
Moltes gràcies. Bon dia.

Avui exercim un dret que poques vegades es sol emprar. Exercim el dret de participar directament, 
en qualitat de ciutadans d'a peu, en un ple del Consell Insular. I ho feim perquè mos trobam davant 
un tema que mereix un tracte especial. 

L’actual equip de govern impulsa, de manera anticipada, la revisió del Pla Territorial Insular, el PTI, 
i ho fa en un context de crisi econòmica important. Una crisi que no és només de Menorca, com ho 
demostren les intervencions europees sobre diversos estats, inclòs l'estat espanyol. Una crisi, convé 
recordar-ho, que ha sorgit principalment degut a la manca de regulació de les activitats financeres, i 
també d'una excessiva dependència de l’activitat immobiliària, que ara dificulta la reconversió dels 
sectors productius.

Davant aquest escenari, es planteja la reforma del PTI. Una voluntat de canvi en la principal norma 
territorial de l'illa, que vostès, Sr. President, van avançar en el Ple de dia 19 de març passat, quan 
van aprovar una sèrie de propostes dirigides al Parlament, per tal que fossin incorporades dins la 
Llei de mesures urbanístiques urgents. Com és sabut, els serveis jurídics del Parlament no van 
acceptar aquesta via, que hagués significat una modificació encoberta del PTI, de tal forma que la 
població no hagués tingut cap oportunitat de participar-hi.

Mos va preocupar molt, Sr. President, aquest intent d'evitar la participació. Quan no es té res a 
amagar, les coses es solen fer amb transparència. A Menorca, la gent sempre s'ha mostrat molt 
interessada en saber quines coses es plantegen en el seu territori. Açò és una característica positiva, 
però sobretot és un dret legal dels ciutadans.

En l'acord de Ple de dia 19 de març van poder veure algunes intencions francament preocupants. 
Com la voluntat d'ampliar les zones de creixement de les urbanitzacions de costa. Com la voluntat 
de permetre la transformació de grans extensions de territori per a usos esportius, és a dir, camps de 
golf. Uns camps de golf que, gràcies a aquesta Llei de mesures urgents, a partir d'ara poden anar 
acompanyats d'urbanització i ja no estan obligats a regar-se amb aigües depurades. 

Hi ha una qüestió encara més greu en l'acord de Ple: la voluntat d'eliminar les figures de protecció 
creades pel Pla Territorial Insular. Figures que en aquests moments garanteixen la protecció de 
paratges naturals excepcionals, com la platja de Macarella (la imatge turística més emprada per 
promocionar Menorca), com el barranc d'Algendar, com el barranc de Llucalari, com la platja de 
Tirant... 

Vol dir, Sr. President, que aquesta és una via per combatre la crisi? No són vostès conscients de la 
gran quantitat d'edificis a mig acabar que hi ha per tota l'illa? No són conscients del gran nombre de 
construccions acabades, amb un cartell que diu que estan en venda? No saben vostès que, amb 
l'actual PTI, sense modificar-lo, hi ha terrenys classificats per créixer encara un 30 % més del que ja 
tenim fet? Volen dir, senyors consellers i conselleres, que està justificat desprotegir espais tan 
emblemàtics?

Són aquests els principals motius que ens duen a ser avui aquí. Són aquests els motius que estan 
provocant divisió, en un moment que caldria treballar conjuntament. 

Creix la impressió que alguns grups de poder s'han obert camí dins l'equip de govern i estan 
intentant aprofitar l'excusa de la crisi per requalificar els seus terrenys amb la promesa d'inversions 
milionàries i de llocs de feina per aconseguir especular amb el territori. És la vella estratègia de 
sempre. La mateixa que s'emprava a Menorca ja en els anys setanta, quan es volien urbanitzar Cala 
en Turqueta, s'Albufera des Grau, o la pròpia Macarella.



El passat mes de febrer, Menorca va acollir una cimera on la nostra illa va resultar elegida seu 
mundial per al desenvolupament sostenible. Seu mundial per al desenvolupament sostenible.

Més que mai, idò, s'hauria de tenir clar el concepte de desenvolupament que molta gent confon amb 
creixement. Es creixement es sol mirar amb el Producte Interior Brut, el PIB. El problema, detectat 
fa molts anys, és que el PIB dóna per bones coses que no ho acaben de ser. Si consumim garrafes 
d'aigua perquè l'aqüífer està contaminat, el PIB augmenta. I també augmenta si generam molt de 
residus, si consumim més energia fòssil o si hi ha més accidents a les carreteres.

El desenvolupament és un altre concepte, on hi juguen aspectes com treballar en condicions de no 
explotació, nedar en una mar neta, disposar de seguretat ciutadana, tenir accés a l'educació i a la 
sanitat, etc. Un concepte molt més holístic que es simple creixement.

Ja acabam Sr. President.

Recuperin la iniciativa davant la Comissió Nacional de l'Energia i defensin la lògica de poder 
produïr més amb sistemes fotovoltaics, ja que en aquesta illa surt més econòmic produir amb solar 
que haver de cremar combustible importat de fora. Aquí hem avançat molt en la integració 
paisatgística i en la reversibilitat de les instal·lacions fotovoltaiques. I hi ha promotors disposats a 
invertir milions d'euros a Menorca en parcs solars que podrien ser compatibles amb el territori i que 
implicarien un estalvi directe de diners i d'emissions.

Ajudin als pagesos a fer una agricultura diferenciada. El GOB té signats acords de custòdia del 
territori amb vàries finques agràries que venen productes que s'exhaureixen ràpidament als mercats 
perquè tenen molt de valor afegit. No és cert que l'agricultura estigui acabada, només falta la 
voluntat d’ajudar-la a fer una reconversió.

Intervenguin per fer baixar els preus de les parcel·les que estan vacants en els extensos polígons 
industrials que tenim, i promocionin la vinguda a l'illa d'indústries destinades al reciclatge de 
residus o de la biofarmàcia. 

Coordinin els dos ports de l'illa i reorientin les inversions. Ja no té sentit construir una gran 
explanada de mercaderies al port de Maó si les mercaderies entren per Ciutadella.  S'ha de treballar 
amb visió d'illa, tant en termes portuàries com en l’activitat nàutica. 

Promocionin el turisme de natura, el senderisme, el cicloturisme, o el turisme ornitològic, que té 
milions de seguidors a Europa. Ajudin a fer realitat més reserves marines, que recuperen el peix de 
l'illa i faciliten moltes activitats econòmiques complementàries. 

Emprin Menorca, srs. Consellers, però no la consumeixin. 

President. No volem sentir paraules dolces ni declaracions generalistes. Només li demanam que la 
seva estratègia econòmica no pretengui basar-se de nou en més urbanització o en la destrucció dels 
paratges naturals que són bàsics per la nostra economia i la clau de volta de la qualitat de vida 
d'aquesta illa.

“ Quines mesures pensa prendre la Presidència d'aquest Consell per tal que la modificació del Pla 
Territorial Insular es tramiti facilitant la màxima participació ciutadana i no es tradueixi en perill 
d'urbanització de més territori menorquí?”

Moltes gràcies.


