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1. Qui som? 

Menorquins Pel Territori és una organització assembleària composta per joves treballadors i 

estudiants que participa activament en la defensa del territori. Es tracta d’una organització 

independent i sense ànim de lucre que pretén des de la base, és a dir des de la ciutadania, 

denunciar males gestions i atacs al nostre entorn paisatgístic i natural.  

Menorquins Pel Territori és una formació autogestionada que no acceptarà  subvencions 

provinents de fons públics o privats. L’assemblea decidirà en cas que sigui necessari 

l’acceptació de subvencions en espècies sempre fomentant la col·laboració entre entitats, 

associacions i petits comerços locals. Aquest punt està explicat de forma més clara i concisa al 

document d’organització interna. 

2. Ètica de Menorquins Pel Territori 
 

MPT lluita per la conservació dels paratges naturals de l’illa de Menorca amb una política clara 

per la sostenibilitat. No pretenem ser cap partit polític ni estem lligats a cap ideologia 

concreta, simplement, lluitem per un ecologisme responsable i racional evitant així la 

destrucció del nostre entorn natural per purs interessos econòmics o polítics. 

-    Volem una Menorca amb una agricultura i ramaderia lliure de pesticides i d’explotació 

extensiva. 

-     Volem una Menorca on l’aigua no sigui un problema, per tant, defensem tots els sistemes 

ecològics i sostenibles per a la neteja de l’aigua i sobretot un consum regulat per no 

malmetre els aqüífers que ja tan han patit. 

-    Volem un turisme de qualitat on la principal atracció sigui la natura i la tranquil·litat que ens 

envolta, potenciant, així la conservació de les nostres platges verges lluny del turisme de 

quantitat que tant mal ens està fent. Lluitem així per la potenciació com a reclam turístic 

del Camí de Cavalls, així com la Menorca Talaiòtica que tant bé s’està conservant; però 

sobretot, defensem la conservació del territori per seguir conservant la gran distinció de 

Menorca com a Reserva de la Biosfera.   

-    Volem una Menorca que no sigui tan depenent energèticament, és a dir, autosuficient a 

poder ser. Òbviament de manera sostenible i ecològica, apostant de manera notòria per 

les energies renovables que tant de potencial tenen a Menorca. 
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Arran de tot això ens oposem clarament a les construccions incoherents que s’estan duent a 

terme a la nostra illa. És a dir, ens oposem a les polítiques de destrucció del territori però 

defensem la creació d’infraestructures que ajudin al desenvolupament sostenible i que 

comportin el mínim impacte ambiental. 

Tot el que defensem, ho fem des del coneixement de la dificultat que implica, però des de la 

il·lusió de caminar cap a la Menorca que volem. 

Som conscients de que tot el que plantegem és molt complex però el que tenim clar és que les 

propostes que fem són possibles. El problema, aquí, és la voluntat política, sense aquesta no es 

pot avançar en un projecte ambiciós. 

El model actual de turisme ja està suficientment explotat. La marca Menorca es relaciona des 

de l’exterior amb la pau, calma i netedat o puresa.  Per això creiem que hi ha moltes altres 

alternatives per desestacionalitzar el turisme i alhora generar ingressos econòmics motivant 

aquestes alternatives. Per tant,  demanem consens polític per poder fer canvis en pro 

d’aquesta tessitura. 

Com a Menorquins Pel Territori no entenem una protecció del territori sense una defensa de la 

cultura que ens envolta, defensant així el català com a llengua vehicular preferent, l’educació 

pública i de qualitat, una sanitat pública per a tots i sobretot la defensa dels nostres drets com 

a ciutadans. D’aquesta manera volem deixar clar que recolzem tota lluita ciutadana, sempre i 

quan sigui aprovada a l’assemblea general.  

3. Objectius de Menorquins Pel Territori 
 

Presentada la nostra postura i punt de vista cal ser realista i veure què pot fer MPT per a 

assolir els ideals presentats. Els nostres objectius ronden entorn:  

- La tasca de difusió i informació. 

- La tasca de conscienciació, motivació  i reflexió a partir de la difusió d’informació i idees. 

- La mobilització activa de la gent per a mostrar el suport a aquestes idees i l’oposició a 

possibles decisions polítiques contraries al nostre parer. 

- La conscienciació política dels membres de MPT amb la finalitat de poder debatre tot 

programa electoral, animant així als joves a formar-se políticament per poder votar amb 

uns coneixements previs i amb una idea clara de la situació política de l’illa. 

- L’agrupació del màxim de gent possible que resideix fora de Menorca i que vol participar 

en aquestes iniciatives. 

- En definitiva, lluitar per a aconseguir els objectius de la organització. 


