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PERQUÈ LIDERAR EL PROJECTE DE MÉS PER MENORCA AL CONSELL
Fa quatre anys, quan vaig encapçalar la llista al Consell Insular de Menorca, ho vaig fer amb
un projecte nou, plural, aglutinador i participatiu, una suma de sensibilitats l’eix vertebrador
de les quals és –i no és poc!- la defensa dels interessos dels menorquins. Avui, Més per
Menorca és tot açò i molt més: és un partit que ha demostrat que sap assumir les més altes
responsabilitats de gestió amb eficàcia i rigor; amb capacitat de feina i honradesa.
Han estat quatre anys intensos, de treballar dia a dia per donar resposta als nostres
compromisos amb la gent. Perquè sabem que som gràcies al suport de tantes i tantes
persones que vau fer confiança a Més per Menorca. I, tanmateix, el mandat ha passat ràpid i
hi ha projectes que encara han de créixer molt més i projectes nous que volem transformar
en realitats. I és per ajudar a fer-ho possible que he decidit presentar-me a les primàries per
encapçalar la llista del Consell Insular de Menorca.
Haver assumit, en aquest mandat, la presidència de la màxima institució de l’illa ha estat un
honor i una responsabilitat immensa. I, sens dubte, també, una oportunitat única de conèixer,
de primera mà, la realitat global de Menorca, amb les seves fortaleses i les seves debilitats;
amb dificultats i reptes engrescadors. Una experiència enriquidora que he anat assolint
gràcies a persones amb qui he compartit anàlisis i visions però, també, amb moltes que, des
de la més constructiva discrepància, m’han ajudat a reafirmar-me en el que sempre he cregut
i defensat: només construirem la Menorca del futur des de la confrontació d’idees i la
col·laboració lleial i mai des de l’enfrontament.
És per tot açò que us deman el vostre suport per tornar a liderar un projecte que és present i
és futur. Que és experiència i és convenciment perquè, com vaig dir fa quatre anys –i així s’ha
demostrat-, el projecte de Més per Menorca és l’únic que pensa l’illa com un subjecte polític
que s’ha de fer créixer sense traves per defensar, de forma decidida i valenta, els interessos
dels menorquins.

