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Finalitza el termini pel contracte d’execució de les millores del tram Ferreries-Ciutadella
El passat dimarts dia 29 concloure el termini per a
presentar proposicions per a optar al contracte
d’execució de les obres de millora de la carretera del
tram
Ferreries-Ciutadella.
L’objecte
d’aquest
contracte és l’execució de les esmentades obres,
després de ser revisat per l’actual equip de govern per
tal d’aconseguir un menor impacte i una menor
ocupació de sòl donant les mateixes garanties de
comoditat i seguretat als usuaris. El projecte del tram
esmentat consisteix en l’eixamplament dels vorals de
la carretera fins a 2,5 m d’amplada, i la millora dels
nusos adequant-los també com a punts de canvi de
sentit, per tal que tots els canvis de sentit es realitzin
en interseccions canalitzades amb carrils centrals d’espera o enllaços. El pressupost de licitació és de 7.646.815,29 € +
IVA, i el termini d’execució previst de 16 mesos.
 Entrada al web del CIMe: «Conclou el termini per presentar ofertes per a l'execució de la millora de la carretera Me-1...»
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Menorca es suma al No a la Guerra de Síria
El proper 12 de desembre Menorca es sumarà a les quasi
30 manifestacions convocades arreu de tot l’estat contra la
Guerra de Síria. L’acte estarà coordinat pel Fons Menorquí
de Cooperació, que ha convocat a tothom que vulgui
protestar contra el conflicte bèl·lic al carrer de Ses Moreres
de Maó. La concentració començarà a partir de les 18.30 h
sota el lema «No a la Guerra». La convocatòria comptarà
amb un manifest consensuat entre les diferents ciutats que
participaran, en el que s’expressarà la vergonya davant
l’Europa fortificada que vulnera la legislació internacional
sobre els drets humans.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca al dia: «Menorca se suma a la manifestación contra la guerra de Siria convocada el 12 de diciembre»
 Notícia a Menorca.info: «Menorca se suma el día 12 a las protestas contra la guerra en Siria»
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Els transgènics guanyen hectàrees de terreny
L’ascens de l’agricultura ecològica és incompatible amb els
conreus de productes transgènics, segons posa de manifest
l’Associació de productors d’agricultura ecològica de
Mallorca (Apaema). Aquesta organització va presentar ahir
la seua agenda ecològica i va aprofitar l’acte per organitzar
una xerrada sobre transgènics. Apaema treu pit quan diu
que les Balears són la segona regió de l’estat espanyol amb
major proporció de territori ecològic, i que els illencs
consumeixen cada vegada més productes eco.
 Notícia a Ara Balears: «El conreu de transgènics guanya territori»
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El Cançoner de taverna ja està a la venta
David Pons és un jove migjorner i filòleg en llengua catalana
i gran aficionat a la música que ha volgut retre el seu
particular homenatge a la gent que ha donat i segueix
donant vida a Es Cau, el mític punt de trobada de Cala Corb.
Per fer-ho, durant aquest darrer any i mig, ha estat fent
feina amb el «Cançoner de taverna», una obra que aplega
aquelles cançons d'avui i de sempre que més sonen a les
tavernes musicals de Menorca, a les anades a vega amb
amics o a les llargues vetlades amb guiterra a mos. Es tracta
d'un repertori de 125 temes amb acords i ritmes per a
guiterra que abraça gèneres tan variats com havaneres,
ranxeres, boleros, rumbes o cançó tradicional.
A la pàgina web del Cançoner de taverna hi trobareu els punts de venta i a més hi podreu escoltar totes les cançons.
 Pàgina web del Cançoner de taverna
 Notícia a Menorca.info: «L’esperit des Cau a un cançoner»
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El Govern donarà ajudes per a fomentar l’ús del català a la societat
El Govern concedirà ajudes a 19 sol·licitants per a donar suport a 34 actuacions
encaminades a fomentar l’ús de la llengua catalana a la societat. La Direcció General de
Política Lingüística ha designat 129.878 euros per a tal acció. Cada un dels sol·licitants
podrà rebre un màxim de 20.000 euros, independentment de les activitats presentades,
segons senyala la Direcció General de Política Lingüística en un comunicat. Entre les
activitats que reben ajuda hi ha el foment de la lectura en català, parelles lingüístiques,
cinema a l’aire lliure en català, poesia, música i combat de gloses o material interactiu
per a les aules.
 Notícia a Menorca.info: «El Govern subvenciona 34 actuaciones para fomentar el uso del catalán»
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Comunicar i convèncer
Des dels sofistes fins avui dia hi ha una preocupació en torn a la comunicació política, tan oral com escrita. Una
batalla forma-contingut en la recerca d’exposar de la millor manera allò que volem transmetre. L’objectiu és clar:
comunicar bé per a que el receptor –o “públic” o “auditori”– entengui allò que proposam i sigui persuadit en el sentit
que volem.
En aquest sentit, necessitam tenir en compte tres factors principals. En primer lloc, la balança forma-contingut. En
comunicació política la forma representa un 80 %; si el missatge és bo i no el sabem expressar pot ser rebutjat pel
receptor. Així, el contingut representa l’altre 20 %. Ara bé, hem de remarcar que els percentatges fan referència al
pes en termes comunicatius i no a la importància; el contingut sempre serà més important que la forma. Açò no
obstant, sense forma el contingut es perd.
En qualsevol cas s’han de combinar per a connectar amb el receptor, per a generar-li confiança, crear-li passió –
remoure’l, agitar-lo– i persuadir-lo. En termes de contingut necessitam que aquest contempli factors com una
informació de qualitat, un punt d’humor, rellevància i pertinença, brevetat, temàtica col·lectiva, etc. En termes de
forma necessitam una bona estructuració, una bona acció –ritme, vocalització, expressió– i l’ús correcte dels recursos
lingüístics.
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En segon lloc, hem de tenir en compte el concepte de degradació de la comunicació. Quan comunicam s’inicia un
procés de degradació del contingut comunicat. Vegem-ho en la següent gràfica:

Font: Elaboració pròpia.

Així, quan exposam una idea s’inicia la següent degradació. El 100 % és tot el que voldria dir. El 80 % és el que
realment dic –el 20 % deixat pel camí és en motiu de les barreres del mateix emissor–. El 60 % és el que rep el
receptor –el 20 % deixat pel camí és en motiu de les barreres del receptor–. El 40 % és el què es reten
immediatament d’allò que s’acaba de dir. I el 20 % és l’impacte real, allò que es recorda passada una setmana; en
aquest sentit, és necessari anar refrescant la idea força del que hem volgut expressar sinó volem que el procés de
degradació es mengi per complet allò que volem comunicar.
I finalment, i en tercer lloc, hem de tenir en compte a qui ens dirigim. Per a comunicar bé hem de saber els interessos
del receptor, el seu perfil. Així, per assegurar el màxim de retenció cal tenir clar dos consells o regles bàsics: a)
L’exposició ha de ser fresca: avorrir és la mort del missatge i b) Tothom s’ha de sentir de qualque manera apel·lat,
mirat; genera atenció. Com l’expert en comunicació política Xavier Marín has d’apel·lar a tothom perquè “si no em
mires no m’estimes i si no m’estimes no t’escolt”. També fa bona la regla “10 – 100 – 10”: discursos de 10 minuts, en
100 paraules i per a fillets de 10 anys.
Comunicar sense convèncer és el tedi, convèncer sense comunicar és impossible.
________________________________________________________________________________________________
Joan Albert Pons, membre de Menorquins pel Territori
 Entrada al web de MpT: «Comunicar i convèncer»
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