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El PSM Més per Menorca ha rati-
ficat aquest dimarts, en Assem-
blea, la candidatura a les eleccions 
municipals de Ciutadella que en-
capçalarà M. Jesús Bagur Bene-
jam, actualment regidora de Medi 
Ambient i Disciplina Governativa 
al consistori.

Afiliats i simpatitzants han donat 
suport a una candidatura i llista 
amb moltes cares noves per a con-
tinuar fent feina per una Ciutadella 
més justa, verda i social. Una can-
didatura per pensar i avançar cap 
al futur.

L’actual regidora M. Jesús Bagur 
estarà acompanyada pel també 
regidor Pere Fiol Benejam i per un 
equip procedent d’àmbits com el 
medi ambientalisme, l’enginyeria, 
la docència i el món social format 
per Estefania Moll Cardona, Pepe 
Capella Pons, Sam Moll Bosch, Nú-
ria Pons Pons, Miquel Ametller Go-
mila, Rosa Jofre Guasch i Marga 
Torres Franco.

Després de dues legislatures al 
capdavant de l’Ajuntament de Ciu-
tadella, el PSM Més per Menorca 
es presenta amb una candidatura 

nova, però amb la mateixa il·lusió 
i metodologia de treball proper i 
compromès amb la ciutat.

“Em fa molta il·lusió encapçalar la 
llista de PSM Més per Menorca i 
treballar amb l’equip de persones 
que m’acompanyen. La nostra idea 
és continuar fent feina per Ciuta-
della amb tota honestedat, rigor i 
transparència que ens caracteritza 
i mirar sempre cap al futur amb es-
perança i determinació”, ha decla-
rat M. Jesús Bagur.. 
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

L’accés a l’habitatge ha sigut un tema recurrent en 
els últims mesos a les Illes Balears i especialment a 
Menorca. És innegable que l’augment del preu mit-
jà, tant del lloguer com de la venda, d’un habitatge, 
ha esdevingut un problema a escala social, econò-
mic i generacional.

El preu de les cases no ha fet més que pujar des de 
la recuperació de la recessió econòmica de 2008. 
Aquest preu mitjà de l’habitatge a Menorca, porta 
des de 2016 amb un increment de més del 40% a 
Maó i més del 30% a Ciutadella segons el Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Aquesta problemàtica, però, s’ha agreujat l’últim 
any amb un increment del 20% del preu de l’habi-
tatge usat a Menorca amb dades record a Alaior 
amb una pujada del 36% segons les principals webs 
de compravenda d’habitatge. Tant és així que, si el 
2016 el metre quadrat a Ciutadella no superava els 
1.600 €, actualment, amb les darreres dades dis-
ponibles del desembre de 2022, el preu mitjà del 
metre quadrat a Ciutadella es paga a 2.600 € apro-
ximadament, màxim històric. 

     

         > Seguiu llegint 

HABITATGE I JOVES: DUES 
PARAULES INCOMPATIBLES

Iker Riudavets
LLICENCIAT CIPENCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ I 

APASSIONAT DE LA MÚSICA

PERQUÈ PARLEM DE LES PERSONES

Des del 1979 que som militant del PSM, em vaig 
afiliar a Mallorca mentre hi estudiava, i en tornar a 
Menorca, el 1984, vaig transferir la meva afiliació al 
nostre partit. És obvi que en tots aquests anys he 
viscut multitud de campanyes electorals. He parti-
cipat així mateix en nombroses lluites en defensa 
del territori, de la nostra llengua i cultura, del nostre 
patrimoni... i també tot exigint millores en assump-
tes que feien referència al benestar dels menor-
quins i les menorquines.

Des de la seva fundació, el PSM ha estat sempre en 
primera línia en qualsevol reivindicació d’aquesta 
mena: des de l’exigència d’un transport aeri sufi-
cient i assequible a la necessitat d’uns serveis de 
salut de qualitat.

No és d’estranyar llavors que em senti absoluta-
ment còmode amb els punts programàtics de Més 
per Menorca, així com amb les solucions que pro-
posa per enfrontar els problemes actuals de la so-
cietat menorquina i que es resumeixen en l’slogan 
electoral: Les persones primer. 

Sense abandonar ni una sola de les lluites que hem aban-
derat durant dècades, som ben conscients que els me-
norquins i menorquins estem vivint, cada vegada més, 
una pressió econòmica i de tota mena que pot acabar 
convertint-nos en hostes en la nostra pròpia terra.

   > Seguiu llegint aquí

Eduard Riudavets
SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DE MÉS PER MENORCA

https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/habitatge-i-joves-dues-paraules-incompatibles-7160/
https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/perque-parlem-de-les-persones-7163/
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La duríssima repressió exerci-
da, a la República Islàmica de 
Iran,  contra els manifestants 
que des de fa mesos protes-
ten per la mort de la jove kur-
da Mahsa Amini, a mans de 
la policia, te xifres i aquestes 
demostren que el Règim, està 
disposat a utilitzar tots els re-
cursos per mantenir l’ordre 
que, en la valoració dels diri-
gents de la teocràcia, és equi-
valent a la submissió absoluta 
de la ciutadania als ressorts 
del Poder, encarnat en la fi-
gura del Líder suprem, Ali Ja-
menei.

Amnistia Internacional i altres 
ONGs calculen que més de 
300 manifestants han mort, 
a mans de la policia mentre 
expressaven la seva protesta 
als carrers, i d’entre ells una 
quarantena serien fillets i fi-
lletes, i que els ferits son cen-
tenars més, per no parlar de 
milers, encara que aquests 
darrers resultin més difícils 
de quantificar a causa de la 
por dels iranians a acudir a 
un centre hospitalari pel pe-
rill de ser detinguts allà, si te-
nim en compte que els met-
ges tenen prohibit curar els 
manifestants ferits si abans 
no els denuncien a la policia 
que, d’altra banda, en molts 
cassos els impedirà curar-los. 
I així mateix, les xifres de les 
detencions, igualment difícils 
de quantificar atès el secre-
tisme del sistema de segure-

tat, es calculen en desenes de 
mils.

El relat esgarrifant del jove 
kurd iranià , Peyman Golabi, 
agonitzant al Kurdistà Iraquià 
després de rebre mes de 200 
perdigonades al seu cos per 
part de la policia,  publicat el 
passat cap de setmana al dia-
ri Ara, dona testimoni de fins 
quin punt resulta perillós ma-
nifestar-se a la República Islà-
mica. El jove relata en prime-
ra persona l’acarnissament 
rebut per part de la policia 
a pesar de la gravetat de les 
ferides rebudes i de la pràcti-
ca impossibilitat de rebre ajut 
mèdic per la por dels sanitaris 
d’aquell país a ser acusats de 
simpatitzar amb els que, pel 
simple fet de manifestar-se, 
son considerats enemics del 
país. La mort de Masha Amini, 
poc després de la seva deten-
ció per portar mal col·locat el 
vel que, segons la norma, ha 
de cobrir totalment els seus 
cabells, ha provocat les ma-
jor protestes des de la revolu-
ció que va acabar amb el Sha 
Reza Pahlevi, i l’arribada al 
poder del clergue i líder dels 
ayatollahs Ruhollah Jomeini, 
el 1979 i han arribat a posar 
en dubte la capacitat del Rè-
gim de mantenir-se en el po-
der que detenen des fa més 
de 44 anys. 

> Seguiu llegint aquí

Quan el número de morts a Turquia, a 
causa del terratrèmol, sobrepassa ja els 
40.000 i mes de 80.000 ferits, la in-
dignació als carrers es multiplica per 
moments amb la exigència,  cada dia 
més unànime, de delimitar possibles 
responsables de la magnitud de la ca-
tàstrofe.

Les imatges de la ciutat de Erzin, a la 
regió de Hatay, una de les zones més 
afectades pels recents moviments sís-
mics, han donat la volta al món i han 
colpejat l’opinió pública d’un país que 
es comença a despertar del mal són i 
es demana quins son els motius pels 
que a aquesta ciutat no s’hagi enregis-
trat cap mort ni s’hagi esbucat pràc-
ticament cap edifici, en contrast amb 
la situació de les ciutats que l’envol-
ten, on es ploren centenars d’afectats, 
morts, ferits i milers d’edificis en runa.

La resposta no s’ha destorbat gens a ar-
ribar als ciutadans damnificats, a Erzin 
es va exigir el compliment de les nor-
mes arquitectòniques i urbanístiques 
anti sismes aprovades des de fa anys 
i a altres zones no es va fer, almenys 
amb el mateix nivell d’exigència i els re-
sultats es troben a la vista de tots. Es 
ben cert que el fet te explicacions ge-
ològiques, però no basten per explicar 
la diferència, i el propi alcalde d’Erzin 
es va afanyar a deixar clar que a la seva 
ciutat no es van permetre pràctiques 
com la de afegir noves alçades a edifi-
cis ja construïts, sense tenir en compte 
la capacitat d’aguant dels fonaments 
que, pensats per resistir una estructura 
de 5 pisos no poden garantir l’estabili-
tat si se n’afegeixen tres més.

 > Seguiu llegint aquí

QUAN L’INDULT ÉS 
UN MAL SÍMPTOM

TERRATRÈMOL 
A TURQUIA 

L’ALTRA CARA 
DE LA MONEDA

Ramon Orfila

JUBILAT I AMANT DEL SEU POBLE

PSM - Més per Menorca

https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/quan-l-indult-es-un-mal-simptom-7164/
https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/terratremol-a-turquia-l-altra-cara-de-la-moneda-7169/
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“L’ÀNIMA DE LA CIUTAT”

Es una pregunta que, a priori, en un món d’adults, 
la resposta requereix d’un anàlisis complex i pro-
fund per revisar els mites i imaginari social que s’ha 
construït en torn a la utilitat de la militarització de 
la societat per defensar la pau. Però, quan em dis-
poso a explicar-ho als meus fills, no en tenc cap 
dubte de la resposta: no és possible, és totalment 
incoherent i antagònic.

Crec necessari ser capaços d’explicar perquè men-
tre als infants els volem educar en una cultura per 
la pau, fent pedagogia constant de la necessitat 
de diàleg, enteniment, respecte entre noltros i viu-
re en una cultura de la col·laboració i cooperació i 
no competitivitat, noltros els adults, no ho practi-
quem... Crec necessari fer l’exercici de pensar que, 
si en el nostre dia a dia, en el món d’adults, davant 
qualsevol conflicte en les nostres relacions (inevita-
ble i natural), no se’ns ocorre dur una pistola per si 
de cas ens ataquen, perquè si tenim aquest plante-
jament a nivell institucional i de govern?

Es evident que, fent una enquesta ciutadana, tot-
hom triaria viure en pau abans que en guerra. La 
pau és un desig, un anhel, una necessitat vital, per 
la felicitat pròpia, de la família, per el nostre poble, 
ciutat, estat, per a l’ànima...Viure en pau per ser fe-

liç. No ens podem imaginar un sentiment de felici-
tat en un estat bèl·lic, de guerra, de destrucció, de 
conflicte...

Dades i situació actual

Ara bé, mentre aquest desig universal de viure en 
pau el reivindiquen les escoles cada 30 de gener 
en que celebren el dia de la no violència, al nos-
tre estat espanyol augmenta d’any en any, la par-
tida pressupostària destinada a la despesa militar. 
En concret, segons el Centre Delàs d’estudis per la 
Pau, en el seu informe número 58 sobre la despesa 
militar de l’estat espanyol al 2023 (https://centre-
delas.org/publicacions/despesamilitarreal2023/), 
exposa que el pressupost del Ministeri de Defensa 
s’incrementa un 26,31% amb l’objectiu d’assolir el 
2% del PIB que exigeix l’OTAN. A la pràctica, i afe-
gint partides que també tenen relació amb despesa 
militar però estan camuflades en altres ministeris, 
l’augment serà major, assolint els 27.617,43 milions 
d’euros, gairebé el doble del que s’ha assignat al 
Ministeri de Defensa, i l’equivalent a 75,7 milions 
d’euros diaris.

  > Seguiu llegint aquí

Laura Anglada

CIUTADANA INQUIETA, MARE, SOCIÒLOGA I REGIDORA

https://www.psm-menorca.cat/ca/blog/com-es-pot-viure-en-pau-augmentant-el-pressupost-en-despesa-militar-7166/
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L’AJUNTAMENT HO TÉ TOT A PUNT PER 
CELEBRAR UN CARNAVAL 2023 BEN ANIMAT 

A principis de la setmana vinent els carrers de Ciutadella començaran 
a engalanar-se amb la decoració del carnaval animat 2023, a fi de po-
der encetar la festa el pròxim divendres dia 17 de febrer.

Aquell dia, d’11 a 14?h, s’iniciaran les activitats d’aquest any de recu-
peració plena de la normalitat amb la rua de tots els centres escolars 
pels carrers de Ciutadella. Al capvespre, a la Plaça Nova, hi haurà tot 
un seguit d’actuacions musicals. A partir de les 18:30 h, Mel i Sucre, 
amb música d’animació per a públic familiar. 

              > Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT CONTINUA, AQUEST 
2023, AMB LA MILLORA DEL SERVEI 
DE LA BIBLIOTECA DE CIUTADELLA

L’Ajuntament de Ciutadella ha establert una actualit-
zació de les instal·lacions i una sèrie de millores a la 
biblioteca municipal que finalitzaran durant els pro-
pers mesos. L’objectiu és aconseguir un servei més 
còmode, tant pels usuaris com per les treballadores i 
treballadors d’aquest espai.

En primer lloc, es dotarà d’una bústia de devoluci-
ons, fabricada en acer galvanitzat i amb un sistema 
basculant que assegura l’entrada dels llibres i impos-
sibilita la sostracció dels volums introduïts.

          > Seguiu llegint

Aquests dies s’han iniciat les feines de sembra de 112 nous 
arbres a diversos carrers i zones verdes de Ciutadella, gràci-
es al finançament del Consell Insular de Menorca a través del 
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca 
i l’Ajuntament de Ciutadella per a l’execució d’actuacions de 
verd urbà . En concret, se sembraran 63 arbres a escocells 
buits de diversos carrers i 49 a diverses zones verdes del 
municipi, d’un total de 25 espècies diferents.

Aquesta actuació, que augmentarà la biodiversitat de l’ar-
brat urbà de Ciutadella, està emmarcada dins el Pla de mi-
llora de l’arbrat urbà de Ciutadella redactat l’any 2020, que 
inclou diverses actuacions per a la millora de l’arbrat urbà de 
Ciutadella durant els propers quinze anys.

> Seguiu llegint

CIUTADELLA COMPTA AMB 112 ARBRES 

http://A principis de la setmana vinent els carrers de Ciutadella començaran a engalanar-se amb la decoració del carnaval animat 2023, a fi de poder encetar la festa el pròxim divendres dia 17 de febrer.Aquell dia, d'11 a 14?h, s'iniciaran les activitats d'aquest any de recuperació plena de la normalitat amb la rua de tots els centres escolars pels carrers de Ciutadella. Al capvespre, a la Plaça Nova, hi haurà tot un seguit d'actuacions musicals. A partir de les 18:30 h, Mel i Sucre, amb música d'animació per a públic familiar. Una hora més tard, a les 19:30 h, actuació del DJ Bass, també a la Plaça Nova. Per acabar la nit, hi haurà les bandes Black Pearl i Jukebox Band, que actuaran a les 21:30 h i a les 23:30 h, respectivament.
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=65977
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=65810
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L’AJUNTAMENT DE 
CIUTADELLA PRESENTA EL PLA 
D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Un document ampli i detallat 
que descriu el mapa actual 
d’aquests espais d’oci, els con-
trasta amb les necessitats de 
la població quant a la pràctica 
esportiva i, finalment, preveu 
quins són els següents passos 
a prendre, estratègicament, 
per millorar aquesta situació 
actual. Això ha estat possible 
gràcies a l’anàlisi, la visita i les 
auditories que s’han fet dels di-
ferents espais.

També s’analitzen les activitats 
esportives practicades de for-
ma organitzada a Ciutadella, 
i les ordena per quantitat de 
ciutadans que les practiquen. 
Aquest és el llistat: Fitness, cur-
sos de natació, futbol, tennis i 

pàdel, bàsquet, vela, voleibol, 
atletisme, psicomotricitat, gim-
nàstica, tennis taula, gimnàsti-
ca de manteniment, gimnàstica 
rítmica, bàdminton, ciclisme, tir 
amb arc, futbol sala, multies-
ports, columbofília i tir.

Quant als usos, del total de les 
trenta-set entitats municipals, 
vint-i-tres (62%) utilitzen espais 
públics, davant de catorze (38%) 
que n’utilitzen de privats.

El PEE inclou una auditoria tècni-
ca de l’estat de conservació i nete-
ja de les instal·lacions municipals i 
escolars. 

      > Seguiu llegint

S’INAUGUREN ELS ESPAIS 
REHABILITATS DE L’ANTIC REIAL 
ALCÀSSER DE CIUTADELLA
Després de la finalització de les obres de reha-
bilitació de l’Antic Reial Alcàsser de Ciutade-
lla, l’actual Ajuntament, s’han inaugurat aquest 
dissabte passat amb dues jornades de portes 
obertes per donar a conèixer aquests espais a 
la ciutadania. 

La jornada de dissabte va començar amb un 
acte breu d’inauguració, amb les intervencions 
de l’alcaldessa, Joana Gomila i del regidor d’ur-
banisme, José López, que van explicar què sig-
nifica per a Ciutadella recuperar aquests espais 
i, alhora, com a punt nou producte turístic per 
als visitants

           > Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=66065
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=66105#*
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CONCLUSIONS DEL DEBAT SOBRE 
L’HABITATGE A CIUTADELLA

La setmana passada es va celebrar a Can Saura un debat 
públic per tal d’abordar la situació de l’habitatge a Ciu-
tadella, en el que hi van participar vint-i-cinc persones 
a títol personal o com a representants d’entitats i grups 
polítics.

Els portaveus de les administracions presents van expo-
sar les accions que es duen a terme per donar suport i 
garantir l’accés a l’habitatge per part de l’Ajuntament. 
Aquests poden ser ajuts econòmics, pisos d’emergència 
social o la Casa Acollida.

Per la seva part, des de l’IBAVI es va parlar sobre els 
ajuts pel lloguer i sobre les vivendes de protecció ofici-
al. Sobre aquest tema, es va destacar que, actualment, 
hi ha el mateix nombre de VPO a Ciutadella que a Maó. 
Però també que la llista d’espera de VPO a la zona de lle-
vant és més alta que la de ponent. Aquest fet podria ser 
perquè es preveu, pròximament, la construcció de nous 
habitatges a aquella zona. 

          > Seguiu llegint 

L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA ES REUNEIX AMB 
LA CONSELLERIA DE SALUT PEL CANAL SALAT

L’alcaldessa de Ciutadella, Joana Gomila i la consellera de Salut i Con-
sum, Patrícia Gómez, es van reunir dilluns amb l’objectiu de cercar opci-
ons que permetin implementar el pla funcional del Canal Salat, elaborat 
pel Servei de Salut, en col·laboració amb professionals del centre.

La finalitat d’aquest pla és ampliar la cartera de serveis que l’àrea d’aten-
ció hospitalària presta a la zona de ponent de Menorca per evitar despla-
çaments a l’Hospital Mateu Orfila.

A la trobada, en la que també hi va assistir el regidor d’Urbanisme, José 
López, es va analitzar la situació actual del centre i les opcions que permetrien ampliar la cartera de serveis per 
millorar i ampliar l’atenció assistencial que es dispensa als usuaris. Ambdues parts han acordat mantenir contac-
tes per establir la viabilitat de cadascuna de les opcions i per escollir la més adequada, tant a escala tècnica com 
assistencial.             

 > Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=66131
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=66185
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L’AJUNTAMENT RENOVA UN TRAM 
DE BALUSTRADA DE 110 METRES 
ENTORN DEL CANAL SALAT

L’Ajuntament de Ciutadella ha 
finalitzat els treballs de reno-
vació d’un tram de balustrada 
de formigó a la zona verda del 
Canal Salat, al Pont de sa Platja 
Gran. Així ho va acordar la junta 
de Govern, que va adjudicar les 
obres a l’empresa Albañilería J. 
López, SL, per un import total 
de 22.070,40?€. 

L’actuació és una iniciativa de 
la regidoria de Manteniment i 
millora de la via pública i res-
pon a la necessitat d’arranjar el 
tram del pont de sa Platja Gran, 
al costat de la Piscina Munici-
pal descoberta, un tram amb 
balustres de formigó prefabri-
cat que es trobaven en mal es-
tat de conservació.

Amb els treballs de millora, s’ha 
guanyat en seguretat per als via-
nants i, a la vegada, s’ha renovat 
la imatge d’aquella zona, fins ara 
força malmesa. Són, concreta-
ment, 110 metres lineals de barana 
en què els balustres s’han substi-
tuït per uns altres amb la mateixa 
forma i dimensions, aprofitant-se 
els passamans (part superior) que 
es trobaven en bon estat. Final-
ment, s’ha rascat tota la barana, 
s’ha aplicat una mà d’emprimació 
i dues capes de pintura blanca per 
a exteriors.

aquesta actuació, la zona del pont 
de la platja Gran quedarà total-
ment renovada, a banda i banda 
del carrer.

CAMPANYA DE CONTROL DE LA 
POLICIA LOCAL DE CIUTADELLA 
EN ESTABLIMENTS PÚBLICS
La policia Local de Ciutadella ha posat en marxa 
una campanya de control d’establiments públics 
des del dilluns dia 20, amb l’objectiu de regular, 
actualitzar i controlar totes aquelles activitats 
que es desenvolupen en el municipi i que s’en-
globen dins la Llei 7/2013, de 26 de novembre, 
d’activitats a les Illes Balears.

Aquesta campanya va dirigida especialment a 
cafeteries, bars, restaurants, cafè-concerts, dis-
coteques i activitats similars, amb la intenció 
que compleixin correctament amb la normativa 
vigent, evitant així que amb la seva activitat pu-
gui causar molèsties als veïns.

           > Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=66302


L’Ajuntament de Ciutadella facilitarà el compli-
ment de penes de treball en benefici de la co-
munitat a través d’ocupar a persones que hagin 
de complir pena en algun servei de municipal. En 
concret, es donarà la possibilitat que fins a tres 
persones puguin complir les seves penes a través 
de treball en benefici de la comunitat fent tasques 
de manteniment i millora d’edificis i instal·lacions 
municipals.

S’aposta per aquesta col·laboració perquè es con-
sidera que, des de les administracions públiques, 
existeix la responsabilitat d’oferir oportunitats a 
totes les persones.

Aquesta col·laboració de l’Ajuntament és possible 
a través d’un conveni que es va firmar l’agost del 
2022 entre el Ministeri de l’Interior, a través de la 
Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, i 
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
(FEMP) per al compliment de penes de treball en 
benefici de la comunitat i al qual l’Ajuntament de 
Ciutadella s’hi ha adherit recentment.

En anys anteriors, l’Ajuntament ja havia ofert i re-
alitzat aquesta col·laboració que ara s’ha renovat 
amb el nou conveni.
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L’AJUNTAMENT DE 
CIUTADELLA DONA 
OPORTUNITATS 
PER FER TREBALL 
EN BENEFICI DE LA 
COMUNITAT

L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA PRESENTA 
LA SETMANA DEL TEATRE 2023

L’Ajuntament de Ciutadella, conscient que el món del teatre té 
una importància molt gran en la vida cultural de Ciutadella, ha 
tornat a organitzar la Setmana del Teatre 2023. Aquest interès 
pel teatre es veu amb sales plenes d’un públic fidel i agraït, amb 
l’afició amateur a l’escena —que es tradueix en una llarga trajec-
tòria de companyies—, l’existència d’un dels premis de teatre més 
prestigiosos de l’Estat amb cinquanta anys d’història i la perseve-
rança de fins a quatre espais escènics en funcionament.

Després de l’èxit aconseguit l’any passat, l’Ajuntament de Ciuta-
della torna a impulsar la Setmana del Teatre a Ciutadella, del 17 al 
25 de març. Ho fa amb la voluntat de posar en evidència aquesta 
riquesa escènica pròpia de Ciutadella i crear aliances entre totes 
les entitats i associacions vinculades al teatre.

 > Seguiu llegint

 

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=66587
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RETIRATS ELS FANGS DE L’ANTIGA 
DEPURADORA DE FERRERIES

La batlessa Joana Febrer 
i la regidora Maite Pons 
han comprovat de prime-
ra mà com avança la reti-
rada de fangs a les instal-
lacions de la depuradora 
del poble juntament amb 
representants de la Con-
selleria de Medi Ambient 
i el Consell Insular en una 
visita conjunta.

Des de l’Ajuntament vo-
lem agrair al Govern de 
les Illes Balears i al Con-
sell Insular per escoltar 
les nostres peticions i per 
la inversió realitzada. Es 
calcula que hi ha més de 
8 tones de fang els quals 
s’estan traslladant en vai-
xell des del port de Maó 
fins a Sevilla, on final-
ment seran abocats.

L’assemblea de Som Es Castell va ratificar la candidatu-
ra de Joan Antoni Serra com a cap de llista de l’agrupa-
ció seguit dels companys Óscar Gómez, Marisa Alvarez 
i Simó Ferrando. Tres d’ells són actualment regidors a 
l’equip de govern de l’ajuntament, liderant àrees com 
Medi Ambient, Hisenda, Participació Ciutadana, Vies 
Públiques, Camins Rurals, Urbanitzacions, Neteja viària, 
Residus, Energia, Patrimoni o Comerç.

El candidat a la batlia des Castell, Joan Antoni Serra, 
celebrà el seua nomenament amb les següents parau-
les “És un honor encapçalar aquest equip que ha de-
mostrat una gran capacitat de feina a l’ajuntament i 
que té projectes molt importants en marxa que seran 
indispensables per al desenvolupament del nostre mu-
nicipi”. Per altra banda, Serra fent referència a Som Es 
Castell ha destacat que “és evident que el nostre pro-
jecte polític s’ha consolidat i els ciutadans des Castell 
saben que donam la cara per ells, perquè el nostre ob-
jectiu continua essent millorar la vida de tots i totes”.

La segona passa per a completar la llista electoral serà 
una nova assemblea on es decidiran les persones que 
conformaran els nombres restants de l’equip de Som Es 
Castell als comicis.

A partir d’ara, l’agrupació d’electors engega amb entu-
siasme les màquines cap a les eleccions de maig amb la 
preparació del programa i la campanya electoral. 

JOAN ANTONI SERRA 
SERÀ EL CANDIDAT 
DE SOM ES CASTELL 
A LA BATLIA

EL NOU PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA ZONA CONSISTIRÀ A REHABILITAR LES BASSES COM 
A ZONA HUMIDA AMB LA INCORPORACIÓ DE PLANTES AQUÀTIQUES, A MÉS D’ADEQUAR ELS 
CAMINS AMB VEGETACIÓ AUTÒCTONA
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L’AJUNTAMENT DE FERRERIES CEDEIX DOS 
SOLARS A L’IBAVI PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’HABITATGE PROTEGIT

L’Ajuntament de Ferreries i l’Ins-
titut Balear de l’Habitatge (IBA-
VI), han arribat a un acord per 
iniciar els tràmits per a la cessió 
de dos solars de titularitat muni-
cipal a l’IBAVI per destinar-los a 
la promoció i construcció d’ha-
bitatges protegits.

A continuació s’espera la signa-
tura d’un protocol i posterior-
ment la d’un conveni per posar a 
disposició de l’empresa pública 
dos solars de titularitat munici-
pal, concretament a les parcel-
les 18 i 19 de l’Avinguda Mascaró 
d’uns 180,30 m  i 328 m  de su-
perfície cada una.

La batlessa de Ferreries ha des-
tacat que «aquesta primera 
passa és important per a l’Ajun-

tament i per a Ferreries i de-
mostra que anem per bon camí, 
però encara falta continuar tre-
ballant amb l’IBAVI perquè tot 
avanci».

Des de l’IBAVI també han vol-
gut comentar la importància de 
com les polítiques d’habitatge 
que impulsen des del Govern 
compten amb la col·laboració 
de cada vegada més ajunta-
ments. «Es Castell, Fornells, es 
Migjorn, Sant Lluís i ara Ferreri-
es estan cedint sòl per a la cons-
trucció d’habitatge públic de 
lloguer, que mai perdrà aquest 
estatus de protecció” ha indicat 
el conseller Marí, que s’ha 

 > Seguiu llegint

ISA ALLÈS, CANDIDATA A 
LA BATLIA D’ALAIOR PER LA 
COALICIÓ MÉS PER MENORCA 
“Me present amb el convenciment que el poble d’Alaior 
necessita un canvi de rumb i aquest canvi l’hem de lide-
rar persones amb ganes de fer feina per millorar la vida 
de tots els alaiorencs i les alaiorenques”, aquestes han 
sigut les primeres paraules d’Isa Allès per anunciar a tots 
els vesins i vesines la seva de voluntat ser la propera bat-
lessa del municipi.

Isa Allès, nascuda a Alaior el 1984, és la creadora del 
projecte ‘Biniambient’ a través del qual es dedica a fer 
tallers públics relacionats amb l’educació ambiental, el 
patrimoni i la cultura. A més, a través d’aquests tallers

                  > Seguiu llegint

JOANA FEBRER: “AQUESTA PRIMERA PASSA ÉS IMPORTANT PER A L’AJUNTAMENT I PER 
A FERRERIES I DEMOSTRA QUE ANEM PER BON CAMÍ, PERÒ ENCARA FALTA CONTINUAR 
TREBALLANT AMB L’IBAVI PERQUÈ TOT AVANCI”

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2261/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2260/


EL NOMBRE D’USUARIS A LES PLATGES DE 
MENORCA SEGUEIX INCREMENTANT-SE 
També s’observa un increment del nombre de platges sobresaturades 
i una tendència a la disminució la superfície disponible per usuari

L’Agència Menorca Reserva de Bi-
osfera ha publicat avui l’informe 
d’ús públic a les platges de la Re-
serva de Biosfera de Menorca du-
rant l’any 2022.

Realitzat entre els mesos de juliol i 
setembre de l’estiu passat, l’infor-
me aporta les darreres dades d’ús 
de les platges de l’illa atenent a pa-
ràmetres com l’ocupació i nombre 
d’usuaris a cada platja, la superfí-
cie disponible per usuari, la capa-
citat de càrrega suportada a cada 
platja o el nombre d’embarcacions 
registrades. També informa sobre 
les platges més visitades durant 
aquest estiu i la tipologia d’aques-
tes platges.   

      > Seguiu llegint
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EL CONSELL ACONSEGUEIX 1,7 MILIONS D’EUROS 
PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
Implicarà l’impuls del porta a porta, la construcció de la planta de biogàs a Milà, implantació de deixalleri-
es mòbils i un alleugeriment de les taxes de fems que paguen els ajuntaments

El mes d’abril es va publicar l’Ordre 5/2022, de 29 de 
març de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori 
per la qual s’establien les bases reguladores i s’aprovava 
la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per al 
suport a la implementació de la normativa de residus i el 
foment de l’economia circular a les Illes Balears finançat 
per la Unió Europea-Next Generation EU.

Des del Consorci de Residus i Energia de Menorca es 
van presentar projectes, bé directament o bé mitjançant 
el concessionari de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà, 
a totes les línies estratègiques objecte de la convocatò-
ria. El resultat de les resolucions a la convocatòria, no-

tificat el passat dia 13 de gener, ha estat anunciat avui 
durant la roda de premsa celebrada a la seu del Consell 
Insular de Menorca, i que ha comptat amb la presència 
del conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de 
les Illes Balears, Miquel Mir; del conseller de Fons Euro-
peus, Miquel Company; i del conseller de Medi Ambient 
i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda.

El conseller Mir ha destacat que aquesta convocatòria 
és “la injecció de doblers públics més important en ma

 > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2250/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2251/
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EL CONSELL INSULAR APROVA LA 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A 
L’ADQUISICIÓ DE BICICLETES
L’OBJECTIU ÉS FOMENTAR UN ESTIL DE VIDA ACTIU I SALUDABLE, A PARTIR 
D’UNA MOBILITAT RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT

La partida contempla 175.000 € i fins a un màxim de 
800 euros per sol·licitud.

El Consell Insular de Menorca ha aprovat aquesta setma-
na la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de bicicletes 
elèctriques, convencionals o equips d’electrificació amb 
la finalitat de fomentar estils de vida actius i afegir a la 
salut els objectius transversals de la sostenibilitat, l’equi-
libri amb el medi ambient i la desmotorització de la mo-
bilitat humana.

Poden ser objecte d’ajuda les bicicletes elèctriques, ur-
banes i els kits de conversió adquirits a partir de l’1 de 
desembre de 2022 i fins al darrer dia del termini de pre-
sentació de les sol·licituds d’ajuts. En cas de rebre mol-
tes ajudes i els 175.000 € esdevinguin insuficients per a 
mantenir l’ajut màxim, aquest es reduiria i ajustaria en 
funció del nombre de sol·licituds per tal d’assegurar que 
tothom pugui rebre un ajut.

 > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2265/


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

Més per Menorca va celebrar 
ahir dimecres des del Parlament 
l’èxit de l’aprovació del Projec-
te de Llei Menorca Reserva de 
Biosfera; una fita «d’històrica» i 
molt transcendent. «Ens donarà 
les eines per millorar el benestar 
dels menorquins i menorquines», 
a la vegada que «protegirà Me-
norca», va reivindicar el con-
seller i candidat al Consell per 
MxMe, Josep Juaneda, acompa-
nyat dels diputats Josep Castells 
i Patrícia Font.

Juaneda va destacar que «si bé 
s’hi han fet alguns canvis, la tra-
mitació parlamentària ha res-
pectat l’essència i els punts més 
importants de la proposició de 
llei que va aprovar el Consell»

> Seguiu llegint

PSM - Més per Menorca PARLAMENT

PSM - Més per Menorca # 14  

L’IBAVI HAURÀ D’OFERIR ATENCIÓ PRESENCIAL PER 
TRAMITAR ELS AJUTS AL LLOGUER, A PETICIÓ NOSTRA

Les oficines de l’IBAVI hauran de reforçar l’atenció pre-
sencial durant el període de tramitació de les ajudes 
al lloguer de l’habitatge principal, a petició de Més per 
Menorca, que ha aconseguit que s’aprovi al Parlament 
una moció sobre temes d’habitatge, que ha aconseguit 
també concretar millores en aquest sentit com és que « 
l’oficina de IBAVI a Ciutadella oferesqui atenció presen-
cial tots els dies hàbils de la setmana»

Actualment, els tràmits dels ajuts al lloguer s’han de fer 
de manera telemàtica i només en casos molt excepcio-
nals els ciutadans poden requerir l’ajut en persona d’un 
funcionari. 

                > Seguiu llegint

Cal recordar que no hi hauria hagut llei si no fos per-
què Més per Menorca es va plantar el mes d’abril

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2248/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2256/
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ES COMENÇA A TRAMITAR UNA INICIATIVA DE 
MXME PERQUÈ NO ES TORNIN A REPETIR CASOS 
COM EL DE FORNELLS

Més per Menorca ha donat suport aquest dimecres a les reivindica-
cions de diferents famílies menorquines que durant la darrera set-
mana han alçat la veu per denunciar l’encariment del cost del servei 
d’acompanyament de menors en els vols entre les illes de l’arxipè-
lag. Un servei que, arran de la reducció de l’oferta de companyies 
que volen entre illes, passarà dels 5 euros actuals a costar 90 euros.

A Menorca hi ha famílies afectades per aquesta qüestió. Es tracta, 
sobretot, de famílies amb fills que tenen els dos progenitors o fami-
liars propers que viuen en illes diferents i que, per tant, necessiten 
el servei d’acompanyament perquè els infants puguin desplaçar-se 
sols per visitar-ne uns o altres.

     > Seguiu llegint

EIXIGIM QUE NO ES PERDI EL SERVEI 
D’ACOMPANYAMENT DE MENORS EN 
ELS VOLS INTERILLES

Consideram que ha de ser gratuït 
o tenir, en tat cas, un cost reduÏt 
per eviar aquesta situació injusta

El Parlament ha admès a tràmit 
aquest dimarts, amb els vots a 
favor dels grups del Govern, una 
Proposició de Llei de Més per Me-
norca que vol reequilibrar els po-
ders sobre molls i altres instal·laci-
ons portuàries que té actualment 
Ports IB. Un dels objectius és que 
els ajuntaments adquireixin més 
competències i que els seus infor-
mes siguin vinculants, per exem-
ple, a l’hora d’ampliar infraestruc-
tures. D’aquesta manera, s’evitarà 

que es repeteixin casos com el de 
Fornells, on Ports IB ha fet un edi-
fici al Pla de Fornells tot ignorant 
l’opinió dels vesins i del mateix 
ajuntament.

Actualment, les dinàmiques de 
Ports IB no permeten la participa-
ció ciutadana ni dels agents soci-
als, i interfereixen en les 

 > Seguiu llegint

La iniciativa pretén modificar la normativa actual perquè Ports IB hagi de nego-

ciar amb els ajuntaments a l’hora de fer qualsevol pla de desenvolupament

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2257/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2267/
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JA TENIM LLEI
Josep Juaneda, candidat de Més per Menorca a la 
Presidència del Consell Insular

La Llei Menorca Reserva de Biosfera ja és una realitat. 
Com a conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera 
no puc més que expressar la meva satisfacció i, donar 
l’enhorabona al poble de Menorca, per haver aconseguit 
aquesta fita que pot suposar un abans i un després en 
l’autogovern de la nostra illa.

Des del primer dia que vaig assumir la responsabilitat 
del departament de Medi Ambient del Consell Insular, 
vaig recollir el testimoni de la meva companya de Més 
per Menorca i antecessora en el càrrec, Maite Salord, tot 
continuant la seva incansable feina perquè aquesta llei 
arribés a bon port.  No negaré que ha suposat un gran 
esforç i una enorme perseverança, però, sense cap mena 
de dubte, ha valgut la pena perquè avui ja tenim llei.

Aquesta llei neix amb l’objectiu fonamental de millorar 
la vida de les persones que vivim a la nostra l’illa, tenir 
noves eines per enfrontar els reptes del present i futur i 
implementar des de l’administració pública polítiques de 
sostenibilitat, d’equilibri entre activitat humana i preser-
vació de l’entorn, d’impuls de nous sectors econòmics, 
de consolidació de la transició energètica i reforçament 
de la mobilitat sostenible.

És important tenir en compte que a través d’aquesta llei 
el Consell Insular podrà adquirir noves competències 
que requeriran una gestió més propera, més local, que 
suposarà estudiar els problemes i necessitats amb una 
visió insularista   per tal d’aplicar solucions més precises 

i adients a la realitat menorquina. La problemàtica de 
l’aigua en pot ser un exemple paradigmàtic. Respostes 
menorquines als problemes menorquins.

A més, a partir d’aquesta llei, el Consell Insular tindrà  els 
mecanismes per treballar de valent i amb efectivitat per 
a una vertadera diversificació econòmica, a fi  que la nos-
tra economia sigui més robusta i no depengui únicament  
de l’activitat turística. Tot això serà possible amb l’impuls 
d’altres activitats econòmiques des de l’artesania a la 
tecnologia, tot passant pels sectors agrícola, ramader, 
pesquer i industrial.

Si, com és ben oportú, parlam de nombres, amb aquesta 
llei es compleix el compromís de destinar cinc milions 
d’euros anuals a fi de fer realitat, passa a passa, els ob-
jectius que abans he exposat. De la sostenibilitat a la 
promoció del producte local, les polítiques que preveu la 
llei venen acompanyades d’aquesta dotació econòmica 
inicial per fer-les possibles.

Per tot això i molt més, sempre hem estat convençuts 
que aquesta llei no només és cabdal per a Menorca, sinó 
que la seva aplicació és urgent per afrontar els reptes 
que com a menorquins i menorquines avui tenim i, en 
conseqüència, aconseguir un model d’illa diferenciat que 
garanteixi el benestar social i un demà millor a les gene-
racions futures.

És una llei de la gent i per a la gent de Menorca.
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CONTRAPORTADA

JUGA AL WORDLEMÉS A TWITTER: CADA 
DIA, A LES 21:30H, UNA PARAULA NOVA

LES PERSONES PRIMER

Ales properes eleccions del 28 de maig, pots triar una 
opció que defensa que les persones són primer:

01. Lluitarem contra l’increment de preus impulsant les 
energies renovables (netes i barates); abaratint el trans-
port públic per als usuaris habituals; compensant els cos-
tos d’insularitat, i creant una gran borsa d’habitatges de 
lloguer social.

02. Superarem el monocultiu turístic i la massificació: po-
sarem límits sostenibles al nombre de places turístiques, 
a la quantitat de vehicles de lloguer i al fondeig d’embar-
cacions, tot preservant els recursos naturals, en especial, 
l’aigua.

03. Potenciarem la diversificació de l’economia i l’ocupa-
ció de qualitat: donarem suport a les activitats agroali-
mentàries, la xarxa de comerç local, la indústria, la inno-
vació, les noves tecnologies i la cultura.

04. Aconseguirem una millor educació i formació: ampli-
arem l’oferta de formació professional, amb noves moda-
litats i més places, més beques per estudiar a fora i més 
recursos per a l’escola.

05. Assegurarem l’accés a l’habitatge per a les persones 
que viuen a Menorca: farem 100 nous habitatges de llo-
guer social cada any, especialment destinats als joves, i 
regularem els preus del lloguer.

> Seguiu llegint

Dia 1r de març començam amb el primer mot
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Des de Més per Menorca hem pensat que una forma lúdi-
ca de donar a conéixer el nostre programa electoral po-
dia ser fer un joc a l’estil de l’exitós Wordle. Per això hem 
creat «WordleMés».

Des de dia 1r de març i fins a finals de maig, cada dia, a les 
21:30 trobareu al nostre compte de Twitter la nova pre-
gunta del dia, que inclourà pistes per endevinar la parau-
la secreta. I també, en el mateix tuit, trobareu la resposta 
i sabreu quina era la paraula del dia anterior.

                > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2264/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2266/

