Setmana 3
Gener de 2017

menorquinspelterritori.org

Menorquins pel Territori

@Menorquinspt

menorquinspelterritori

Butlletí núm. 060
Setmana 3, gener de 2017

-

Menorquins pel Territori

El Consell Insular convida a participar de la recuperació del CJM
El departament de Joventut del Consell Insular de Menorca ha
iniciat el procés de diàleg i treball conjunt amb les entitats juvenils
i el jovent no associat de l'illa per tal de recuperar el Consell de la
Joventut de Menorca (CJM); així com la creació per part del
col·lectiu juvenil d'un grup obert de Facebook sota l’objectiu de
dialogar amb els joves i les joves al voltant del disseny de com
volen que sigui el nou Consell de la Joventut. Enllaç del grup de
Facebook aquí.
 Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca convida als joves a participar activament en el procés per a...»
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Es publica el Pla de Sequera de les Illes
S'ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) l’inici
del tràmit d’informació pública del projecte de decret
d’aprovació del Pla de Sequera de les Illes Balears (PESIB).
L’objectiu del Pla és garantir la disponibilitat d’aigua amb la
millor qualitat possible prioritzant-ne l’abastament urbà. La
documentació es pot consultar a la pàgina web de la Direcció
General de Recursos Hídrics de Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca fent clic aquí.
 Entrada al web de la CAIB: «Surt a informació pública el Pla de Sequera de les Illes Balears»

-

Menorca es suma a les manifestacions contra el TTIP
Aquest dissabte 21 de gener es durà a terme una nova
manifestació contra els acords comercials entre la Unió Europea i
Canadà (CETA) i la Unió Europea i els Estats Units (TTIP). La
manifestació serà simultània a varies ciutats dels Països Catalans i
de la resta de l'Estat espanyol. La manifestació començarà a les 18
hores a la Plaça Esplanada de Maó. La pressió social pretén que el
Parlament Europeu no ratifiqui el Tractat Econòmic i Comercial en
el ple que es celebrarà el proper 14 de febrer a Estrasburg.
 Noticia a Menorca.info: «Maó se suma este sábado a las manifestaciones contra el TTIP»
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Millora del camí d'accés a la Vall
L'Ajuntament de Ciutadella invertirà fins a 78.200 euros en
el camí d'accés a la platja de la Vall. La inversió cobrirà la
millora del paviment en els dos trams de la via que es
troben en pitjor estat; 1.100 metres que comencen a
l'encreuament amb la carretera de Cala Morell i 300 metres
més que acaben just a l’inici del tram que es competència
del Consell Insular de Menorca. El projecte ha estat aprovat
durant la darrera Junta de Govern. L’actuació inclou la
neteja i el desbrossament de les aceres de les seccions del
camí i la renovació de l’asfalt.
 Noticia a Menorca al dia: «Ciutadella invertirá más de 78.000 euros en la mejora del camino de acceso a la playa de la...»
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La presidenta Salord s'endureix davant l'Estat
La presidenta demanà una sola i reivindicativa veu davant un
Estat no sensible a la nostra realitat. Reclamà un Règim Especial
Balear i la fi de l'espoli fiscal patit pels menorquins. Pàtria,
autogovern i entitat política pròpia també hi foren presents tot
recordant que Menorca és un «territori amb identitat i cohesió
suficients per a ser una entitat política pròpia».
 Noticia a Menorca.info: «Salord endurece sus críticas hacia un Estado «insensible» a la insularidad»

-

Pedres i papers
La nostra illa és el llit que allotja les restes d’una cultura única en el Mediterrani que, durant segles, ha persistit al
paisatge menorquí contra tot tipus d’amenaces, conservant una presència evident i silenciosa en el transcurs de totes
les èpoques que l’ha fet esdevenir part de la nostra identitat menorquina. La cultura talaiòtica es mostra per les
planures i turons de l’illa, immòbil i monumental, sent la causa indubtable de l’atenció parada a la prehistòria de
Menorca; les seues pedres megalítiques evidencien l’antiga presència d’un poble primitiu i ens insten a plantejar-nos
innumerables aspectes sobre la vida i els costums que es desenvolupaven al voltant d’aquestes construccions. Però
aquest valor que atorgam a les romanalles del nostre passat prehistòric no ha estat sempre així; no és fins una època
molt avançada que comença a sentir-se un interès específic al voltant de la Menorca talaiòtica i a desenvolupar-se
una valoració que la converteix en part del nostre patrimoni. Aquestes primeres passes van ser donades gairebé de
manera exclusiva per la historiografia, qui interpretà el paper principal per l’assoliment del punt en el que ens trobam
actualment, executant una actuació imprescindible.
El tret de sortida el situam al segle XVIII, el segle de la Il·lustració, quan
apareixen les primeres publicacions que qüestionen aspectes relatius a la
prehistòria a partir d’aquestes restes conservades perennes a la terra;
gràcies als interessos que va despertar el pensament europeu il·lustrat,
autors com John Armstrong encenen la guspira que iniciarà un procés de
sistematització acadèmica que assolirà una importància cabdal en els
temps posteriors. El segle XIX va suposar l’empenta fonamental per a
l’estudi de la cultura talaiòtica, en part per l’ambient que s’havia creat a
Menorca durant la dominació britànica, que va afavorir aquest afany de
coneixement al voltant de la prehistòria de l’illa, però també gràcies al
context europeu que va multiplicar, a ritme vertiginós, l’ànsia de conèixer
conèixer el món que s’havia gestat al segle anterior, vetlant cada cop més per l’obtenció de dades científiques i
rigoroses. Aquesta situació va motivar l’arribada d’una àmplia nòmina de científics i viatgers, que verifiquen aquest
interès creixent, per una banda, amb el paper de la jove disciplina arqueològica, que començava a agafar embranzida
amb unes metodologies cada cop més precises, de la mà d’autors com Joan Ramis i Ramis o Émile Cartailhac, però
també en les descripcions de viatges que es detenen generosament en els detalls dels diferents jaciments talaiòtics,
com il·lustra l’obra de l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria. Així, no són només estrangers els que inicien aquest procés
de valoració de la Menorca talaiòtica, sinó que els menorquins més il·lustrats de l’època també intentaven esbrinar
més del seu passat i contribuir al seu estudi.
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Tot aquest afany de sistematitzar la prehistòria menorquina i obtenir-ne un coneixement rigorós arriba al segle XX a
un punt d’inflexió en el que els arqueòlegs entregats a la cultura talaiòtica pretenen donar una passa més enllà.
D’aquesta manera, inicien una nova etapa d’investigacions de caràcter modern en les que s’apliquen sistemàticament
noves tècniques de coneixement arqueològic, amb
resultats precisos que pretenen aconseguir un
coneixement global i realçar el valor del que va ser
aquesta cultura que va viure durant dos mil anys
limitada pel contorn menorquí. Les publicacions
sorgides en aquests anys tenen un caràcter diferent,
específic i amb una dimensió explicativa i divulgadora
evident que pretén transmetre, des del coneixement
d’experts, com la pionera Margaret Murray, Lluís
Pericot o Maria Lluïsa Serra, els avenços que es donen
en aquest camp.
L’evolució és clara: l’interès que despertà aquesta cultura va creixent de forma ràpida des de la primera publicació,
aconseguint, cada cop més, una voluntat d’indagar directament en aquestes restes, d’excavar, amb un increment
evident de sistematització i rigorisme que possibilita la creació d’un discurs racional, comprovable i que obre noves
portes per a continuar la investigació. Paral·lelament, sorgeix la tasca que cerca i afavoreix la conscienciació del poble
menorquí del valor i riquesa que tenen les antiguitats talaiòtiques i la necessitat de continuar amb el seu estudi i
conservació.
Així, cadascun dels papers publicats ha contribuït en la tasca de valoració i estudi del patrimoni que té com a resultat
la candidatura a Patrimoni de la Humanitat i que ara ja no només es desenvolupa amb publicacions, sinó també amb
activitats, xerrades i excursions populars. És apassionant observar l’evolució de la història de l’illa, que des del segle
XVIII havia estat relegada a intel·lectuals i estudiosos però ara s’apropa al poble, un poble que sent com a seu aquest
patrimoni i cada cop el valora més, afavorint una intensa voluntat d’estudi i divulgació que afavoreix, per altra banda,
la seua conservació i la promulgació de lleis que vetlin per a la seua protecció com a patrimoni.
La cultura talaiòtica a la nostra illa ha tingut un desenvolupament clar en el procés de creació de la seua història a
través de les diferents obres que es van anar publicant des del segle XVIII i que encara avui continua ampliant-se.
Podem endevinar una evolució en aquest procés de creació historiogràfica que conclou en el punt en què ens trobam
ara, on ningú dubta de la importància i el valor de les abundants restes que lleuen a la terra menorquina des de
temps remots i que ara han esdevingut símbol d’un patrimoni que pertany a la cultura menorquina actual, conjugant
a través del creixent interès dels pobles llunyans en el temps però que, a la vegada, es troben íntimament a prop, en
els mateixos camps i en el mateix paisatge.
________________________________________________________________________________________________
Clara Vila, membre de Menorquins pel Territori
 Entrada al web de MpT: «Pedres i papers»
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Pons Vila, Seijas i Menorca
«Els interessos del Partit Popular són els interessos de Menorca». Consti que no ho dic jo. Açò és el que va prometre
-no sé si amb aquestes paraules- la senyora Pons Vila, única representant menorquina al Senat espanyol per a
justificar que a ella mai li caldria rompre la disciplina de vot. Ho va dir en un debat electoral al Cercle Artístic de
Ciutadella el passat mes de juny. Aquell dia, ella mateixa va mostrar la seua oposició a les prospeccions petrolieres.
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En una ocasió anterior ja havia votat a favor del petroli, emperò va considerar que no hi havia cap contradicció en les
seues paraules, que la culpa que ella hi hagués votat en aquella altra ocasió la tenia un altre partit que no era el seu.
En qualsevol cas es va mostrar contrària a les prospeccions. També s’hi van mostrar contraris altres membres del PP
de Menorca quan el febrer del 2014[1] van participar d’unes manifestacions a Ciutadella i a Maó contra els projectes
de prospeccions al Mediterrani. Vull pensar que no va ser només per treure’s la foto.
Tot i açò, aquesta setmana la senadora Pons Vila va votar en
contra de Menorca, en contra del que tants menorquins havien
defensat. Aquest dimecres no va prosperar una moció per instar el
govern espanyol a prohibir les prospeccions mitjançant la tècnica
del fracking o fractura hidràulica[2]. El fracking és, ni més ni manco,
que una tècnica d’extracció de petroli i gas que, a més de requerir
un gran consum d’aigua, moltes vegades també implica l’ús de
substàncies químiques que contaminen el terreny i els aqüífers
subterranis. No estam xerrant de poca cosa.
Més enllà de l’àmbit mediambiental, la gravetat de l’assumpte no radica exclusivament en haver mentit durant la
campanya electoral, ni tan sols en haver-ho fet de forma reiterada. No es tracta d’un fet aïllat i puntual, es tracta del
pa de cada dia. El que realment és greu d’aquest afer, crec jo, és que els menorquins no tenim un representant propi
a les Corts espanyoles; que el Senat espanyol, lluny de ser una autèntica cambra de representació territorial tal com
estableix la Constitució de 1978, no és més que una cambra de segona divisió (no m’excediré en aquest punt perquè
titllar el Senat de cementeri d’elefants ja és una moda prou estesa).
Si bé a altres països com els Estats Units els senadors representen l’estat que els ha votat, per sobre dels interessos
de partit, l’estat espanyol no funciona així. Els ciutadans menorquins no jugam cap paper perquè quan la senadora
pondera decantar-se per un vot o altre no ens té en compte. La clau del problema, doncs, és que qui fa decantar la
senadora per una opció o una altra no són els menorquins sinó el PP de Madrid. El partit pesa més que Menorca.
No obstant açò, aquest escrit no respon a cap tírria personal que tengui contra la senyora Pons Vila. Amb aquestes
paraules vull posar damunt la taula una problemàtica que va més enllà de la seua persona i partit. El problema és
que, de manera estructural, els representants menorquins i illencs a les Corts espanyoles no canalitzen la voluntat de
Menorca, ni tampoc de les Illes. Quan ponderen decantar-se per un vot o altre el que importa és quedar bé amb el
partit, amb seu a Madrid. Independentment de la voluntat dels menorquins. A més, són incapaços de posar damunt
la taula els temes que realment ens afecten. A parer meu, les causes del problema són unes quantes: la falta de
rendició de comptes; el sistema electoral; l’estructura institucional del regne espanyol o la seua cultura política, entre
d’altres.
Té a veure també amb l’estructura dels partits d’abast estatal (m’és igual si són blaus, vermells, morats o taronges).
Tots els seus representants responen a un mateix motlo: primer el que em dicta la cúpula del partit des de Madrid i
després els ciutadans que m’han votat. Si a més, hi afegim que el Partit Popular mai ha sigut sensible en temes
ecològics, mediambientals i territorials, tenim la combinació perfecta.
Emperò com dic, el centralisme no és un problema només del PP: també aquests dies -tot i ésser un cas molt diferenthem vist com els militants menorquins de Podemos no han tingut cap paper en el cas de Montse Seijas, no sé quina
decisió haurien pres ells. Novament, Madrid és qui fa i desfà. Com dic, és un cas molt diferent perquè en aquest la
diputada menorquina va rompre la disciplina de vot per conflictes interns que no entraré a valorar. En qualsevol cas,
el que és rellevant és que Menorca no és important per a cap dels grans partits espanyols.
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El problema, tots l’hem tastat aquests dies. La solució, cadascú de nosaltres ho ha de decidir en la seua reflexió
personal i, de manera especial, ho pot expressar una vegada cada quatre anys a les urnes.
________________________________________________________________________________________________
Andreu Servera, membre de Menorquins pel Territori
 Entrada al web de MpT: «Pons Vila, Seijas i Menorca»
[1]

«Más de 700 personas se manifiestan en la Isla contra las prospecciones», menorca.info, 22 de febrer de 2014. Darrer accés 21.01.2017
<http://menorca.info/menorca/local/2014/478901/unas-500-personas-manifiestan-menorca-contra-prospecciones.html>
[2]

«Acuerdos adoptados por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del 18 de enero», Senado de España, 18 de gener de 2017. Darrer accés
21.01.2017 < http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.html?id=2017_01_18_COMISION_MEDIO_AMB >
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Diada del poble de Menorca

Des de Menorquins pel Territori esperam que el passat dissabte 17 de gener, gaudíssiu d’una feliç diada
del poble de Menorca i d’un magnific sant Antoni.
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