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ANTONI FERRER ROTGER
Vaig néixer a Ciutadella el 1978, i em vaig criar en aquest
mateix poble. Quan tenia divuit anys vaig anar a viure a
Barcelona, on vaig obtenir els títols de llicenciat en Història,
llicenciat en Història de l’Art i Graduat Superior en
Arqueologia, a la Universitat de Barcelona.
Des dels setze anys vaig compaginar els meus estudis amb
diverses feines, sobretot al sector de la construcció. Durant
els darrers anys de la meva formació acadèmica vaig
treballar ja com a arqueòleg a diverses empreses de
Catalunya.
El 2005 vaig tornar a viure a Menorca. Entre aquell any i el 2015 vaig treballar
bàsicament com a arqueòleg autònom. He fet feines sobretot per al Museu de
Menorca: investigació, muntatge d'exposicions, muntatge i monitorització d'activitats
didàctiques i coordinació de publicacions. També he fet seguiments arqueològics i
excavacions preventives vinculades a obres de promotors privats.
Per altra banda, he codirigit projectes d'excavació arqueològica, restauració i
adequació per a les visites als jaciments prehistòrics de Torre d’en Galmés (Alaior),
Cornia Nou (Maó), Cala Morell (Ciutadella) i Sa Ferradura (Manacor). He participat
també en un projecte d’investigació sobre el processament dels cereals en època
prehistòrica, en el qual es combina l’arqueologia experimental amb l’anàlisi de
microrestes vegetals. Entendre la relació de les societats humanes amb el medi
natural, tant a la prehistòria com en l'actualitat, constitueix un dels meus principals
interessos. En aquest sentit, crec que hem de tendir a deixar enrere la visió de Lletres
i Ciències com dues disciplines oposades. La cultura, entesa com l'instrument
necessari per a tenir una visió més rica, completa i captivadora de la realitat, és una
eina bàsica per al canvi social.
Sóc coautor d'uns 30 articles científics, alguns d'ells publicats a revistes
internacionals com Radiocarbon, Vegetation History and Archaeobotany o Sardinia,
Corsica et Baleares Antiquae. He publicat també nombrosos treballs divulgatius sobre
arqueologia, ja que considero que la divulgació dels coneixements és tan important
com la mateixa investigació.
Des del 2012 sóc membre de la Secció d'Història i Arqueologia de l'Institut Menorquí
d'Estudis.
Durant els darrers quatre anys he ocupat el càrrec de director insular de Cultura i
Patrimoni al Consell Insular de Menorca, on he pogut conèixer la gestió de la cultura i
el patrimoni històric des d'una perspectiva diferent d'aquella a la que estava
acostumat.

JOAN GIMÉNEZ ANGLADA
Nascut el 1997 a Alaior, on va viure fins acabar el
Batxillerat.
Actualment és estudiant de tercer curs d’Economia a la
Universitat de Barcelona.
Va començar la seva trajectòria activista a Menorquins
pel territori i a l’Assemblea de Socioeconòmiques de la
UB, a partir dels 19 anys va iniciar la seva militància
política a les Joventuts d’Esquerra Republicana, on actualment és el Portaveu de
Menorca i membre del Comitè Nacional de l’organització.
El mateix any també va entrar a militar a Esquerra Republicana, on actualment és
Secretari Comarcal de Finances.
Més enllà d’aquestes organitzacions polítiques també forma part de la Plataforma
Antifeixista de Menorca, i en l’àmbit sindical és afiliat de l’Intersindical-CSC i de l’Eina,
l’espai jove de l’Intersindical.

FRANCESCA GOMIS LUIS
Em diuen que he d’explicar què em motiva a presentar la
meva candidatura en aquestes eleccions primàries. Des del
primer moment he tingut molt clar, que si mai jo entrava en
política, havia de fer-ho en un espai on cap de les meves
idees es sentís estranya i pogués expressar-me amb total
llibertat vers qualsevol tema.
Més per Menorca em dóna aquesta oportunitat, en tractar-se
d’un projecte integrador, un projecte fet des de Menorca i pels
Menorquins, sense sucursalismes ni directrius vingudes de
mes enllà de la nostra illa.
És un projecte que respecta la gent, el medi ambient, la llengua i cultura pròpies, que
vol fer de Menorca un lloc millor per viure i fer-hi créixer els nostres fills, amb
oportunitats per a tothom. En definitiva, un projecte d’esquerres per a fer política
compromesa i transformadora.
Un projecte integrador, respectuós amb la natura i el medi ambient, un projecte
d’esquerres, un projecte que tingui cura de les politiques socials, d’afavorir els mes
desvalguts, de procurar l’ igualtat entre tothom, sense discriminacions per raó de
sexe, raça, orientació sexual o religió.
Crec fermament que he trobat el meu espai polític a Més per Menorca i per això, he
decidit de presentar candidatura a aquestes primàries. Us en demano el vot favorable.
“La democràcia és el govern del poble pel poble i per al poble”. A. Lincoln

JOSEP JUANEDA MERCADAL
La veritable transformació de la societat s’inicia en
els canvis en un mateix com a persona. És per
aquest motiu que des del 2011 em vaig implicar en
el projecte menorquinista, ecologista i d’esquerres
de Més per Menorca. L’any 2015, Ciutadella em va
donar la oportunitat de treballar al costat de Joana
Gomila i la resta de regidors amb l’objectiu de posar
el nostre granet d’arena per al nostre municipi. Han
estat 4 anys de intensa feina, una feina feta en
equip, amb una mirada transversal i prioritzant la
política per i cap a les persones.
Personalment, tenc la satisfacció d’haver contribuït
a Ciutadella en temes tant importants com la recuperació d'equipaments culturals com
el Teatre des Born o Can Saura; d'haver donat estaló a les entitats que de tenen un
paper molt actiu en la cultura del municipi; o també, en la dinamització del Carnaval; al
mateix temps, haver contribuït a la millora dels equipaments culturals i esportius;
finalment, valoro molt positivament haver dut a terme projectes com Eduquem amb
l'esport, el qual permet tenir un marc consensuat amb totes les entitats esportives en
relació al model de formació esportiva.
Ara em sent amb la motivació de formar part de l’equip de treball de Maite Salord, que
ha demostrat, amb la resta de consellers, la gran capacitat de implicació i feina per a
una millor Menorca i millor benestar dels menorquins i menorquines.
El projecte de Més per Menorca engloba molt bé el que, per jo, significa treballar per
als interessos de Menorca des de Menorca, posant en valor el nostre territori, la nostra
cultura, i posant per davant de tot, les persones.
Per tots aquests motius, em present a les primàries per formar part de la llista de Més
per Menorca al Consell Insular de Menorca, consider que puc aportar la meva
experiència de gestió pública com a regidor de l’ajuntament de Ciutadella durant
aquests 4 anys, per la qual cosa em compromet a treballar per a Menorca, amb la clara
convicció que Menorca és l’entorn idílic per al desenvolupament d’una societat
sostenible, autosuficient i amb uns principis molt clars, com són la conservació del
territori, l’educació en valors i la cultura com a pilars fonamentals del creixement de les
persones.
Estic convençut que, amb aquest projecte, serem capaços de oferir el context
necessari i adequat per aconseguir que Menorca sigui un veritable referent com a
societat.

MANOLO LORA BUZÓN
Sóc Manuel Lora, andalús de naixement, vaig
néixer al 55, casat, amb una filla i un nét que em
lleva la son, i sóc un apassionat del senderisme.
Vaig estudiar el batxiller i Mestria Industrial, però
la meva vida professional ha transcorregut sempre
dins el món de l’artesania del fang, i el comerç
familiar. He fet i obtingut dos cursos de formació
relacionats amb el sector turístic. Un sobre
Sostenibilitat per al Sector Turístic a
partir del concepte Producte Turístic Reserva de la Biosfera i un altre sobre
Estratègies d’Innovació en el Sector Turístic.
Des dels catorze anys sempre m’he implicat en la lluita pels drets civils i la defensa pel
territori, i el meu compromís en entitats i organitzacions com el GOB, federació d’AV
de Menorca, plataforma pel transport Aeri, plataforma per la mobilitat, coordinadora
d’AV de Maó, Menorca per la Pau, coordinadora de Camí de Cavalls, m’ha portat a
conèixer la realitat de tot un procés històric de diverses lluites per les persones i per
la nostra illa. En aquests moments sóc regidor de l’agrupació d’Electors Ara Maó, de
l’Ajuntament de la ciutat, formant part de l’equip de Govern, i ara fa aproximadament
uns cinc anys, que els meus esforços també estan destinats a Més per Menorca,
formació a la qual crec que sumant els esforços necessaris podem pensar, i d’això
estic convençut, en aconseguir la Menorca més solidària, i més justa.
Ara, convençut que cal seguir en aquesta batalla, em sumo de nou al projecte de Més
per Menorca, presentant-se de nou a les primàries, amb el mateix eslògan que va
sorgir del 1r Congrés des Mercadal de 2017: Sumam persones, construïm futur!

MIQUEL À. MARIA BALLESTER
Sembla que era ahir... però ja fa quatre anys que vaig
decidir acompanyar na Maite Salord a la candidatura de Més
per Menorca al Consell Insular.
Llavors just començàvem a sortir d’una crisi econòmica i
política que va deixar a l’estacada la gent que més
necessitava el suport de les institucions públiques. Patíem
un malson anomenat Bauzá, i ens inquietava veure la
paràlisi del nostre Consell, governat per la dreta com si fos
una oficina burocràtica i no el govern de Menorca. Però la
ciutadania de Menorca no es va resignar, sinó que es va
aixecar amb il·lusió i fermesa democràtica per posar fi a aquella etapa trista i grisa.
Més per Menorca va néixer com la palanca de canvi necessària per capgirar aquella
situació. Els seu ingredients eren la frescor d’un projecte nou que sumava sensibilitats
diverses, el caràcter obert i participatiu, i la vocació de ser, per damunt de tot, l’eina
més útil per defensar els drets de Menorca i de la seva gent.
Els companys i companyes de Més per Menorca em vau triar, i junts ens vam posar a
fer feina per aconseguir uns bons resultats al Consell. La gent no ens va fallar: set mil
votants ens van dir que el nostre projecte era també el seu, i ens van permetre, amb
tres consellers, formar un govern de pacte al Consell Insular. El millor de tot, és clar, va
ser que na Maite va ser elegida presidenta: la primera presidenta menorquinista,
d’esquerres i ecologista de la història del Consell!
He procurat exercir el càrrec de conseller de cultura i educació amb responsabilitat i
amb la màxima dedicació, com un compromís de servei amb els meus conciutadans.
Quatre anys més tard, mantenc la il·lusió intacta, i m’agradaria poder continuar
ajudant a desplegar el projecte de Més per Menorca... perquè açò només acaba de
començar! I, naturalment, vull tornar a votar na Maite com la propera presidenta del
Consell Insular de Menorca.
Des de Més per Menorca tenim un projecte de futur, cent per cent menorquí, sense
hipoteques ni obediències foranes. Volem impulsar una Menorca sostenible,
socialment justa i cohesionada. Volem connectar la nostra illa amb el món per avançar
cap a la modernització, el progrés i el benestar, i assegurar una educació pública i de
qualitat que doni oportunitats als nostres joves.
Per açò, agraït a tots vosaltres per haver-me donar l’oportunitat de viure una
experiència enriquidora i engrescadora per defensar Menorca i construir junts un futur
millor, avui em present a les primàries de Més per Menorca, i us deman el vostre
suport. Junts som la Força de Menorca, i anam per feina!

RAQUEL MARQUÈS DÍEZ
Han passat quatre anys d’ençà que vaig decidir implicar-me
en el projecte de Més per Menorca. Un temps en el qual he
intentat donar el millor de mi mateixa i traduir en fets la
confiança que el 2015 va dipositar la ciutadania
menorquina en una formació d’esquerres plural i que mira
per la defensa dels drets socials.
Fins al moment d’assumir la responsabilitat com a directora
insular de Presidència i Comunicació, primer, i de Cooperació
Local, després, havia exercit la meva trajectòria
professional en l’empresa privada. Som periodista, molts de
vosaltres sabeu que ho duc a la sang. La meva vocació i dedicació cap als altres em va
empènyer a acompanyar a na Maite Salord com a presidenta del Consell Insular de
Menorca. Un repte nou per a mi on he après el dia a dia de la gestió pública, però on
sobretot he après a escoltar la veu d’una societat que exigeix una classe política
responsable i propera.
El lideratge de na Maite Salord i la seva tasca com a presidenta del Consell Insular de
Menorca em genera una confiança absoluta.
Més per Menorca es mereix seguir creixent. No podem renunciar a donar continuïtat a
una manera de fer política que ha demostrat ser eficaç, sempre al costat de la
ciutadania.
Estic disposta a presentar la meva candidatura a les primàries de Més per Menorca al
Consell Insular, vull tornar a sumar i aportar tot el que pugui per construir la Menorca
del futur. La democràcia és una feina de tots, per açò em satisfà la implicació i
valentia de la resta de companyes i companys que també es presenten en aquestes
primàries. A tots ells, moltes gràcies!
De la meva experiència us puc dir que tota la gent amb la qual he treballat és gent
compromesa i que va per feina. Ara més que mai, som i hem de ser la força de
Menorca!

MONTSE MORLÀ SUBIRATS
Soc Montse Morlà Subirats, mestra de Primària al Ceip Sa
Garriga.
Actualment estic en excedència perquè exerceix el càrrec de
batlessa a l’Ajuntament de Sant Lluís.
L’experiència viscuda durant aquest mandat ha estat molt
enriquidora i sobretot dins Més per Menorca.
Comparteix l’ideari i sobretot la manera de gestionar.
Rigurossitat, formalitat, compromís, comunicar, honestitat.. són
imprescindibles per seguir endavant fent polítiques
sostenibles a tots els nivells.
Em fa molta il·lusió poder obtar a ser part de l’equip de Maite Salord i seguir fent feina
en la mateixa línia. És molt important per Menorca que persones entusiastes
segeuixin defensant els interessos de Menorca i dels seus habitants.

MARIONA RIERA PALLÀS
Som na Mariona Riera Pallàs, som de Fornells i visc a
Mercadal. Tenc 36 anys i faig feina a l’Institut Pasqual
Calbó, de Maó.
De jo mateixa, no sabria per on començar. Us puc
explicar, per exemple, que vaig néixer a Barcelona, tot i
que just sortir de la clínica, ja era de camí a Menorca.
Que m’agrada viatjar i conèixer noves realitats. Que
m'entusiasmen els cavalls, sobretot els meus. Que no
puc viure sense veure i gaudir de la mar. Que els
esports són la meva devoció: pàdel, cavalls, vela, pilates... i som del barça. Però per
damunt de tot, som afortunada pel fet de viure a Menorca.
N’estic orgullosa. No ho puc amagar. M’estim aquesta terra, la seva llengua, cultura i
gent. Deu ser per açò que no em puc estar quieta, esperant que la gent faci la feina de
defensar-la per jo. Aquests darrers 4 anys, hem iniciat, a nivell insular, molts projectes
per a preservar l’illa. Però crec que ara és el moment de fer una passa més i
comprometre'm políticament, formant part d’un projecte com MÉS que encapçala na
Maite Salord en el Consell Insular de Menorca.
Som jove i dona. I per tant, me sent compromesa amb l’objectiu de canviar moltes
coses, aportant sàvia nova per dissenyar el nostre futur i feminitzar la gestió de les
nostres institucions.

PILAR SERRA ROTGER

Em dic Pilar Serra Rotger, vaig néixer a Ciutadella dia 16 de
febrer de 1999.
Actualment estic visquent a Girona i estic cursant el meu segon
i darrer any de grau superior en automatització i robòtica
industrial.
Sóc militant del Jovent Republicà i d'Esquerra Republicana, i una
de les impulsores d'Alçat.

