitació duta a terme.

Pròximament, s’organitzaran visites guiades i gra-
tuïtes per a grups reduïts de 15 persones, que posa-
ran en valor la història de l’immoble i la rehabilitació 
dels espais protegits, com a principal referent i un 
dels pocs testimonis que queden del modernisme 
a Menorca.

Es poden reservar des d’avui mateix per a visites a 
partir del 14 de gener a través del web: www.fun-
daciodiscap.org. Apartat: Farmàcia Llabrés. Poste-
riorment, la sala polivalent, l’espai que ocupa el 
soterrani, es destinarà a xerrades, conferències, ex-

posicions, reunions, tallers.

PLA D’USOS

El projecte de la Farmàcia Llabrés sorgeix de la ne-
cessitat de preservar, mantenir, compartir i apropar 
a la ciutadania un edifici emblemàtic i una impor-
tància arquitectònica rellevant, alhora que preser-
var la missió i el compromís de la Fundació cap a les 
persones amb discapacitat. És una oportunitat per 
facilitar la inclusió en qualsevol dels aspectes de la 
vida (política, social, cultural, econòmica i laboral), 
de les persones amb discapacitat i alhora facilitar la 
visualització del col·lectiu per promoure la presa de 
consciència de tota la societat.

 > Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=65377
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L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA 
ANIMA A LA CIUTADANIA A 
PARTICIPAR DEL CARNAVAL 2023 
L’Ajuntament de Ciutadella prepara els últims detalls del que serà 
un carnaval 2023 que recupera la plena normalitat. Després dels 
darrers anys afectats per les cancel·lacions i les restriccions provo-
cades per la pandèmia, finalment es podrà gaudir d’una festa plena 
i amb totes les activitats i costums prèvies.

Tant la decoració de la ciutat com la rua de carnaval giraran entorn 
a la temàtica dels “dibuixos animats”, que permet una àmplia quan-
titat d’idees per a disfressar-se en grup o de forma individual.

En aquest sentit, des del consistori es vol recordar que la ciutada-
nia i entitats disposen fins al dia 27 de gener a les 14?h per inscriu-
re’s a la rua municipal. Tan sols hauran de lliurar el full d’inscripció 
complimentat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, de l’Ajuntament de 
Ciutadella.

          > Seguiu llegint

Aquest dimarts s’ha presentat al Cercle Ar-
tístic de Ciutadella, el Pla de Mobilitat Ur-
bana Sostenible, (PMUS), dins l’Espai de 
Ciutadania. Aquest estudi recull el conjunt 
d’estratègies i instruments per a aconse-
guir un ús coordinat i eficient dels dife-
rents mitjans de transport, considerant la 
mobilitat des d’una perspectiva global.

Segons l’empresa DOYMO, que ha desen-
volupat el document, aproximadament el 
95% dels desplaçaments es fan dins el ma-
teix municipi, la gran majoria (un 65%) són 
inferiors a 10 minuts, fet que suposa una 
distància curta, i d’aquests, el 46% es fa 
amb mitjans sostenibles (a peu o en bici-
cleta). Aquestes dades, en opinió de l’em-
presa, són positives, però podrien ser mi-
llors.

> Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA ORGANITZA UN NOU 
ESPAI DE CIUTADANIA PER DONAR A CONÈIXER EL 
PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=65618#*
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CUTADELLA

L’AJUNTAMENT DE 
CIUTADELLA PRESENTA 
ANIMAM, UN PROJECTE 
D’ANIMACIÓ AUDIOVISUAL

La setmana passada, als cinemes Moix Negre, es va pre-
sentar el projecte Animam, d’animació audiovisual i in-
clòs dins el programa Eduquem amb la cultura, que va 
engegar l’Ajuntament de Ciutadella l’any passat junta-
ment amb altres projectes d’aquest programa, com el 
Teatre a les escoles.

Aquest projecte està adreçat als alumnes de sisè de pri-
mària i de totes les escoles de Ciutadella s’hi han adherit. 
Per tant, hi han participat uns 300 alumnes.

El programa Eduquem amb la cultura, impulsat pels ser-
veis de Projecte de Ciutat i Cultura de l’Ajuntament, té 
l’objectiu d’impulsar projectes que promoguin l’ús de 

la cultura i la pràctica artística com a eines d’educació 
en valors i creixement i benestar emocional d’infants i 
adolescents. Durant la presentació, la setmana passada 
als cinemes municipals, es van projectar els curtmetrat-
ges que els alumnes han realitzat. Es tracta d’un total de 
setanta-set obres en petit format, dutes a terme amb 
grups reduïts de tres a cinc alumnes. 

La professora encarregada de dur a terme aquest pro-
jecte ha estat n’Elena Serrano, especialista en animació, 
audiovisuals i educació a través de les arts. I l’execució 
del projecte ha estat coordinada per l’Escola municipal 
d’art.

PSM - Més per Menorca
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CONSTITUÏDA LA 
JUNTA MUNICIPAL DE 
SANT JOAN

Les festes de Sant Joan, amb el pas 
del temps, s’han transformat en un 
esdeveniment que atreu milers de 
visitants. L’evolució d’aquestes es va 
trobant amb diferents problemàtiques 
i debats oberts que cal abordar des 
de totes les administracions, enti-
tats, empreses, la ciutadania, i altres 
agents o organismes competents, per 
solucionar-los de manera conjunta i 
consensuada. Per aquest motiu i per 
tal de dotar-se d’un marc on poder 
tractar tots aquests temes des d’una 
visió plural i compartida entre els 
diferents agents que participen en el 
desenvolupament de la festa, des de 
l’Ajuntament de Ciutadella es va creure 
necessària la creació de la Junta Muni-
cipal de Sant Joan, com a organisme 
de consulta.

> Seguiu llegint

El servei d’aigües de l’Ajuntament de Ciutade-
lla ha calculat una reducció total d’11 punts per-
centuals en la disminució de les fuites d’aigua 
potable del municipi durant el 2022.

Ciutadella compta amb una xarxa d’aigua po-
table d’uns 140?km d’extensió que anualment 
són inspeccionats mitjançant diverses campa-
nyes de recerca de fuites per part d’una em-
presa especialitzada. Una vegada efectuades 
aquestes comprovacions, el servei d’aigües 
procedeix a organitzar els treballs pertinents 
en les canonades d’aigua per tal de resoldre 
les fuites detectades.

D’aquesta manera s’ha pogut tancar el 2022 
amb un balanç positiu quant a l’estalvi d’aigua 
assolit, fruit d’aquestes actuacions. Si es com-
paren les dades amb les del 2021, s’ha aconse-
guit disminuir el percentatge de fuites en més 
d’11 punts percentuals, passant a reduir les pèr-
dues d’aigua d’uns 23 m3 per quilòmetre i dia, 
a 17 m3 per quilòmetre i dia.

CIUTADELLA VA REDUIR EN UN 11% LES 
FUITES D’AIGUA POTABLE DURANT EL 2022

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=65833
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POBLES

El logo, del dissenyador Bep Febrer, parteix de l’històric 
ullastre que ha identificat l’Entesa des de l’inici, reforçant el 
tronc i les branques fortes en color blanc i una composició 
de fulles en tons verds. El tronc és la força, les branques son 
les conviccions i les fulles és el conjunt divers de persones 
que convergeixen en una manera de fer política que ha do-
nat fruits durant molts d’anys a Ferreries.

Joana Febrer, alcaldessa de Ferreries, ha expressat el com-
promís de l’Entesa amb aquesta renovació generacional i 
d’imatge que es presentarà a les properes eleccions locals de 
dia 28 de maig, ja que fa temps que va comunicar a l’assem-
blea que no es presentaria a la reelecció.

> Seguiu llegint

L’ENTESA DE FERRERIES RENOVA LA SEVA IMATGE

PSM - Més per Menorca

L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DICTAMINA LA 
TITULARITAT PÚBLICA DEL CAMÍ D’EN KANE 
AL SEU PAS PER BINIMOTI

L’Ajuntament de Ferreries ha aconseguit 
el reconeixement de la titularitat pública 
del camí d’en Kane al seu pas per Binimoti 
després de l’apel·lació desfavorable inter-
posada a la decisió del Tribunal de Primera 
Instància de Ciutadella.

Segons la sentència rebuda el 9 de gener 
de 2023 la titularitat del camí d’en Kane 
és de l’Ajuntament de Ferreries i s’acusa 
la part demandada d’un acte d’ocupació 
il·legítima, per la qual cosa la condemna a 
retirar qualsevol construcció que impedes-
qui o indiqui la prohibició de pas i a con-
cedir el lliure trànsit al seu pas per la finca 
de Binimoti.

> Seguiu llegint

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Ferreries aconsegueix una reivindica-
ció històrica per a l’obertura del camí al públic

L’Entesa de l’Esquerra de Ferreries ha presentat un nou logotip que marca 
l’inici de la precampanya electoral cap als comicis del maig, amb un com-
promís de renovació

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2244/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2237/
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NOU SISTEMA DE TELELECTURA A LA XARXA 
D’AIGUA DES CASTELL PER A EVITAR EL SEU 
MALBARATAMENT

JORNADA PARTICIPATIVA: 
ELABORACIÓ DEL PROGRAMA 
ELECTORAL D’ARA MAÓ 

L’Ajuntament des Castell i el Consell Insular 
de Menorca han signat un conveni de col-
laboració entre ambdues administracions 
per impulsar el Pla de Gestió Sostenible de 
l’Aigua des Castell (PGSA).

Amb el conveni, el Consell es compromet a 
finançar la instal·lació d’un sistema de tele-
lectura a la xarxa d’aigua del municipi, una 
infraestructura que permetrà millorar l’efi-
ciència i l’estalvi d’aquest recurs.

Concretament, el Consell es compromet a 
aportar a l’Ajuntament, en concepte d’ajut, la 
quantitat de 44.739,72 euros.

El sistema de telelectura permet disposar 
d’informació del consum d’aigua en temps 
real, i açò possibilita la detecció, de manera 
ràpida, de fuites d’aigua o excessos de con-
sum, incentivant un ús responsable de l’aigua.

> Seguiu llegint

El pròxim dissabte, 4 de febrer, durem a terme una jornada par-
ticipativa per elaborar el programa electoral per a les properes 
eleccions.

Ens dividirem en grups de treball i farem feina per àmbits per tal 
definir els diferents eixos programàtics: model de ciutat, econo-
mia, atenció a les persones, cultura, diversitat… Us hi esperam!

El nou sistemva s’implantarà de la manera conjunta amb l’empresa Hidro-
bal, empresa concesionària del servei d’aigua al municipi, i permetrà dis-
posar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la 
gestió d’aquest recurs

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2246/
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La asamblea de Som Es Castell 
ha ratificado la candidatura de 
Joan Antoni Serra como ca-
beza de lista de la agrupación 
seguido de los compañeros 
Óscar Gómez, Marisa Alvarez 
y Simó Ferrando. Tres de ellos 
son actualmente concejales 
en el equipo de gobierno del 
ayuntamiento en áreas como 
Medio Ambiente, Hacienda, 
Participación Ciudadana, Vías 
Públicas, Caminos Rurales, Ur-
banizaciones, Limpieza vial, 
Residuos, Energía, Patrimonio 
o Comercio.

El candidato a la alcaldía del 
Castell, Joan Antoni Serra, ha 
señalado que es “un honor en-
cabezar este equipo que ha 
demostrado una gran capaci-
dad de trabajo en el ayunta-

miento y que tiene proyectos 
muy importantes en marcha 
que serán indispensables para 
el desarrollo de nuestro muni-
cipio”.

Serra ha destacado la consoli-
dación de su proyecto político.

El siguiente paso para com-
pletar la lista electoral será 
una nueva asamblea donde 
se decidirán las personas que 
conformarán los números res-
tantes del equipo de Som Es 
Castell para los comicios del 
próximo 28 de mayo.

POBLESPSM - Més per Menorca

ASSEMBLEA 
GENER 2023 
DE VOLEM 
SANT LLUÍS

SOM ES CASTELL

L’assemblea tindrà un caràcter constitu-
ent, és a dir, servirà per anar donant les 
passes prèvies per a la formalització de 
l’agrupació, ja que, al tractar-se d’una 
agrupació d’electors i electores, s’ha de 
tornar a donar d’alta (amb totes les tas-
ques burocràtiques que això implica) 
cada cop que hi ha eleccions municipals. 
Per tant, donada la importància de l’as-
semblea, es demana la màxima partici-
pació, així com la màxima difusió entre 
amics, amigues, familiars, etc., per tal de 
donar a conèixer la nostra agrupació i 
que la gent que comparteix les nostres 
idees i valors sàpiguen que hi ha una for-
mació a la que donar (i també de la qual 
rebre) suport.

> Seguiu llegint

Joan Serra repite como candidato de 
Som Es Castell a la alcaldía

https://www.volemsantlluis.info/us-convocam-a-la-propera-assemblea-de-volem-sant-lluis/
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CONSELL INSULAR

EL CONSELL INSULAR ES 
MOSTRA SATISFET AMB LA 
SENTÈNCIA DE BINIMOTI
Després d’haver recolzat durant el procés les deman-
des de l’Ajuntament de Ferreries en la defensa de la 
titularitat pública del camí

L’Ajuntament de Ferreries ha 
aconseguit el reconeixement 
de la titularitat pública del 
camí d’en Kane al seu pas per 
Binimoti després de l’apel·lació 
desfavorable interposada a la 
decisió del Tribunal de Primera 
Instància de Ciutadella.

Segons la sentència rebuda el 
9 de gener de 2023 la titula-
ritat del camí d’en Kane és de 
l’Ajuntament de Ferreries i es 
condemna a la part demanda-
da per un acte d’ocupació il·le-
gítima, per la qual cosa haurà 
de retirar qualsevol construcció 
que impedesqui o indiqui la prohibició de pas i a conce-
dir el lliure trànsit al seu pas per la finca de Binimoti.

Després de donar-se conèixer la notícia, el Consell Insu-
lar de Menorca ha volgut mostrar la seva satisfacció per 
la sentència. En paraules del conseller de Medi Ambient i 
Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, “la sentència fa jus-
tícia en favor de l’interès públic perquè un camí històric 
com el Camí d’en Kane pugui ser transitat per tots els ha-
bitants de l’illa com a bé de domini públic que és”. Jua-
neda ha volgut també felicitar l’Ajuntament de Ferreries i 
l’Associació Amics del Camí d’en Kane per la “incansable 
labor realitzada en defensa l’interès públic”.

El departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera 
treballa des del 2017 amb tots els ajuntaments de Menor-
ca per a la finalització dels catàlegs de camins públics de 
l’illa, així com donant suport econòmic als ajuntaments 
en el manteniment, millora i defensa jurídica dels camins 
integrants dels seus catàlegs municipals”. La reivindica-
ció de la titularitat pública d’aquest tram del Camí d’en 
Kane era així una voluntat compartida amb l’Ajuntament 

de Ferreries.  Amb aquesta vic-
tòria legal es posa de manifest 
que tant els arguments emprats 
durant tot el procés judicial per 
part de l’Ajuntament com la 
documentació o els testimonis 
aportats han estat prova sufici-
ent per contrastar la realitat his-
tòrica d’ús públic del camí d’en 
Kane.

La sentència segons la qual el 
camí d’en Kane al seu pas per la 
finca de Binimoti és reconegut 
com a bé de domini públic su-
posa un èxit total per a l’Ajunta-
ment i per al poble de Ferreries. 

A més, reconeix la defensa dels béns de domini públic 
sense que puguin ser usurpats per ningú en el futur.

En paraules de la batlessa, Joana Febrer, «el cas crea un 
precedent important per al poble, ja que s’aconsegueix 
que qualsevol persona pugui transitar per terrenys de 
domini públic. Estem molt contents d’haver fet valer el 
que defensàvem i el que era just».

Així mateix, el regidor de Medi Ambient, Gabriel Janer, 
també ha volgut agrair el suport de totes les persones 
que han ajudat a recopilar informació d’arxiu, juntament 
amb els testimonis que han aportat la seva versió dels 
fets: «L’Associació d’Amics del Camí d’en Kane ha tingut 
un paper molt important donant suport a l’Ajuntament 
en aquest cas. Sense la seva participació no s’hauria arri-
bat al desenllaç desitjat per al poble de Ferreries».

PSM - Més per Menorca
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CONSELL INSULAR

EL CONSELL PREPARA UNA ORDENANÇA QUE GARANTEIXI 
L’ÚS EFICIENT D’AIGUA A TOTS ELS MUNICIPIS DE L’ILLA

LES ILLES BALEARS CAP 
AL RESIDU ZERO

Avui matí la Sala de Plens del Consell In-
sular de Menorca ha acollit la presentació 
de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu 
Zero. Situació actual i indicadors per a la 
transició”, un treball elaborat per Rezero i 
que aporta una visió conjunta i transversal 
de la generació i gestió dels residus, i del 
model productiu i de consum a les Illes Ba-
lears, incloent-hi els resultats i tendències 
a l’illa de Menorca.

Aquest informe presenta el seguiment dels 
indicadors que ja es van analitzar en un 
primer estudi elaborat el 2019 i que per-
meten valorar, amb dades, la situació ba-
lear i la seva evolució, analitzar les tendèn-
cies de consum de recursos naturals i la 
generació de residus, i formular propostes 
per avançar cap a la societat residu zero.

> Seguiu llegint

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actu-
al i indicadors per a la transició”

L’Entesa de l’Esquerra de Ferreries ha presentat un nou logotip que marca 
l’inici de la precampanya electoral cap als comicis del maig, amb un com-
promís de renovació

En línia amb la situació d’emergència climàtica actual i 
les perspectives de present i futur respecte els recursos 
hídrics a Menorca, des del departament de Medi Am-
bient i Reserva de Biosfera està en procés d’encarre-
gar la redacció d’una proposta d’ordenança/reglament 
que permeti avançar en l’ús sostenible i socialment just 
d’aquest recurs.

L’elaboració d’aquesta ordenança contemplarà el cicle 
integral de l’aigua i comptarà amb una estructura har-

monitzada per a tots els municipis de Menorca. Inclourà, 
per tant, l’abastament i usos de l’aigua potable; l’ús de 
la xarxa de sanejament, tant pel que fa a les aigües resi-
duals com les aigües pluvials i els seus tractaments; i els 
usos i aprofitaments de recursos alternatius com l’aigua 
de pluja i la regeneració i reutilització d’aigües residuals.

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2242/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2243/
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MÉS PER MENORCA PROPOSA 12 
MESURES PER ABAIXAR ‘REALMENT’ 
ELS PREUS
L’objectiu dels menorquinistes és abaratir el preu de 
l’habitatge, la llum, el transport i la insularitat

Més per Menorca ha anunciat aquest dilluns 12 mesu-
res estructurals que han de servir per abaixar ‘realment’ 
els preus i per tant, l’elevat cost de la vida a l’illa. Ho ha 
fet en el marc de la Diada de Menorca, en una roda de 
premsa convocada el mateix dia de la gran festa menor-
quinista que el partit ha de celebrar aquesta nit al Casino 
de Ciutadella i on esperen l’assistència de més d’un cen-
tenar de persones.

El diputat i candidat al Parlament, Josep Castells ha de-
nunciat que a Menorca, «des de sempre, degut a la insu-
laritat, el cost de la vida ha estat més alt» i que «els dar-
rers temps, això s’ha agreujat de manera espectacular», 
mentre que els sous «no han crescut al mateix ritme», 
pel que viure a Menorca, actualment, «és encara més car 
que abans». «Hi ha partits que només proposen mesures 
a curt termini, temporals, que no serveixen per solucio-
nar realment el problema que patim i per això reivindi-
cam 12 mesures estructurals que permetin anar a l’arrel 
del problema», ha afegit.

La candidata nombre dos al Consell Insular, Noemí Gar-
cía, ha incidit que Més per Menorca vol aportar propos-
tes per solucionar els problemes de la gent perquè ‘Les 

persones primer’ no és només un lema, sinó «una mane-
ra de fer». 

García ha detallat que per abaixar el preu de la llum, 
aconseguiran que un 85% de l’energia consumida a l’illa 
«estigui coberta amb renovables» i ha revelat les pro-
postes concretes per aconseguir-ho: l’impuls de plantes 
de generació d’energia renovable d’inversió socialitzada,  
la creació de comunitats energètiques locals, «sobretot 
aprofitant els molts aparcaments que s’han de cobrir 
amb marquesines solars»: i la conversió des Milà en un 
parc amb hibridació de renovables i emmagatzematge 
d’energia.

Per abaixar el preu del transport, García ha afirmat que 
es posaran en marxa quatre mesures destinades a: re-
forçar les línies d’autobús amb més freqüències, cre-
ar-ne de noves (ha destacat la que cobriria el trajecte 
aeroport-Ciutadella); establir la gratuïtat per als menors 
d’edat, «que serà permanent»;  i implantar un sistema de 
tarifes «per premiar amb bonificacions les persones que 
més empren el transport públic».

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2239/
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PARLAMENT

LA LLEI RESERVA DE BIOSFERA QUE 
APROVARÀ EL PARLAMENT SERÀ LA 
MATEIXA QUE VA SORTIR DEL CONSELL

Més per Menorca ha aconseguit que es mantingui la 
possibilitat de limitar l’entrada de cotxes aquest ma-

Més per Menorca celebram que, des del punt de vista 
dels objectius polítics, la Llei Menorca Reserva de Biosfe-
ra quedarà «essencialment» igual que la que va aprovar 
el Consell el mes d’abril. Això, malgrat les veus que dona-
ven per fet que patiria una ‘afaitada’ important després 
dels tràmits parlamentaris.

Aquest dimecres dematí, durant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals del Parlament, s’hi han fet uns canvis –pactats 
entre Més per Menorca i els partits del Govern– que tan-
quen definitivament el redactat de la llei i que defineixen 
alguns aspectes sobre els quals encara hi havia contro-
vèrsia.

El primer, té a veure amb algun retoc sobre les funcions 
que podria assumir el Consell, però deixant-ne intactes 
les competències que podrà assumir per desenvolupar 
la Llei. En segon lloc, s’ha resolt el tema del finançament. 
Durant la Comissió d’aquest dimecres s’ha recuperat el 
mecanisme que havia desaparegut en el pas previ (du-
rant la Ponència), i aquest s’ha fixat en l’import original 
de 5 milions d’euros –dels quals, un 75% aniran a càrrec 
del Govern i un 25% serà assumit pel Consell.

Finalment, s’ha mantingut la possibilitat que hi hagi un 
procediment àgil per limitar l’entrada de cotxes; de ma-
nera que es podria fer aquest mateix estiu de 2023.

Des de Més per Menorca consideram que, un cop incor-
porats aquests acords, el redactat de la Llei és «total-
ment satisfactori» i anuncien que no quedaran esmenes 
dels grups del Govern, de manera que aquest text és, 
literalment, el que aprovarà el Ple del Parlament.

L’actual conseller insular Josep Juaneda ha posat en va-
lor que «a la fi, Menorca tendrà llei Reserva de Biosfera 
per gestionar d’una forma més sostenible la nostra illa», 
el que permetrà decidir, ha dit, «sobre l’entrada de vehi-
cles o la gestió de l’aigua, a l’hora que farà possible en-
fortir els diferents sectors per impulsar una nova econo-
mia» i farà Menorca «exemple de la compatibilitat entre 
l’activitat humana i la preservació de l’entorn».

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2241/
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OPINIÓ

UNA REFLEXIÓ DESPRÉS DE LA 
DIADA DEL POBLE DE MENORCA
Josep Juaneda, candidat de Més per Menorca a la 
Presidència del Consell Insular

Arran d’una conversa informal el mateix dia del proppas-
sat Sant Antoni, he considerat oportú escriure aques-
tes quatre ratlles. La meva pretensió és força simple: no 
deixar-nos ancorar en el passat, sinó més aviat fer de la 
nostra història una talaia per albirar el futur.

L’any 1981 el Consell Insular va declarar el 17 de gener, 
festivitat de Sant Antoni, Diada del poble de Menorca. 
Els motius són ben coneguts. Tradicionalment, se cele-
brava en aquesta data la incorporació de Menorca a la 
corona catalano-aragonesa i, en conseqüència, a l’àmbit 
cultural català.

Tanmateix, no us vull parlar d’història. Prou menorquins 
il·lustres han fet estudis profunds i acurats sobre aquest 
fet històric. La meva intenció és comentar-vos què sig-
nifica per a mi, a hores d’ara, aquesta commemoració.

Partesc d’una constatació, els menorquins i menorquines 
conformam una realitat diferenciada. Som una comuni-
tat que ha d’enfrontar reptes i dificultats cada vegada 
més preocupants i peremptoris. I si bé estic convençut 
que tenim la capacitat de superar-los amb èxit, no és 
menys cert que no hi ha temps a perdre.

Hem de perviure com a poble, aquest és, en la meva opi-
nió, el mandat que avui en dia ens llança la Diada. I això 
no només significa, que també, el manteniment i la po-
tenciació de la nostra llengua i cultura. Pens que hem 
d’anar més enllà.

Al seu moment els menorquins i menorquines aconse-
guirem frenar la urbanització salvatge que ha malmenat 
altres illes de la Mediterrània. Paradoxalment, la preser-
vació del nostre territori ens ha abocat a sobre una nova 
amenaça: la massificació turística. L’atractiu de Menor-
ca ha anat in crescendo any rere any i, malauradament, 
això ha provocat conseqüències indesitjades: saturació 
els mesos d’estiu, tensió de les infraestructures i serveis 
públics, adquisició descontrolada d’immobles per part 
de gent forana, increment desorbitat del preu de l’habi-
tatge. I a això hi hem d’afegir la problemàtica situació en 
què viu el nostre sector primari: agricultura, ramaderia i 
pesca, sense oblidar els entrebancs que pateix l’activitat 
industrial.

> Seguiu llegint
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OPINIÓ

LES PERSONES PRIMER
Josep Juaneda, candidat de Més per Menorca a la 
Presidència del Consell Insular

El passat dia 23 de desembre vam presentar el lema de 
Més per Menorca per a les eleccions d’aquest maig: Les 
Persones Primer. No va ser casualitat fer-ho el dia abans 
del dissabte de Nadal, a punt d’acabar un any per co-
mençar-ne un altre.  Justament en aquestes dates, el 
més important són les persones, especialment aquelles 
que estimam, i també els nous propòsits.

I és, precisament, en aquests moments que volem reivin-
dicar el nostre projecte com a l’única opció que aposta 
veritablement per una política centrada en la millora de 
la qualitat de vida de les persones que vivim a Menor-
ca, en el marc d’un projecte de vida tan individual com 
col·lectiu.

La nostra trajectòria al llarg dels anys ens avala. Tanma-
teix, el que és fonamental no és el nom dels qui encapça-
lem les candidatures, ja que en realitat  no som altra cosa 
que les cares, les mans i les veus de moltes altres perso-
nes convençudes del que ara són més necessàries que 
mai polítiques valentes, coherents, capaces d’enfrontar 
el context actual de crisi climàtica, energètica i de falta 
de recursos, però sobretot polítiques que donin resposta 
a les necessitats reals de la ciutadania.

Permeteu-me posar un exemple de la meva  trajectòria 
personal per exemplificar allò que us vull exposar. Fa uns 
anys vaig dirigir un club de futbol. Era un club petit,  mo-
dest, sense estructura, si més no amb molta feina vam 
aconseguir  transformar-lo. A partir del treball  en equip 
de les persones implicades va ser possible modificar la 
realitat inicial. Així, vam obtenir els millors resultats de la 
història del club però sense renunciar a un model basat 
en el benestar de les persones sempre posant per davant 
el bé comú de l’equip per sobre d’interessos particulars.

En aquesta mateixa línia tots els que coincidim, ara i 
aquí, en uns mateixos valors i idees, estem convençuts 
que cal fer les coses de forma diferent. Cal una política a 
partir del diàleg, amb la intenció d’arribar a acords, amb 
propostes en positiu. Volem transformar la nostra soci-
etat per deixar enrere vells esquemes basats únicament 
en la competitivitat, l’individualisme, les desigualtats i  la 
injustícia, per anar avançant en un nou paradigma de co-
operació, col·laboració, equitat, justícia social, i respec-
te al nostre entorn. En definitiva, cal posar les persones 
primer.

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2236/
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CONTRAPORTADA

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA FESTA DE MÉS 
PER MENORCA AMB MOTIU DE LA DIADA

Multitud de simpatitzants i adherits menorquinistes 
se sumen a la reivindicació del partit que va repre-
sentar-se a través de la lectura del manifest ‘Volem 
decidir per transformar’

Més per Menorca suma novament un acte on la parti-
cipació ha estat un èxit i on el caliu humà ha tornat a 
reafirmar el compromís de tantes persones amb el pro-
jecte polític i social que el partit té amb l’illa.

En aquest cas, amb motiu de la Diada del Poble de Me-
norca, el partit menorquinista ha celebrat una festa al 
Casino 17 de Gener de Ciutadella per assenyalar a l’agen-
da aquesta data tan important i significativa per a la 
identitat, la cultura i la llengua dels menorquins i me-
norquines. A més, com no pot ser d’altra manera, aquest 

acte ha servit per donar el tret de sortida a la campanya 
electoral de les eleccions de maig.

La portaveu dels menorquinistes a Ciutadella, Maria Je-
sús Bagur, va ser l’amfitriona qui s’encarregà de donar la 
benvinguda a tots els assistents i va obrir l’esdeveniment 
amb unes paraules d’agraïment per haver omplert la sala 
de motivació i coratge per continuar fent feina per a la 
ciutadania.

> Seguiu llegint
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