ACTA
XLVI ASSEMBLEA
“.. serà fonamental comptar amb una gestió
pública unificada de l’aigua a Menorca ..”
Data:
Hora:
Lloc:

29 de gener de 2021
19’30 h.
Telemàtica .. (enllaç: https://meet.google.com/rpt-mwzr-izi )

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benvinguda.
Constitució de l'assemblea de Més per Menorca.
Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Presentació Memòria 2020.
Presentació Pla de feina 2021.
Economia:
a. Pressupost 2021
b. Altres informacions
7. Presentació conclusions de la jornada de formació.
8. Informació P.T.I. (Pla Territorial Insular).
9. Torn obert de paraula.
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Assistents:
28 adherits i adherides de Més per Menorca amb dret a vot.

Desenvolupament de la sessió:
1.

Benvinguda

Pepe Mascaró dona la benvinguda als assistents i recorda els punts bàsics del reglament per
tal que l’assemblea es desenvolupi correctament.

2.

Constitució de l'Assemblea de Més per Menorca

A les 19.35 hores es constitueix l’assemblea. A proposta de la Comissió Executiva s’aprova
que la Mesa estigui formada per Pepe Mascaró com a President i Damià Coll com a Secretari.

3.

Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior

S’aprova per assentiment.

4.

Presentació de la memòria de 2020

El Coordinador Damià Moll dóna la benvinguda als presents i explica que, d’ençà el II Congrés,
l’activitat del partit s’ha centrat en tres àmbits d’actuació:
-

La Comissió Executiva, que s’ha reunit amb una periodicitat quinzenal, i a vegades
setmanal. A més dels càrrecs orgànics també hi formen part els representants de
vàries agrupacions locals, i l’objectiu és que prest hi siguin presents tots els municipis.
Amb l’objectiu d’aconseguir un marc electoral estable en l’àmbit de les illes hem
tingut trobades amb els grups polítics que ens són afins, tot i que, la iniciativa de Mes
per Mallorca d’impulsar un partit sobiranista d’àmbit estatal ens va deixar
descol·locats. La setmana que ve ens hem de reunir amb ells per intentar aclarir
posicions. També tenim trobades amb ERC, per tal de tenir visibilitat a Madrid, i amb
joves, com Jovent Republicà i Joventuts d’Esquerra Menorquinista.
Hem introduït nous elements, com és l’acte per la diada del poble de Menorca,
que, tot i les limitacions que tenim, va tenir força èxit. Un altre és l’apadrinament d’un
visitant assidu de Menorca com és Raül Romeva, a qui enviam periòdicament varies
publicacions menorquines.
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-

La Comissió de Càrrecs, de la qual en Bep Juaneda n’és el coordinador, està tenint força
feina amb les trobades amb les agrupacions locals, per tenir contacte directe amb els
regidors i tenir informació actualitzada de tots els municipis.
També s’ha constituït una comissió reduïda de càrrecs per analitzar de manera
detallada aquells punts que poden ser conflictius en el procés de revisió del PTI, i una
comissió per estudiar i esmenar la Llei d’Educació. A més, hi ha una coordinació amb
els càrrecs municipals.

-

Comunicació i Formació. Amb la incorporació den Víctor Ferrer com a responsable de
comunicació hem aconseguit millorar aquesta àrea i elaborar una estratègia
comunicativa per arribar a nous sectors. Els regidors que pensin que el seu suport pot
ser important han de saber que en Víctor els hi pot ajudar.
Pel que fa a la Comissió de Formació, formada per Miquel Maria, Raquel Marquès
i Elena Vilchez, ha elaborat un qüestionari per sondejar les necessitats i preferències
sobre formació, i ha organitzat una xerrada amb Mònica Terribas i una jornada de
formació a Mongofra amb Jaume Garau.

En resum, tot i que ha estat una etapa complicada per mor de la pandèmia, no hem deixat de
fer coses i de tenir iniciatives.
Eduard Riudavets recorda que una de les agrupacions locals no és de Maó sinó de Llevant
(inclou Maó, Sant Lluís i es Castell), que abans de la pandèmia es va organitzar un acte en el
Dia de la Dona, i que hem de canviar l’adreça de Raül Romeva perquè acaba de sortir de la
presó.

5.

Presentació del Pla de feina de 2021

Damià Moll exposa les actuacions previstes per la Comissió Executiva per enguany:
- continuar amb les trobades amb Més per Mallorca, Ara Eivissa i Gent per Formentera
per aconseguir una marca electoral estable en l’àmbit de les illes.
- preparar les properes eleccions autonòmiques i locals. Hem començat a fer feina amb
l’objectiu d’arribar al 2023 en condicions d’aconseguir un bon resultat.
- reforçar la presencia dels diputats amb l’Oficina del Diputat, perquè la gent pugui tenir
contacte amb ells.
- potenciar la figura del coordinador amb el món associatiu.
- potenciar l’organització d’actes i celebracions, diferents dels institucionals, que
reforcin la marca de Més (entre altres, tenim pendent una trobada amb Diana Riba).
- seguir treballant en la constitució d’una fundació, que s’anomenarà Menorca Futur.
Encara ens queda feina però està encaminada.

Pel que fa a la Comissió de càrrecs:
- fer una segona ronda de trobades amb les agrupacions locals.
- seguir fent feina amb la nova Llei de Consells, que ara està aparcada.
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- mantenir trobades amb càrrecs i ex càrrecs, per compartir experiències amb persones
que han tingut una llarga trajectòria política.
Un dels objectius de l’àrea de Comunicació és enregistrar i difondre entrevistes amb càrrecs
públics de Més, especialment integrants dels ajuntaments, per donar-los visibilitat.
I quan a Formació, s’ha previst treballar l’ús de xarxes socials, PTI, energies alternatives i
gestió de l’aigua, residus, formació per a joves, etc. Tot i la pandèmia, no renunciam a seguir
treballant perquè la formació sigui viva.

6.

Economia

Pep Castells explica la proposta del pressupost de Més per Menorca per a 2021:
- ingressos: aportacions del Parlament, CIM i càrrecs públics, que sumen 110.299 €.
- despeses: personal comunicació: 45.000 €; ordinàries (lloguer de locals, publicitat i
comunicació, gestoria): 29.000 €; constitució de la fundació (10.000 €); extraordinàries
(assessorament PTI, creació de la fundació, activitats, altres assessoraments): 25.000 €.
Es preveu un superàvit de poc més de 1.000 €. La conclusió és que podem repetir moltes de
les coses que hem fet al 2020.
S’aprova la proposta per assentiment.

7.

Presentació de les conclusions de la jornada de formació celebrada a Mongofra

Andreu Servera exposa el recull de propostes sobre economia post-covid: Jaume Garau va
plantejar 25 mesures concretes per a la reactivació econòmica i va proposar que cada
participant les puntués. La conclusió és que totes les mesures tenen valors molt elevats en
la variable d’impacte. Quan a la seva implementació, hi ha més disparitat en els resultats. Van
obtenir més de 3’5 sobre 5 en ambdós valors: creació de llocs de feina subvencionats, creació
de la figura del dinamitzador lingüístic, crear ateneus o centres de fabricació digital, crear
una targeta de prepagament per gastar en cultura, crear programes d’agermanament amb
altres administracions potents, l’administració es proveeix d’energia de la xarxa d’empreses
locals d’energia neta, i així fins a 10 propostes. Obtenen més de 4 punts: l’administració
inverteix en petites empreses de producció d’energia neta, creació d’una agència per donar
a conèixer el que es fa a Menorca, impulsar les activitats culturals de carrer, i crear contractes
de formació i ocupació.
Algunes d’aquestes mesures s’han començat aposar en funcionament (planta fotovoltaica de
Trepuconet, as Castell). I algunes les hem presentat al Parlament a través de mocions (servei
d’acompanyament a les empreses, creació del fons de capital risc, fomentar l’establiment
d’emprenedors i professionals qualificats, etc.)
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8.

Informació sobre l’aprovació provisional del Pla Territorial Insular

Damià Moll: després de l’aprovació inicial del PTI esteim esperant que es convoqui la Comissió
de Seguiment perquè volem corregir algunes qüestions que s’han de poder resoldre millor.
La consellera de Podem, que forma part de l’equip de govern del CIM, va votar favorablement,
però al mateix temps aquest partit ha publicat articles discrepants, la qual cosa ha creat una
situació de malestar perquè pot generar una crisi important dins l’equip de govern. Volem
mantenir contactes amb el PSOE i proposarem la convocatòria de la Comissió de Seguiment
del pacte de govern del CIM.
Miquel Maria: el diari Menorca ha donat una visió distorsionada del tema, com si el PTI sigui
una novetat. Hem de posar en valor el resultat de 5 anys de feina, en que Més per Menorca
(especialment Maite Salord, Joan Lluís Torres, Ramon Orfila i Pep Castells) ha fet feina perquè
sigui el nostre PTI, que globalment és positiu. Hem fet 60 propostes de canvi al redactat
definitiu perquè consideram que s’ha de treballar més a fons. Ara ha sorgit el problema del
desmarcament de Podem; primer una notícia, després una carta al director, més tard una
rectificació kafkiana i després tornen a dir que presentaran al·legacions. Noltros ho vam
plantejar al PSOE com un escenari de crisi; els hem emplaçat a una reunió de la Comissió de
Seguiment del pacte perquè pensam que els partits que en formam part no hem de presentar
al·legacions, i ho veuen bé. Així com establir un marc i un calendari de negociació al respecte,
que s’hauria de fer en la Comissió de Seguiment del PTI.
Pel que fa al pla de feina intern, Joan Lluís té les 60 propostes i l’està depurant; n’hi ha que
són simples correccions, també hem de mirar quines propostes de Podem són assumibles i
quines propostes podem fer des dels municipis. Traurem un document final que hauria de ser
validat per una assemblea monogràfica, per poder negociar després.
Quan a l’estratègia de comunicació, hem de fer públics els eixos de feina que proposam per
corregir els aspectes que no consideram adients. Després, a conveniència nostra, hem d’anar
publicant periòdicament articles, comunicats, infografies amb llenguatge molt entenedor i
agafar la iniciativa. Hem d’anar fent, no hem de ser presoners de les estratègies d’altres.
Joan Lluís Torres: l’articulat, que és la part més important del PTI, té mes de 120 articles. Si
n’esmenam 60 vol dir que els volem millorar; i en altres tenim pendent consensuar algun
canvi amb els socis de govern. En relació als que més s’han mediatitzat, volem limitar
l’emplaçament de restaurants en sòl rústic, així com minimitzar la instal·lació d’equipaments
de zones turístiques madures en rústic; seguim defensant que siguin infraestructures
públiques. Volem modificar i/o matisar articles referents a l’aprofitament de cases de lloc en
sòl rústic, preservar el sòl rústic d’instal·lacions nàutiques, l’agilització de la tramitació de
plans especials, la preservació de paret seca per a usos agraris, el foment de pràctiques
agràries sostenibles, la reducció del consum d’aigua i l’aprofitament de les residuals,
implantació de criteris d’edificació sostenible, etc.
Vam acordar que aquestes coses les seguirem negociant en una comissió política. Després
haurem de decidir quines al·legacions accepta’m per a l’aprovació provisional. El missatge és
clar, al 2003 vam fer un PTI que no existia i ara l’hem millorat, hem abordat nous aspectes
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que al 2003 no existien o no es van posar damunt la taula; aquest PTI està actualitzat i és
més proteccionista.

9.

Torn obert de paraules

Fede Caprari planteja la possibilitat de donar visibilitat al document del CIM Estratègia
Menorca 2030 en les activitats de formació de 2021. Damià Moll diu que es tindrà en compte
aquesta proposta.

Després de desitjar que aquesta hagi estat la darrera assemblea virtual, el president a les
20’45h. dona per acabada l’assemblea, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El Secretari

El President,

Damià Coll

Pepe Mascaró

Menorca, divendres, 5 febrer de 2021
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