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I. Descripció del document
La  pertinença  a  Menorquins  Pel  Territori  implica  un  compromís  ètic  amb  els  valors

centrals de la iniciativa que hauran de ser subscrits per totes les persones que vulguin

participar en ella.

Menorquins Pel Territori neix com una agrupació de persones amb uns ideals comuns

que,  cansats  de  veure  com  Menorca  és  maltractada  continuadament  amb  obres

desproporcionades,  projectes  sense  justificació,  atacs  a  la  cultura  i  la  llengua,  etc.

s'uneixen amb l'objectiu de despertar la societat, finalitzar amb l'immobilisme, apropar

als ciutadans matèries que fins ara els hi quedaven molt enfora, i finalment provocar

inquietuds a la societat i especialment en els joves, animant-los a participar de forma

activa en la conservació del que consideren les seves arrels.

En aquest document presentarem punt per punt els principis ètics de tot integrant amb

Menorquins Pel Territori així com tots els seus objectius.

Aquest document defineix la personalitat de Menorquins Pel Territori.
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II. Ètica de Menorquins Pel Territori

Com a persona integrant a Menorquins Pel Territori accepto els següents principis
ètics:

I. MPT defensarà la conservació del territori en termes medi-ambientals, la 
societat, el patrimoni, la cultura i la llengua pròpies dels Menorquins.

II. MPT defensarà l'aplicació de la Declaració Universal dels Drets Humans en tots els 
àmbits avançant en la resolució pacífica dels conflictes i rebutjant la violència, el 
racisme i altres formes d'odi contra les persones.

III. MPT defensarà el tracte digne d'altres espècies animals, condemnant tot acte 
violent o de qualsevol tipus de maltracte i que atempti contra el seu benestar.

IV. MPT serà obert a tothom que participi dels seus ideals, sense tenir en compte la 
seva condició, edat, partit polític, càrrec, etc.

V. MPT tindrà un caràcter dinàmic, flexible i adaptable a les circumstàncies, 
permetent el canvi de tots els seus documents ideològics i organitzatius, amb 
l'excepció de les clàusules fonamentals del document Ètic que són:

a) I, II, III, IV, V

VI. MPT no serà una organització amb ànim de lucre.

VII. MPT no estarà posicionat de forma definitiva o per defecte, a favor de cap partit 
polític, ideologia predeterminada, religió, institució, corrent o moviment social.

VIII. MPT mantindrà sempre un punt de vista crític de qualsevol tema, basant els seus 
arguments en una forma totalment analítica i científica, i no mogut només pels 
sentiments o impressions, mantenint-se sempre prudent davant la falta 
d'informació contrastada.

IX. MPT respectarà la legislació vigent i no realitzarà ni recolzarà cap acció il·legal.

X. MPT tindrà un caràcter assembleari on tots els membres tindran el mateix pes en 
les decisions i opinions finals, evitant la discriminació o rebaixa de qualsevol dels 
seus membres i procurant-ne sempre el respecte mutu.
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XI. Les decisions sobre qualsevol aspecte dins de MPT hauran de ser preses i 
discutides sempre en coneixement de tots els membres de l'organització. No 
obstant, decisions urgents o d'influència general relativament baixa i que no 
vulnerin cap dels principis ètics o objectius de l'organització podran ser preses per 
consens entre un nombre reduït de membres, tenint en compte les següents 
condicions:

a) Ha de ser justificable el fet de no haver d'implicar a tots els membres de 
l'organització en la discussió o decisió final.

b) Sempre i quan millori l'efectivitat de les tasques a realitzar.

XII. MPT podrà col·laborar o rebre col·laboració de qualsevol forma (econòmica, de 
treball, de recolzament, de formació, etc.) amb altres entitats, amb les següents 
condicions:

a) Qualsevol benefici obtingut ha de ser invertit exclusivament en assolir els 
objectius de l'organització.

b) Qualsevol benefici obtingut no podrà ser utilitzat de forma individual o per un 
subconjunt de membres.

c) Qualsevol benefici obtingut no podrà ser utilitzat de forma exclusiva pel 
benefici propi dels membres de l'organització.

XIII. L'incompliment de qualsevol dels principis ètics d'aquest document posaran a 
debat en assemblea general la conveniència de que el membre o membres 
incomplidors continuïn formant part de MPT.
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III. Objectius de Menorquins Pel Territori
Com a membre de Menorquins Pel Territori em comprometo a treballar per assolir
els següents objectius:

I. Ser un referent i nexe d'unió per aquelles persones que es troben fora de Menorca 
i que volen mantenir-se actius i informats en relació a la situació política i social 
de l'illa.

II. Acabar amb l'immobilisme polític que existeix en la societat Menorquina.

III. Treballar per assolir el compliment dels ideals de Menorquins Pel Territori, 
especialment, però no exclusivament, a l'illa de Menorca.

IV. Formar als membres en aspectes polítics i socials mantenint-los al dia i actius en 
quant als esdeveniments que succeeixen a la comunitat i que tenen relació amb 
Menorca.

V. Vetllar pel bon funcionament de l'organització.

Particip d'aquest compromís en llibertat, entenent tots i
cadascun dels punts que aquí se senyalen i assumint la seva
defensa com la millor garantia per la construcció d'un model
d'illa i societat menorquina diferent i adaptat als nous temps,

sostenible i racional, un model que tots, sense distinció,
puguem estimar.

Han col·laborat en l'elaboració d'aquest document:

Francesc Pallicer

Cecília Ligero

Josep Marquès

Felip Moll

Menorquins Pel Territori
Gener de 2015
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