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ORIOL BARADAD BALDOMÀ
Fa quatre anys vaig decidir implicar-me en la vida política
ciutadellenca amb el projecte polític del PSM Més per Menorca
a l'Ajuntament de Ciutadella i en aquell mateix moment també
vaig ser un membre actiu en el naixement del projecte polític
de Més per Menorca. Pel maig del 2015 la ciutadania
ciutadellenca i la menorquina van decidir que tant el PSM com
MÉS eren dues bones opcions per acabar amb la mala gestió i
amb la manca de projecte polític a Ciutadella i a Menorca.
Ara, quatre anys després, i amb l'experiència d'haver gestionat l'Àrea de Seguretat
Ciutadana i Mobilitat de l'Ajuntament de Ciutadella, he decidit fer una passa més i
involucrar-me en el projecte polític de Més per Menorca. Per aquest motiu em
presento a les eleccions primàries per formar part de la candidatura del Parlament de
les Illes Balears que encapçala en Josep Castells. Ara més que mai sé com s'ha d'incidir
en la política balear per ajudar els municipis de Menorca i millorar la qualitat de vida de
tota la ciutadania menorquina.
Des de Menorca hem de seguir fent feina al Parlament de les Illes Balears per acabar
amb les mancances que realment té la nostra illa i que patim cada dia els menorquins i
les menorquines. Hem de seguir fent feina per acabar amb la doble insularitat, amb els
problemes de connectivitat, amb les desigualtats individuals, amb les deficiències que
encara arrastren els serveis socials i assistencials, amb els problemes de diferenciació
de model turístic, amb els problemes de subministrament elèctric, etc. Hem de seguir
treballant per millorar en el traspàs de les competències i tenir un major autogovern,
en la preservació del territori i del patrimoni cultural, en la potenciació de la nostra
llengua i la nostra cultura, en la potenciació de les energies renovables, en l'educació,
etc. Hem de seguir fent un seguiment dels projectes que s'han impulsat en aquesta
legislatura com per exemple la reforma de l’antic hospital Verge del Toro, la del Teatre
des Born, la de la Sala Augusta, la del centre integrat d'FP de Ciutadella, etc. En
definitiva, hem de fer feina per enllestir els temes que, avui per avui, encara no tenim
resolts.
Crec en la feina en equip, en el treball conjunt, en la feina entre iguals i per això estic
disposat a formar part de la candidatura de Més per Menorca del Parlament de les Illes
Balears. Crec que puc fer molt bona feina amb en Josep Castells i la resta de candidats
i candidates per seguir treballant en la mateixa línia dels darrers quatre anys. Durant
aquest temps Més per Menorca ha estat la veritable veu menorquina al Parlament de
les Illes Balears. Esperem que durant els propers quatre anys ho pugui tornar a ser.

PATRICIA FONT MARBÁN
Han passat quatre anys. Quatre anys intensos, d’emocions,
de dificultats, però sobretot, d’aprenentatges. En aquests
anys he acumulat un bagatge que em fa veure la política
d’una manera una mica diferent, però sense canviar gens
la il·lusió del començament.
Abans de seguir, vull fer una agraïment sincer en Nel
Martí, per haver-me convidat a viure aquesta experiència,
per haver-me ensenyat una manera de fer política elegant,
coherent i respectuosa. Gràcies! Estic molt contenta de la decisió presa fa quatre anys
d’entrar a formar part del projecte polític de Més per Menorca. Els seus eixos em
defineixen: menorquinista, d’esquerres, ecologista, feminista i republicà. El fet que el
nostre projecte no tingui dependències externes té un gran valor, i més veient com
s’ha despertat el fantasma d’èpoques fosques.
L’any 2015 vam aconseguir tenir, per primera vegada, grup parlamentari i hem
aconseguit que la presència menorquina i menorquinista hagi tingut una veu clara i
diàfana. Respectuosa, però bel·ligerant, des de l’elegància del convenciment del que
fem.
He après molt amb en Nel Martí i en Pep Castells, i per açò m’il·lusiona tornar-me a
presentar a les primàries, tot esperant poder aportar molt més a aquest projecte
nostre, Més per Menorca. Vull poder oferir-vos tota l’experiència acumulada, tots els
aprenentatges adquirits a base de feina, molta feina i respecte. Tenim un capital
humà impressionant, però sobretot, entregat, i açò no té preu. Esper poder comptar
amb tot voltros per continuar en aquest bell projecte de definir sobiranament la
Menorca del futur.
I us vull donar les gràcies per haver-me donat la vostra confiança i esper poder ser
mereixedora de tornar-la a tenir i així poder seguir lluitant des dels escons del
Parlament, per voltros i per Menorca.

ÓSCAR GARCÍA LÓPEZ
Sóc Óscar García, vaig néixer a Maó l'abril de 1997. Sóc
tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes, tècnic
superior en desenvolupament d'aplicacions web i
actualment estic estudiant el grau universitari
d'economia on puc ampliar els meus coneixements i
capacitat crítica sobre les polítiques econòmiques i
socials. El meu interès per l'economia neix arran del
paradigma que suposa que hi hagi països més rics i més
pobres, per entendre per què algunes persones asseguren sense cap mena de dubte
que un sistema econòmic és millor que un altre, a la vegada que altes persones
defensen un sistema completament contrari, o fins i tot, per descobrir què és el
que fa realment feliç a les persones i quin paper tenen els doblers en tot això.
A part d'estudiar, també he treballat des de els 16 anys. Vaig començar a treballar
amb petites feines d'àmbit empresarial familiar, posteriorment vaig treballar com
tècnic informàtic a Maó i com a programador al Consell Insular de Mallorca. Més tard,
amb la finalitat de poder finançar el grau d'Economia vaig treballar al sector hoteler, el
que em va permetre entendre des de dins la situació laboral i social que perpetua el
turisme, un sector de molt baix valor afegit que no acaba d'empènyer l'economia com
altres sectors productius. Finalment, el meu darrer treball va ser amb Més Per
Menorca, treballant com voluntari tot el darrer estiu.
La meva relació amb Més Per Menorca comença a partir de la meva afició periodística
(Faig reportatges sobre
la
societat
i
política
menorquina)
on
vaig
conèixer l'organització i vaig entendre que si volia participar de forma activa, aportant
idees i reflexions, Més Per Menorca era el millor lloc on fer-ho, per la seva
personalitat assembleària i democràtica.
Deman el vot, perquè pens que si volem un parlament representatiu i plural, és vital
que hi hagi gent jove, que entengui de primera mà els problemes d'estudiar fora i, a
més, que tengui els recursos intel·lectuals per proposar polítiques econòmiques
objectives, estudiades amb profunditat i amb una base teòrica ben estructurada, no
tan sols dels problemes que afecten els joves, sinó també dels grans reptes de
l'economia menorquina, com la diversificació econòmica o l'aïllament insular.

DAMIÀ MOLL CARDONA
No és el primer cop que me present a les primàries de
MES per Menorca, fa quatre anys ja ho vaig fer per
concórrer a les llistes del Consell Insular, per mi va ser
tota una satisfacció poder participar activament en un
projecte engrescador que tot just s'acabava de posar en
marxa com era MES per Menorca. D'aquesta experiència i
la implicació que això va comportar he anat involucrantme més dins aquest espai polític, de manera que he
tingut el gust de poder ser el president de l'assemblea i alhora portaveu del gel grup,
actualment, i arrel del primer Congrés celebrat el 2017 soc membre escollit de
l'executiva, càrrec que m'apropa i m'ha fet decidir, entre altres coses, a participar ara
en aquestes primàries pel Parlament de les Illes Balears.
Així que jo, Damià Moll Cardona, espòs i pare de filles bessones les 24 hores,
professor d’història a temps complert i aprenent de polític quan tenc temps, vull
participar activament d’aquest esperit de canvi que s'ha engegat amb l'aparició de
MES per Menorca i, decididament vull representar i defensar els interessos de la meva
illa al parlament de la nostra comunitat. Ho tenc clar. La meva aposta és clara, sortir
escollit en els primers llocs d'aquestes primàries.
La candidatura encapçalada per Josep Castells és garantia de feina, de vigilància i
defensa de tots els interessos de les persones que formem part d'aquesta comunitat.
He decidit que vull formar part d'aquest equip que tants bons resultats ens ha
aportat aquest quatre anys i crec que la meva aportació i participació pot ser del tot
positiva en aquest sentit. Tothom té alguna cosa a aportar a la societat i m’agradaria
que la política servís per apropar-nos a la gent i no per separar-nos d’ella. Per això
vull donar una passa endavant, una passa ferma i decidida amb voluntat i actitud
d'aquell que es sent capaç d'afrontar un repte d'aquesta magnitud.
Salut i força a tots els participants.

MAGÍ MUÑOZ GENER

Sóc llicenciat en Belles Arts i postgraduat en Museus
i Educació per la Universitat de Barcelona. Des del
2007 sóc professor de Dibuix de l’IES Josep Ma
Quadrado.
He sigut Director insular de Cultura i Educació del
Consell Insular de Menorca; durant dos mandats
(2007-2011 i 2011-2015) regidor pel PSM a
l’Ajuntament de Ciutadella, sent regidor delegat
d’Educació i Serveis Socials entre el 2009 i 2011.
Entre les meves aficions hi ha el dibuix i la pintura, l’aprenentatge continu sobre
temes ben diversos i el gaudi amb les meves amistats i família.
Em consider una persona compromesa socialment, responsable i feinera, i de jo diuen
que sóc rialler i tranquil.

FRANCESC PONS PÉREZ
Fa prop de quatre anys, el menorquinisme va fer història als pobles, al
Consell i al Parlament. I açò, companys i companyes, té un mèrit
enorme, perquè nosaltres només ens tenim a nosaltres: el nostre
capital humà i un compromís incontestable amb Menorca. Tots els
altres partits amb representació tenien poders externs que els
patrocinaven, i açò, precisament, exposa la nostra grandesa: som els
únics que ens devem només als ciutadans de Menorca.
Som en Francesc Pons Pérez, de Ciutadella i nat a Maó fa 37 anys.
Som dels menorquins que defensa Menorca, amb capital Menorca. El
2015 vaig decidir implicar-me amb aquest projecte, el projecte del
menorquinisme. Un menorquinisme que resumiria amb la paraula
“sostenibilitat”. Sostenibilitat en un sentit ampli: social, cultural, econòmica i ambiental.
Com més capacitat de decidir tinguem, més possibilitats tindrem de prosperar. És un repte tan
gran com necessari perquè som a un estat hostil que només sap oscil·lar entre dictablanes i
dictadures –ara, per paga, fan ostentació de “la millor etapa de la seua història”; com no
entenen que no en puguem dur més? El menorquinisme, per tant, ha de ser fort i hem d’estar
preparats per resistir tots els embats.
Si denigren i criminalitzen la catalanitat com a fet cultural o nacional, el mateix estan fent
amb la menorquinitat; si, finalment, exterminen la catalanitat, de la menorquinitat només en
quedarà una representació folklòrica per gaudi de turistes i ocupants. Açò no ho podem
permetre: un poble que no es rebel·la contra tot intent d’escapçar-li la cultura és un poble
agenollat, incapaç de defensar els seus interessos. Si Menorca és el nostre petit país, els
Països Catalans són el seu marc vital més important i més íntim: el poble de Menorca és el
poble del català, al futur del qual va lligada la menorquinitat mateixa. Un poble que sap rebre
tothom amb els braços oberts, i que ha de lluitar per la sobirania per fer-se digne del llegat
rebut i per llegar un futur digne als que han de venir.
Tenc experiència en construcció, a la cuina i en el suport escolar. Des de l’estiu de 2015 he
tingut l’honor de ser l’assessor del primer grup parlamentari menorquí, cosa que agraesc
especialment a en Nel Martí, que tot d’una va confiar en mi. Som dels que sap més bé el que
han fet i aconseguit en Nel, na Patri i en Pep: quan veus de tan a prop el servei que fan a
Menorca i a construir un món millor, la motivació per ajudar-los és enorme.
Pel que fa a certificacions acadèmiques, el més rellevant que us puc dir és que tenc la
llicenciatura en Química i el màster de Professorat, el C2 de català i el C1 d’anglès. Si bé la
meua formació no té un vincle obvi amb la tasca política, estic segur que la pedagogia, el rigor
i l’esperit científic són valors importants a aportar a aquest món.
Hem posat les bases d’un canvi de paradigma. La centralitat sociològica es mou cap al
menorquinisme, cosa que emprenya i mou els antimenorquins: ara toca deixar-los clar que no
ens doblegaran mai. Toca participar més que mai per projectar irreversiblement la Menorca del
menorquinisme, que és la Menorca del futur, la que deixarà enrere l’herència del franquisme.
Us deman, per tant, que participeu a les primàries, perquè una participació massiva el 17 de
febrer serà el preludi d’una participació massiva a les eleccions.
Al vostre servei.

MAITE PONS PONS
La gent sempre ens diu: "Els joves sou el futur", però
quants joves hi ha a les institucions decidint sobre el que
ens afecta? Aquesta és la gran pregunta que m'he fet
abans de fer aquesta passa endavant.
Amb 16 anys vaig viure com entrava a govern el Partit
Popular amb majoria absoluta i començava atemptar
contra la meva llengua materna i contra l'educació
pública i laica en una primera instància, i com 3 anys
després atemptava contra la natura amb les grans
infraestructures projectades. Aquests dos fets
provocaren les meves primeres passes en el món de la política, en un primer terme en
associacions d'estudiants i en un segon terme en plataformes de caràcter medi
ambiental com Menorquins pel Territori.
Ara després de 8 anys, ja en fa 4 que milit al Jovent República de Menorca i a Esquerra
Republicana de Menorca, i a més, form part de Més per Menorca. La militància en
partits m'ha ajudat a formar-me en molts camps necessaris per entendre la societat
actual. A més, m'ha portat a prendre la decisió d'emprendre el lideratge polític del
Jovent Republicà de les Illes Balears i Pitiüses, càrrec que ha fet que visqui el dia a dia
de la política d'arreu dels Països Catalans.
Avui, 6 de febrer em veig amb cor d'emprendre un nou camí, com a graduada en
enginyeria elèctrica i com a jove política crec què és el moment de ser valentes i
aportar una veu jove al Parlament de les Illes Balears i Pitiüses. Crec que és el
moment que una veu jove pugui defensar les problemàtiques joves des de la seva
perspectiva pròpia. A més, com a enginyera, crec en la necessitat urgent de defensar
unes polítiques de transitorietat energètica des d'una veu femenina. El camp de
l'enginyeria sempre ha estat un camp molt masculinitzat però aquest fet ha de canviar
i les dones hem d'esdevenir les impulsores de la transició energètica.
Per aquests motius i per molts altres, em present a les Primàries de Més per Menorca
per formar part de la llista al Parlament de les Illes Balears i Pitiüses i per acompanyar
al company Josep Castells en la seva etapa com a diputat.

MIQUEL NICOLAU PRETO FERNÁNDEZ
9 de març de 1964, Maó, Menorca
Com contactar:
+34 607 20 00 52
miquelpreto@gmail.com @MiquelPreto
Ocupació: Tècnic
auxiliar Departament
de
Mobilitat Consell Insular de Menorca
Formació: Llicenciat en ciències polítiques i
sociologia
Qui som?
De nom Miquel som d'Es Castell, tenc 54 anys i visc a
Maó, he participat en diverses associacions com els
escoltes, el GOB, els geganters i el grup folklòric d'Es Castell, entre d'altres, en
diverses etapes de la meva vida. M'agrada llegir, viatjar, passejar pel camp, xerrar amb
amics, la política -vaig participar uns anys amb els Verds de Menorca. Encara que sigui
fadrí som de família nombrosa i la família és el més important per mi. Intent estar
sempre ocupat en qualcuna cosa, practic ioga que em relaxa i m'ajuda a veure els
problemes amb millor perspectiva. M'encanta viure a Menorca i gaudir d'aquesta illa.
Què pens?
Més que una persona d'ideologies som una persona de valors i principis. Les idees
poden ser útils en un moment determinat o per una qüestió concreta però els valors i
principis són una guia en tot moment i per a qualsevol circumstància. Tenc un poc de
liberal perquè sense llibertat l'ésser humà no és complert, un altre poc de socialista
perquè sense igualtat no hi pot haver justícia, i no vull viure en un món injust, també
un tant d'ecologista perquè Terra només en tenim una i ha de ser per sempre, i
enamorat de Menorca. Som demòcrata perquè és l'única manera que la humanitat
pugui viure en germanor, llibertat i igualtat.
Per què Més per Menorca?
Fa cinc anys vaig entrar a formar part del projecte de MÉS per Menorca perquè és un
projecte compartit, plural, d'abast insular i amb visió global. M'ha permès exercir de
conseller insular amb responsabilitat executiva, on he pogut treballar per millorar les
condicions de vida i el benestar a Menorca. Pens que puc seguir aportant a la
candidatura de Més experiència, feina ben feta en l'àmbit de la comunitat autònoma
en un nou repte. Encara hi ha molts assumptes que afecten a Menorca i es decideixen
a Palma, a Madrid o a Brusel·les. Ara Més per Menorca és més necessària que mai.

FANNI RIUDAVETS I FLORIT

Em consider una persona inquieta i curiosa. M’agrada molt
conversar, compartir i participar i escoltar a la gent. Som mestra
d’Educació Infantil i Psicopedadgoga. L’Educació és la meva
passió.

Les meves aficions són caminar, llegir i la fotografia. Em consider
una persona que des de sempre he estat interessada en política,
aquests vuit darrers anys he estat regidora de l’Ajuntament de l’Alaior.

Som una persona molt positiva i crec en el poder de canvi de les persones i de la
societat.

