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Les IV Jornades d’Habitatge del Consell Insular
dupliquen sessions i se celebraran a Maó i Ciutadella
TEXT: BEP AL·LÈS | FOTOS: CIME

Enguany es debatran aspectes com l’exclusió residencial, la pobresa energètica, la ciutat inclusiva i la nova bombolla immobiliària
del lloguer amb la participació de destacats experts en cada tema.
El Consell Insular
de Menorca dedica aquest mes
de novembre a
l’Habitatge amb
la celebració de
les Jornades que
organitza el Departament
de
Serveis Generals,
Participació Ciutadana i Habitatge
i
que
enguany arriben
a la IV edició amb
dues novetats
destacades. Per
una banda, es
dupliquen sessions, en passar
de dues a quatre,
i es canvia la ubicació de manera
que surten del propi edifici de l’administració insular per a celebrar-se a Maó (Ca
n’Oliver, divendres 9 i 23 de novembre) i a Ciutadella (Cercle Artístic, 16
i 30 de novembre).
La consellera Cristina Gómez i la tècnica
d’Habitatge del Consell Insular, Elisa Marí,
han presentat avui les jornades que, a
través de ponències d’experts, taules rodones, debats i cinefòrums, tractaran aspectes d’actualitat com són l’exclusió
residencial, la pobresa energètica, el concepte d’habitatge i salut, la ciutat i l’arquitectura centrada en la persona i la
bombolla immobiliària del lloguer.
Per analitzar la situació i experiències
amb persones sense llar assistiran a les
jornades, entre altres, els arquitectes de
Leve Projects, Francesc Pla i Eva Serrats;
i Sebastià Cerdà com a responsable de la
Xarxa d’Inserció Social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). A la primera
sessió del dia 9 de novembre també hi
participarà Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de Dret Civil i director de la Càtedra
UNESCO d’Habitatge de la Universitat Ro10

vira i Virgili, qui presentarà el documental
“El Umbral” que mostra la realitat de les
persones que han quedat sense sostre
per diferents circumstàncies i, també, el
joc de simulació “El llindar” dirigit als
joves amb l’objectiu que adoptin el rol i
experimentin en primera persona les vivències i problemàtiques que pateixen
els sensesostre i el de les institucions
que intenten pal·liar aquestes situacions.
Per a la segona sessió dedicada a “Habitatge, pobresa energètica i salut”, es
comptarà amb la participació de Ana M.
Novoa Pardo, coordinadora del Grup d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB); Miren Josune
Huidobro, responsable de Programes de
Provivienda, i Sergio Tirado, vicepresident de la Asociación de Ciencias Ambientales; i es presentaran experiències
de cooperatives com Arqbag, Cíclica o la
plataforma europea EuroPACE.
Amb el títol de “Ciutat i arquitectura centrada en la persona”, la tercera sessió de
les jornades es parlarà de turisme i sostenibilitat; amb especial incidència en

l’impacte del turisme massiu a
ciutats com Barcelona i Vitòria; i
de la ciutat inclusiva, amb una
taula de ponents
que aportaran
mirades dels entorns urbans des
de la perspectiva
de la infància; el
col·lectiu sènior i
també des d’una
visió feminista.
El programa es
tancarà dia 30 de
novembre amb
un els temes que
estan a l’agenda
política actual
com és el mercat
del lloguer, amb
les aportacions de testimonis de col·lectius com Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid; Ciutat per a qui l’habita, de
Palma; i la Cooperativa Es Porxos, d’Eivissa.
A més dels temes globals, en el marc d’aquestes jornades també es presentaran
dades concretes i es donaran a conèixer
resultats d’estudis sobre l’exclusió residencial a Menorca; l’experiència del primer any en funcionament de l’Oficina
Insular d’Habitatge; i les diverses accions
fetes pel Consell Insular dins el Pla Insular
d’Habitatge.
Les jornades són gratuïtes i estan
obertes a tots els interessats, però es
necessari formalitzar inscripció prèvia
a través de la web IVjornadeshabitatge.cime.es o al telèfon 971 35 70
83 (matins). Com a novetat d’aquesta
edició, el Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge
lliurarà un certificat d’assistència a totes
les persones que hagin participat en un
mínim de 3 de les 4 sessions del programa.
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Cristina Gómez Estévez , Consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge del Consell
Insular de Menorca:

“Poder aplicar la teoria dels drets fonamentals fa
que podem arribar a tot i a tothom, que podem
convergir molts”
TEXT: MARIONA GIRIJÂ | FOTOS: MARIONA GIRIJÂ

Cristina Gómez Estévez és Consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge del Consell Insular de Menorca, i ho
viu per convicció. Abocada, té un Màster en Gestió i Direcció pública d’habitatge i sòl, és tècnica en Administració i Finances. Defensora de la Sanitat i Educació Pública i la causa de lluitar per als drets fonamentals fa que arribi a tot arreu la seva convicció com
a consellera i com a ciutadana.
- Com valores el treball
que estàs aportant a Menorca?
- Consider que ha estat
una oportunitat enorme
treballar amb l’equip que
tinc, poder aplicar la teoria
dels drets fonamentals fa
que podem arribar a tot i a
tothom, que podem convergir molts. Jo sent que
estem intentant que tots
aquests drets fonamentals
com: l’habitatge, la feina, la
salut, educació, la pugui
tenir tothom, i treballem
perquè així sigui. No
podem seguir vivint amb
un perfil de treballadorpobre, que té un contracte
precari, que el lloguer de
l’habitatge no el pugui assumir i viure dignament a
la vegada...A la teoria dels
drets, te’n vas a màxims!
- Quan hem començat
aquesta entrevista ens
has dit que volies reconèixer el valor del teu equip, ens el presentes?
- Elisa Marí és treballadora social, amb aquest equip ha fet una
inversió amb habitatge, com a tècnica.
Alba Gonzàlez, és l’assessora de la Conselleria d’habitatge,
també de les altres.
Wendy Niwport, és l’auxiliar del departament d’habitatge.
Des de l’equip que som, és igual la feina que hem fet cada una
de les tres, totes som necessàries. I he de dir que he tingut
molta sort per comptar amb aquest equip. És un bon engranatge.
- Com trobeu que heu anat innovant?
- Aconseguir el camí és carregós, perquè l'administració és
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densa. Però anem caminant a millorar
la ciutadania. A jo m'agrada donar veu
a tothom, per això vam invertir amb el
debat públic, perquè el tenim en
compte. Les reivindicacions socials no
vénen dels despatxos, vénen de la problemàtica real, de la ciutadania. És des
de la problemàtica que podem aconseguir canvis de baix a dalt.
També hem creat una Mesa d'habitatge, que representa les necessitats
dels diferents estrats socials, i en la
que gràcies a la suma d’entitats, professionals i representants dels diferents sectors han col·laborat a
donar-nos una visió real de la crisi, les
necessitats,... Certament, el problema
no ha desaparegut, el problema del lloguer segueix existint, la falta de renovació de contractes també, la
problemàtica i expulsa de desnonaments invisibles també..., ja que la necessitat és ampliada constantment.
Aquesta percepció és la que ens va induir a canviar la manera de poder crear
un canvi.
- Parla’ns de la IV Jornades d’Habitatge que es realitzen enguany.
- Enguany innovam perquè les fem al mig del poble, (les traiem
de l’edifici del Consell Insular) i les realitzem tant a Maó com
a Ciutadella, ja que és una població molt gran que hem de tenir
en compte. És cert també, que a Ciutadella l’accés a l’habitatge
és greu.
Les hem organitzat amb blocs temàtics de: Investigació, Educació, Risc exclusió, sobre la bombolla immobiliària. I hem separat amb dues franges de temps, el bloc del matí amb
experiències estudis, accions des de Menorca, més experiències d’altres indrets
I el bloc de la tarda ho fem per exemple amb el tema de l’exclusió residencial, presentant un joc de rol dirigit a l’educació
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secundària, amb cine fòrum i taula rodona amb el debat sobre
el tema del dia.
També tenim la novetat que s’ha acceptat la obertura d’una
Oficina d’habitatge a Menorca.
El passat dia 9 vam inaugurar amb el tema de l’Exclusió residencial, amb estudis a Menorca i explicant experiències d’altres indrets, a Maó
16 novembre parlarem de la Pobresa energètica, Habitatge i
Salut, a Ciutadella
23, Ciutat i Arquitectura, centrada a la persona, des de col·lectius (sindicats, cooperatives d’habitatge, agrupacions), a Maó)
30 Nova bombolla Immobiliària, residencial o turística, a Ciutadella).

Ha estat una oportunitat
enorme treballar amb l’equip
que tinc”.
- Veiem amb la vostra feina una experiència i una metodologia que es podrà continuar? Què diu sa nova llei d’habitatge per Balears?
- Sa nova llei d’habitatge de Balears, gràcies el govern de progrés, ja han sortit alguns articles que introdueixen que els
consells insulars facin reserva de sòl, així podrem fomentar
les iniciatives de cooperatives...Ja sembla que se’ns obre sa
porta, per gestionar, per licitar o donar competències.
També és molt rellevant, que sa llei considera l’habitatge com
a dret subjectiu, i això “ens està dient que està obligada a garantir-lo”, i si no podem donar habitatge, haurem de donar
ajuts econòmics.
Extreu la política amb els espais buits i desocupats, per essencialment penalitzar els que tenen grans hàbitats (més de

10) i romanen tancats, els obligarà a entregar, a poder-ne fer
un ús temporal a favor de l’administració a través de lloguer
social
Articles que lliguen amb la modificació de la llei turística, que
això podrà permetre acabar declarant una zona d’emergència
habitacional, que és un tema molt potent, com ja estem veient
a Ibiza, com d’altres que estan el límit...
- M’agrada humanitzar els vostres rols, com veu la Cristina
com a ciutadana la problemàtica d’habitatge?
- Sa problemàtica d’habitatge no és una causa, té un prisma
molt gran. És un problema però entre tots tenim una solució.
Tenim diagnòstics, experiències i possibles accions i reivindicacions...Tenim cooperatives que volen viure diferent, per exemple el co-housing (sennior), el first-house, que són altres
models, maneres de transformar la societat, que fins ara no
s’havien contemplat aquí a Menorca.
- Voleu afegir quelcom sobre les IV Jornades que també tindrem a Ciutadella?
- Sí, dir que tractarem la part de ponent, el tema de la pobresa
energètica, no només la puntual (com la que va patir Ciutadella) sinó la pobresa energètica per una part de població, la qual
molt sovint és invisible, però que viu absolutament de forma
precària.
Explicarem amb indicadors el que hem fet, d’estudis durant
aquests quatre anys, i de dues noves i grans direccions: de la
creació d’un nou servei d’inclusió social, sense llar, i una amb
risc, de grau preventiu. Explicarem que ja hem licitat un centre
de baixa exigència, per aquella gent que no compleix un requisit, el qual de moment s’externalitza, però que hem fet un
pla insular amb un full de ruta a vista a 5 anys.
Caldrà que assistiu i participeu en les Jornades. Us invitam a
venir el Cercle Artístic els divendres 16 i 30 de novembre. Gràcies.
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PUBLICACIONS ONLINE

Ciutadella acull dues sessions de les Jornades d'
Habitatge
ajciutadella.org/Contingut.aspx

05/11/2018
Les IV Jornades d’Habitatge del Consell Insular dupliquen sessions i es celebraran a Maó i
Ciutadella
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Enguany es debatran aspectes com l’exclusió residencial, la pobresa energètica, la ciutat
inclusiva i la nova bombolla immobiliària del lloguer amb la participació de destacats
experts en cada tema.
El Consell Insular de Menorca dedica aquest mes de novembre a l’Habitatge amb la
celebració de les Jornades que organitza el Departament de Serveis Generals, Participació
Ciutadana i Habitatge i que enguany arriben a la IV edició amb dues novetats destacades.
Per una banda, es dupliquen sessions, en passar de dues a quatre, i es canvia la ubicació de
manera que surten del propi edifici de l’administració insular per a celebrar-se a Maó (Ca
n’Oliver, divendres 9 i 23 de novembre) i a Ciutadella (Cercle Artístic, 16 i 30 de novembre).
La consellera Cristina Gómez i la tècnica d’Habitatge del Consell Insular, Elisa Marí, han
presentat avui les jornades que, a través de ponències d’experts, taules rodones, debats i
cinefòrums, tractaran aspectes d’actualitat com són l’exclusió residencial, la pobresa
energètica, el concepte d’habitatge i salut, la ciutat i l’arquitectura centrada en la persona i
la bombolla immobiliària del lloguer.
Per analitzar la situació i experiències amb persones sense llar assistiran a les jornades,
entre altres, els arquitectes de Leve Projects, Francesc Pla i Eva Serrats; i Sebastià Cerdà
com a responsable de la Xarxa d’Inserció Social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
(IMAS). A la primera sessió del dia 9 de novembre també hi participarà Sergio Nasarre
Aznar, catedràtic de Dret Civil i director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat
Rovira i Virgili, qui presentarà el documental “El Umbral” que mostra la realitat de les
persones que han quedat sense sostre per diferents circumstàncies i, també, el joc de
simulació “El llindar” dirigit als joves amb l’objectiu que adoptin el rol i experimentin en
primera persona les vivències i problemàtiques que pateixen els sensesostre i el de les
institucions que intenten pal·liar aquestes situacions.
Per a la segona sessió dedicada a “Habitatge, pobresa energètica i salut”, es comptarà
amb la participació de Ana M. Novoa Pardo, coordinadora del Grup d'Habitatge i Salut de
l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB); Miren Josune Huidobro, responsable de
Programes de Provivienda, i Sergio Tirado, vicepresident de la Asociación de Ciencias
Ambientales; i es presentaran experiències de cooperatives com Arqbag, Cíclica o la
plataforma europea EuroPACE.
Amb el títol de “Ciutat i arquitectura centrada en la persona”, la tercera sessió de les
jornades es parlarà de turisme i sostenibilitat; amb especial incidència en l’impacte del
turisme massiu a ciutats com Barcelona i Vitòria; i de la ciutat inclusiva, amb una taula de
ponents que aportaran mirades dels entorns urbans des de la perspectiva de la infància; el
col·lectiu sènior i també des d’una visió feminista.
El programa es tancarà dia 30 de novembre amb un els temes que estan a l’agenda política
actual com és el mercat del lloguer, amb les aportacions de testimonis de col·lectius com
Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid; Ciutat per a qui l’habita, de Palma; i la
Cooperativa Es Porxos, d’Eivissa.
A més dels temes globals, en el marc d’aquestes jornades també es presentaran dades
concretes i es donaran a conèixer resultats d’estudis sobre l’exclusió residencial a
Menorca; l’experiència del primer any en funcionament de l’Oficina Insular d’Habitatge; i les
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diverses accions fetes pel Consell Insular dins el Pla Insular d’Habitatge.
Les jornades són gratuïtes i estan obertes a tots els interessats, però es necessari
formalitzar inscripció prèvia a través de la web IVjornadeshabitatge.cime.es o al telèfon
971 35 70 83 (matins). Com a novetat d’aquesta edició, el Departament de Serveis
Generals, Participació Ciutadana i Habitatge lliurarà un certificat d’assistència a totes les
persones que hagin participat en un mínim de 3 de les 4 sessions del programa.
Informació IV Jornades d' Habitatge (CAT)
Información IV Jornadas de Vivienda
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El Consell de Menorca organiza las cuartas Jornadas de
Vivienda
canal4diario.com/2018/11/05/consell-menorca-organiza-cuartas-jornadas-vivienda/
November 5, 2018

Por Ignasi Catchot 5 noviembre, 2018
9

Mucha demanda y poca oferta de viviendas en alquiler en Menorca. Una
situación que se quiere revertir y por ello el Consell Insular de Menorca
(CIME) ha organizado las cuartas Jornadas de Vivienda que tendrán lugar
entre los días 9 y 30 de noviembre.
La consellera d’Habitatge del CIME, Cristina Gómez, ha explicado que aún no se notan los
efectos de la zonificación del alquiler turístico en la Isla, si bien, los precios del alquiler se
han estabilizado.
En estas jornadas se abordarán diferentes problemáticas como pobreza energética, la
burbuja inmobiliaria o la arquitectura, entre otros, donde participarán sindicatos de
inquilinos, Ciutat per qui l’habita, movimientos ciudadanos y cooperativas de viviendas.
Además, durante las jornadas se presentará un estudio con datos recogidos por la Oficina
d’Habitatge. La inscripción a las IV Jornadas de Vivienda es gratuita.
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Las IV Jornadas de Vivienda del Consell Insular duplican
sesiones y se celebrarán en Maó y Ciutadella
menorca.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/las-iv-jornadas-de-vivienda-del-consell-insular-duplican-sesiones-y-secelebraran-en-mao-y-ciutadella-menorca-006_1_1_656453_182.html
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lunes, 5 de noviembre de 2018
* Este año se debatirán aspectos como la exclusión residencial, la pobreza energética, la
ciudad inclusiva y la nueva burbuja inmobiliaria del alquiler con la participación de
destacados expertos en cada tema.
El Consell Insular de Menorca dedica este mes de noviembre a la Vivienda con la
celebración de las Jornadas que organiza el Departamento de Servicios Generales,
Participación Ciudadana y Vivienda y que este año llegan a la IV edición con dos
novedades destacadas. Por un lado, se duplican sesiones, al pasar de dos a cuatro, y se
cambia la ubicación de modo que salen del propio edificio de la administración insular para
celebrarse en Maó (Ca n'Oliver, viernes 9 y 23 de noviembre) y en Ciutadella (Cercle
Artístic, 16 y 30 de noviembre).
La consejera Cristina Gómez y la técnica de Vivienda del Consell Insular, Elisa Marí, han
presentado hoy las jornadas que, a través de ponencias de expertos, mesas redondas,
debates y cine forum, tratarán aspectos de actualidad como son la exclusión residencial, la
pobreza energética, el concepto de vivienda y salud, la ciudad y la arquitectura centrada en
la persona y la burbuja inmobiliaria del alquiler.
Para analizar la situación y experiencias con personas sin hogar asistirán a las jornadas,
entre otros, los arquitectos de Leve Projects, Francesc Pla y Eva Serrats; y Sebastián Cerdà
como responsable de la Red de Inserción Social del Instituto Mallorquín de Asuntos
Sociales (IMAS). En la primera sesión del día 9 de noviembre también participará Sergio
Nasarre Aznar, catedrático de Derecho Civil y director de la Cátedra UNESCO de Vivienda
de la Universidad Rovira y Virgili, quien presentará el documental "El Umbral" que muestra
la realidad de las personas que han quedado sin techo por diferentes circunstancias y,
también, el juego de simulación "el umbral" dirigido a los jóvenes con el objetivo de que
adopten el rol y experimenten en primera persona las vivencias y problemáticas que sufren
los sintecho y el de las instituciones que intentan paliar estas situaciones.
Para la segunda sesión dedicada a "Vivienda, pobreza energética y salud", se contará con
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la participación de Ana M. Novoa Pardo, coordinadora del Grupo de Vivienda y Salud de la
Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB); Miren Josune Huidobro, responsable de
Programas de Provivienda, y Sergio Tirado, vicepresidente de la Asociación de Ciencias
Ambientales; y se presentarán experiencias de cooperativas como Arqbag, Cíclica o la
plataforma europea Europace.
Con el título de "Ciudad y arquitectura centrada en la persona", la tercera sesión de las
jornadas se hablará de turismo y sostenibilidad; con especial incidencia en el impacto del
turismo masivo en ciudades como Barcelona y Vitoria; y de la ciudad inclusiva, con una
mesa de ponentes que aportarán miradas de los entornos urbanos desde la perspectiva de
la infancia; el colectivo senior y también desde una visión feminista.
El programa se cerrará día 30 de noviembre con uno los temas que están en la agenda
política actual como es el mercado del alquiler, con las aportaciones de testigos de
colectivos como Sindicato de inquilinas y inquilinos de Madrid; Ciudad para quien la habita,
de Palma; y la Cooperativa Es Porxos, de Ibiza.
Además de los temas globales, en el marco de estas jornadas también se presentarán
datos concretos y se darán a conocer resultados de estudios sobre la exclusión residencial
en Menorca; la experiencia del primer año en funcionamiento de la Oficina Insular de
Vivienda; y las diversas acciones realizadas por el Consell Insular dentro del Plan Insular de
Vivienda.
Las jornadas son gratuitas y están abiertas a todos los interesados, pero es necesario
formalizar inscripción previa a través de la web IVjornadeshabitatge.cime.es o al teléfono
971 35 70 83 (mañanas). Como novedad de esta edición, el Departamento de Servicios
Generales, Participación Ciudadana y Vivienda entregará un certificado de asistencia a
todas las personas que hayan participado en un mínimo de 3 de las 4 sesiones del
programa.
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La exclusión residencial y la pobreza energética en las IV
Jornadas de Vivienda
menorcaaldia.com/2018/11/05/la-exclusion-residencial-y-la-pobreza-energetica-en-las-iv-jornadas-de-vivienda/

El Consell de Menorca dedica este mes de noviembre a la Vivienda con la celebración de
las IV Jornadas que organiza el Departamento de Servicios Generales, Participación
Ciudadana y Vivienda con dos novedades: se duplican sesiones, al pasar de dos a cuatro,
y se cambia la ubicación. Se llevarán a cabo en Maó (Ca n’Oliver, viernes 9 y 23 de
noviembre) y enCiutadella (Cercle Artístic, 16 y 30 de noviembre)
Este año se debatirán aspectos como la exclusión residencial, la pobreza energética, la
ciudad inclusiva y la nueva burbuja inmobiliaria del alquiler con la participación de
destacados expertos en cada tema.
Para analizar la situación y experiencias con personas sin hogar asistirán a las jornadas,
entre otros, los arquitectos de Leve Projects, Francesc Pla y Eva Serrats; y Sebastià Cerdà
como responsable de la Red de Inserción Social del Instituto Mallorquín de Asuntos
Sociales (IMAS). En la primera sesión, el 9 de noviembre también participará Sergio
Nasarre Aznar, catedrático de Derecho Civil y director de la Cátedra UNESCO de Vivienda
de la Universidad Rovira y Virgili, quien presentará el documental “El Umbral” que
muestra la realidad de las personas que han quedado sin techo por diferentes
circunstancias y, también, el juego de simulación “El umbral” dirigido a los jóvenes con el
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objetivo de que adopten el rol y experimenten en primera persona las vivencias y
problemáticas que sufren los “sintecho” y el de las instituciones que intentan paliar estas
situaciones.
Para la segunda sesión dedicada a “Vivienda, pobreza energética y salud”, se contará con
la participación de Ana M. Novoa Pardo, coordinadora del Grupo de Vivienda y Salud de la
Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB); Miren Josune Huidobro, responsable de
Programas de Provivienda, y Sergio Tirado, vicepresidente de la Asociación de Ciencias
Ambientales; y se presentarán experiencias de cooperativas como Arqbag, Cíclica o la
plataforma europea Europace.
Con el título de “Ciudad y arquitectura centrada en la persona”, en la tercera sesión de las
jornadas se hablará de turismo y sostenibilidad; con especial incidencia en el impacto del
turismo masivo en ciudades como Barcelona y Vitoria; y de la ciudad inclusiva, con una
mesa de ponentes que aportarán miradas de los entornos urbanos desde la perspectiva de
la infancia; el colectivo senior y también desde una visión feminista.
El programa se cerrará día 30 de noviembre con uno los temas que están en la agenda
política actual como es el mercado del alquiler, con las aportaciones de testigos de
colectivos como Sindicato de inquilinas y inquilinos de Madrid; Ciutat per a qui l’habita, de
Palma; y la Cooperativa Es Porxos, de Eivissa.
Además de los temas globales, en el marco de estas jornadas también se presentarán
datos concretos y se darán a conocer resultados de estudios sobre la exclusión residencial
en Menorca; la experiencia del primer año de funcionamiento de la Oficina Insular de
Vivienda; y las diversas acciones realizadas por el Consell dentro del Plan Insular de
Vivienda.
Las jornadas son gratuitas y están abiertas a todos los interesados, pero es necesario
formalizar inscripción previa a través de la web.
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229 familias menorquinas perdieron su casa en 2017
menorca.info/menorca/local/2018/11/09/642709/229-familias-menorquinas-perdieron-casa-2017.html
Jordi González | @JordiGonzalezVi | 09/11/2018

November 9, 2018

Un total de 229 familias menorquinas fueron desahuciados el año pasado, según los datos
del Obsam dados a conocer este viernes en el transcurso de las Jornadas de Vivienda
organizadas por el Consell. Eleva así la cifra de 177 desahuciados aportada por el Consejo
General del Poder Judicial, en base a las causas judicializadas.
El año pasado, según los datos aportados por lo técnicos colaboradores de l’Obsam, Borja
Pellejero i Anna Gallofré, se produjeron hasta 149 desahucios por impago de alquiler (por el
centenar que cifraba el CGPJ, debido a que no todos los desahucios por alquiler acaba en
los tribunales). El incremento respecto a 2016 es notable, hasta un 33 por ciento más. En
cambio, los desahucios por impago de hipoteca descendieron, pasando de los 95 en 2016,
a los 80 del año pasado.
Los investigadores también han detectado una menor afectación de la exclusión
residencial en su conjunto, pero en cambio han observado «un incremento de las
situaciones más severas». En este sentido, destacaron que en 2017 aumentaron hasta en
un 21 por ciento el número de usuarios de las casas de acogida de Maó y Ciutadella, y de
los pisos de Caritas, hasta situarse en 171.
En la primera sesión de las Jornadas de Vivienda, inauguradas ayer por la consellera de
Servicios Generales y Vivienda del Consell, Cristina Gómez y la alcaldesa de Maó, Conxa
Juanola, también se presentaron las actuaciones de la oficina insular de vivienda social,
desde que abrió el pasado mes de febrero.
La trabajadora social de esta oficina, Beatriz Pons, detalló que en estos siete meses se han
atendido un total de 190 familias, lo que supone 421 personas, de las cuales 123 son
menores de edad. Entre las peticiones más recurrentes, ayudas para acceder a una
vivienda ayudas sociales, información legal sobre contratos de alquiler, mediación de
conflictos y orientación en casos de demandas de desahucio. La oficina también ha
impartido talleres
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Los desahucios por impago de alquiler aumentan un 33%
en un año en Menorca
menorcaaldia.com/2018/11/09/los-desahucios-por-impago-de-alquiler-aumentan-un-33-en-un-ano-en-menorca/

El año pasado se produjeron 149 desahucios por impago de alquiler en Menorca, lo que
supone un 33% más que en 2016. Por el contrario, los desahucios por impago de
hipotecas se redujeron sensiblemente pasando de 95 en 2016, a los 80 del 2017. Las
cifras apuntan así a una situación desfavorable para el acceso a la vivienda de alquiler,
mientras que mejora de la vivienda en propiedad, según explicaron hoy los técnicos del
OBSAM Borja Pellejero y Anna Gallofré en la primera sesión de las IV Jornades d’Habitatge
que se celebraron este viernes en Ca n’Oliver de Maó.
Los investigadores detectan una menor afectación de la exclusión residencial en su
conjunto pero un incremento de las situaciones más severas. Así, en 2017 aumentaron en
un 21% el número de usuarios de alojamiento social (casas de acogida de Maó y
Ciutadella, y pisos sociales de Cáritas) hasta situarse en 171.
En esta primera sesión se presentaron los datos de las actuaciones que ha hecho la
Oficina Insular de la Vivienda Socia l desde su apertura el pasado mes de febrero. Beatriz
Pons, trabajadora social de la Oficina, relató que en 7 meses han atendido directamente a
190 familias, lo que supone un total de 421 personas, de las cuales 123 son menores de
edad. Los usuarios piden básicamente ayuda para acceder a una vivienda, ayudas sociales,
información legal sobre contratos de alquiler, mediación de conflictos y orientación en
casos de demandas de desahucio, entre otros. De hecho, la Oficina cuenta con una
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trabajadora social y una abogada, por tanto, ofrece atención social, información legal e
incluso acompañamiento judicial si se presentará como defensa de una persona que lo
necesite.
La segunda sesión de las IV Jornades d’Habitatge que organiza el Consell Insular de
Menorca se celebrará día 16 de noviembre en el Cercle Artístic de Ciutadella y estará
dedicada a vivienda, pobreza energética y salud.
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Los desahucios se disparan por los alquileres
cadenaser.com/emisora/2018/11/13/radio_menorca/1542117185_426427.html
Los deahucios por alquileres crecen en Menorca. / Cadena SER

November 13, 2018

Las jornadas de vivienda celebradas en Menorca mostraban hace unos días un paisaje
preocupante, pero la realidad podría ser mucho peor. El año pasado se produjeron 149
desahucios por impago de alquileres en Menorca, lo que supone un 33% más que en
2016. Por el contrario, los desahucios por impago de hipotecas se redujeron
sensiblemente pasando de 95 en 2016, a los 80 del 2017. No obstante las cifras reales
son mucho peores según explica la consellera de Servicios Generales y vicepresidenta del
Consejo, Cristina Gómez. En cuanto a los alquileres hay muchos desahucios que no se
computan como tales. "Son los llamados desahucios invisibles. Ocurren cuando al
finalizar un contrato el propietario del piso exige a los inquilinos un incremento de 200,
300 ó 400€ más lo que obliga a quienes viven allí a dejar la vivienda y estos casos no se
contabilizan formalmente como desahucios" explica Gómez.
En cuanto a las hipotecas la situación no es mucho mejor. Si ahora hay pocos desahucios
es sólo por una moratoria que se agotando. Cristina Gómez habla de una "teórica paz
hipotecaria, pero la moratoria termina en 2020 y hay muchos expedientes de ejecución
paralizados por este sistema. Si no se habilita otra moratoria se volverán a disparar los
desahucios por este tema".
En estos momentos los alquileres en Maó tienen un precio muy alto. Casi inalcanzable
para una familia con sueldos mileuristas.
Cristina Gómez apunta que estos precios máximos parece que se mantienen después de
tocar techo. Ahora lo que se espera es que la aplicación de las políticas de vivienda
consiga rebajar los precios.
Gómez también señala que falta un estudio a fondo de las trampas que hacen algunos
propietarios para expulsar inquilinos como decir que necesitan la casa para un familiar
cuando no es cierto.
Maó - Mahón
Viviendas alquiler
Menorca
Mercado inmobiliario
Baleares
Vivienda
Urbanismo
Problemas sociales
España
Sociedad
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Cristina Gómez advierte que los actuales desahucios por
impagos son la punta del iceberg
menorcaaldia.com/2018/11/13/cristina-gomez-advierte-que-los-actuales-desahucios-por-impagos-son-la-punta-deliceberg/

Las jornadas de vivienda celebradas en Menorca la semana pasada mostraban hace
unos días un paisaje preocupante, pero la realidad podría ser mucho peor. El año pasado
hubo un total de 149 desahucios por impago de alquileres en Menorca, lo que supone un
33% más que en 2016. Por el contrario, los desahucios por impago de hipotecas se
redujeron sensiblemente pasando de 95 en 2016, a los 80 del 2017. No obstante las cifras
reales son mucho peores según explica la consellera de Serveis Generals y vicepresidenta
del Consell, Cristina Gómez. Ella teme que esto sea sólo la punta del iceberg.
De entrada apunta que hay muchos desahucios de alquileres que no se computan como
tales. “Son los llamados desahucios invisibles. Ocurren cuando al finalizar un contrato de
arrendamiento el propietario de la vivienda se descuelga pidiendo para el siguiente un
incremento del precio de 200, 300 y hasta 400€. Muchas familias no pueden asumir este
coste y deben abandonar el piso” explica Gómez.
A ello le añade que los precios de los alquileres están por las nubes y son inalcanzables
para muchas familias. “Un piso de tres habitaciones en Maó cuesta alrededor de 750€ al
mes. Poniendo el caso de una pareja con dos sueldos mileuristas no les llega. Cabe
recordar que el riesgo recomendado es que no haya que destinar más de un tercio del
sueldo a la vivienda y aquí no basta con dos salarios”.
En cuanto a las hipotecas la situación no es mucho mejor. Si ahora hay pocos desahucios
es sólo por una moratoria de la época del ministro Luis de Guindos que se agotando.
Cristina Gómez explica que hay “muchos expedientes de ejecuciones hipotecarias que
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están paralizados, pero no terminados. Esto implica que, si no se aplica otra moratoria o
alguna medida similar en 2020 se volverán a reactivar y aumentarán los desahucios por
esta causa”.
Gómez también señala que falta un estudio a fondo de las trampas que hacen algunos
propietarios para expulsar inquilinos como decir que necesita la casa para un familiar
cuando no es cierto.
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Ciutadella acoge las IV Jornadas de Vivienda sobre
pobreza energética y salud
menorca.info/menorca/local/2018/11/14/643067/ciutadella-acoge-jornadas-vivienda-sobre-pobreza-energeticasalud.html
Efe
November 14, 2018

El Consell de Menorca ha anunciado la celebración de las IV Jornadas de Vivienda que
tendrá lugar el viernes en el Cercle Artístic de Ciutadella y analizarán cómo afecta la
pobreza energética a la salud.
La alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, y la consellera insular de Vivienda, Cristina
Gómez, serán las encargadas de abrir la sesión que comenzará a las 9,00 horas.
La primera experta en intervenir será Ana M. Novoa Pardo, técnica de la Agencia de Salud
Pública de Barcelona y coordinadora del Grupo de Vivienda y salud de la misma, que
explicará el impacto en la salud la inseguridad residencial y las desigualdades.
A continuación, se presentará el IV estudio sobre pobreza energética y su efecto en la
salud, a cargo del director del mismo y vicepresidente de la Asociación de Ciencias
Ambientales, Sergio Tirado.
Por otro lado, el arquitecto de CICLICA, Joaquin Arcas, comentará como se identifican las
necesidades de rehabilitación energética en áreas de especial atención de Barcelona.
Además, el Business Developer Manager-Climate Aligned, Borja Gumuzio, presentará el
proyecto EuroPACE, una innovadora plataforma integral para rehabilitar viviendas y
hacerlas energéticamente eficientes, financiados al 100% y con la posibilidad de ir
devolviendo la cantidad a través de impuestos durante 20 años.
A las 16,30 horas, el responsable de programas de la asociación Provivienda, Miren Josune
Huidoro, expondrá situaciones donde la vivienda enferma a las personas y la importancia
del inmueble en salud pública. Finalmente, el arquitecto y socio fundador de la cooperativa
Arqbag, Bernat Colomé, disertará sobre la relación entre pobreza energética y salud. El acto
concluirá con un debate abierto a las 18,45 horas.
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El 16% de les llars de Balears és incapaç de mantenir la
casa a una temperatura adequada durant l’hivern, xifra
que duplica la mitjana espanyola La segona sessió de
les IV Jornades d’Habitatge posa damunt la taula els
efectes negatius de la pobresa energètica
eliris.cat/2018/11/17/5378/
Bep Al·lès

November 17, 2018

Les IV Jornades d’Habitatge organitzades pel Consell Insular van celebrar ahir al Cercle
Artístic de Ciutadella una segona sessió dedicada a la pobresa energètica i la seva relació
amb la salut. Entre les ponències del dia, que havien inaugurat les intervencions de la
batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, i la consellera de Serveis Generals, Participació
Ciutadana i Habitatge, Cristina Gómez, la responsable de programes de l’entitat sense ànim
de lucre Provivienda, Miren Josuno Huidobro, va exposar que el 16,2% de les llars de
Balears no es podenmantenir a una temperatura adequada durant l’hivern degut al cost de
l’energia, xifra que duplica la mitjana espanyola del 8%. També hi ha un percentatge
significatiu de llars (35%), que no té capacitat per afrontar despeses imprevistes i un 10,9%
s’han endarrerit en el pagament de rebuts relacionats amb la casa, tot i ser una de les
comunitats autònomes amb major renda per càpita, el que indica un augment de les
desigualtats socials i econòmiques.
Pel que fa a la situació de les cases, un 28% pateixen problemes de renous de l’exterior o
de veïns, gairebé el doble que el 15% d’Espanya, i un 13,3% tenen problemes ambientals i
de contaminació, mentre que la mitjana estatal és del 8,2.
Huidobro va explicar les dimensions de la salut relacionades amb l’habitatge, tant les
físiques com les socials i psicològiques. Així, les persones sense llar o en situació de
fragilitat residencial tenen una major incidència de patologies mentals, abús de
substàncies o problemes de conducta, així com de malalties cròniques, de manera que la
millor política de prevenció de la salut és una bona política d’habitatge. En el cas de les
Illes, el risc de pobresa i exclusió social es situa en el 24,7%, xifres pitjors que al principi de
la crisi l’any 2008 (23,6%), i la carència material severa és del 6,9%, un 1,8% més que la
mitjana espanyola. A tot això no ajuda l’augment del preu del lloguer a les Illes fins a tocar
màxims històrics superiors als de 2007 amb una mitjana de 9,7 euros per metre quadrat, i
que fa que l’esforç per pagar el lloguer segueixi pujant i ja suposi el 42,8% del salari brut (a
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Espanya és del 33,5%).

Sergio Tirado, vicepresident de la Asociación de CienciasAmbientales (ACA), va presentar
les dades de l’estudi que ha dirigit sobre pobresa energètica i el seu efecte sobre la salut
destacant que Espanya és el quart país europeu amb l’electricitat més cara i el tercer país
en el que més ha pujat aquest cost entre 2008 i 2016. Tirado va apuntar que uns 9 milions
d’usuaris es podrien beneficiar del nou bo social elèctric però de moment només 1 milió de
llars el tenen reconegut, igual que pràcticament tothom es podria beneficiar de la
discriminació horària en el consum però molt poca gent ho sol·licita, i en part això es deu a
falta d’informació. En aquest sentit va detallar que una casa que no va al mercat lliure,
contracta una potència correcta per les seves necessitats i demana el bo social, pot
estalviar un 50% en la factura elèctrica.
Per la seva banda, Ana M. Novoa, metgessa i tècnica de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, va afirmar que els problemes econòmics i legals per accedir a un habitatge
digne s’associen a un mal estat de salut físic i sobretot mental, amb molta diferència amb
la resta de població general. Per evitar-ho, va recomanar posar en marxa polítiques que
garanteixin l’accés a un habitatge digne per a tothom, atenuar els efectes en la salut dels
afectats, fomentar el treball en xarxa i millorar els sistemes d’informació.
Després, l’arquitecte de Cíclica, Joaquim Arca, va fer un recorregut detallat de les
necessitats de rehabilitació energètica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Arca va
senyalar que s’ha d’aspirar a que totes les cases siguin habitables des d’un punt de vista
energètic, independentment de la renda de les famílies que hi viuen. En aquest sentit,
demanà a les administracions públiques més informació sobre dades energètiques per
poder fer un diagnòstic més detallat de les necessitats dels habitatges.
Dins el bloc d’experiències a altres indrets va intervenir Borja Gumuzio, un dels
responsables de la plataforma EuroPACE. Es tracta d’una eina de finançament per
rehabilitar habitatges destinada a un sector de la població que no té accés a préstecs
convencionals per fer projectes d’eficiència energètica. De la mà de diversos agents
públics i socials, EuroPACE ofereix un tipus de finançament privat avantatjós, cobrint el
100% del cost del projecte i vinculant el préstec a la propietat, i no al propietari. L’objectiu
d’EuroPACE és desenvolupar aquest projecte en els propers tres anys a quatre ciutats
europees, començant amb una prova pilot a l’Ajuntament d’Olot.
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La sessió la va tancar l’arquitecte de la cooperativa Arqbag, Bernat Colomé, qui mostrà la
intervenció que s’ha fet al barri Les Planes de Sant Cugat del Vallès per millorar l’eficiència
energètica dels habitatges. El projecte es va centrar en millorar sis cases d’aquest barri,
aixecat els anys 60 del segle passat pels propis habitants i amb un índex de pobresa
energètica del 37%, tot i formar part d’un dels municipis amb major renda per càpita
d’Espanya. En total es van invertir 18.000 euros amb l’objectiu de pal·liar els problemes de
salut derivats de les deficiències energètiques de les cases.
El proper divendres, 23 de novembre, hi haurà una tercera sessió de les IV Jornades
d’Habitatge a Ca n’Oliver de Maó, en aquest cas sobre ciutat i arquitectura centrada en la
persona, mentre que la sessió final es tornarà a fer al Cercle Artístic de Ciutadella dia 30 de
novembre i tractarà la nova bombolla immobiliària del lloguer.
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Cristina Gómez: “Poder aplicar la teoria dels drets
fonamentals fa que podem arribar a tot i a tothom, que
podem convergir molts”
eliris.cat/2018/11/22/cristina-gomez-poder-aplicar-la-teoria-dels-drets-fonamentals-fa-que-podem-arribar-a-tot-i-atothom-que-podem-convergir-molts/
Bep Al·lès
November 22, 2018

Cristina Gómez Estévezés Consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i
Habitatge, Consell Insular de Menorca, i ho viu per convicció. Abocada, té un Màster en
Gestió i Direcció pública d’habitatge i sòl, és tècnica en Administració i Finances.
Defensora de la Sanitat i Educació Pública i la causa de lluitar per als drets fonamentals
fa que arribi a tot arreu la seva convicció com a consellera i com a ciutadana.
Com valores el treball que estàs aportant a Menorca?
Consider que ha estat una oportunitat enorme treballar amb l’equip que tinc, poder aplicar
la teoria dels drets fonamentals fa que podem arribar a tot i a tothom, que podem convergir
molts. Jo sent que estem intentant que tots aquests drets fonamentals com: l’habitatge, la
feina, la salut, educació, la pugui tenir tothom, i treballem perquè així sigui. No podem
seguir vivint amb un perfil de treballador-pobre, que té un contracte precari, que el lloguer
de l’habitatge no el pugui assumir i viure dignament a la vegada…A la teoria dels drets, te’n
vas a màxims!
Quan hem començat aquesta entrevista ens has dit que volies reconèixer el valor
del teu equip, ens el presentes?
Elisa Marí és treballadora social, amb aquest equip ha fet una inversió amb habitatge, com
a tècnica.
Alba Gonzàlez, és l’assessora de la Conselleria d’habitatge, també de les altres
Wendy Niwport,és l’auxiliar del departament d’habitatge.
Des de l’equip que som, és igual la feina que hem fet cada una de les tres, totes som
necessàries. I he de dir que he tingut molta sort per comptar amb aquest equip. És un bon
engranatge.
Com trobeu que heu anat innovant?
Aconseguir el camí és carregós, perquè l’administració és densa. Però anem caminant a
millorar la ciutadania. A jo m’agrada donar veu a tothom, per això vam invertir amb el debat
públic, perquè el tenim en compte. Les reivindicacions socials no vénen dels
despatxos, vénen de la problemàtica real, de la ciutadania. És des de la problemàtica que
podem aconseguir canvis de baix a dalt.
També hem creat una Mesa d’habitatge, que representa les necessitats dels diferents
estrats socials, i en la que gràcies a la suma d’entitats, professionals i representants dels
diferents sectors han col·laborat a donar-nos una visió real de la crisi, les necessitats,…
Certament, el problema no ha desaparegut, el problema del lloguer segueix existint, la falta
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de renovació de contractes també, la problemàtica i expulsa de desnonaments invisibles
també…, ja que la necessitat és ampliada constantment. Aquesta percepció és la que ens
va induir a canviar la manera de poder crear un canvi.
Parla’ns de la IV Jornades d’Habitatge que es realitzen enguany.
Enguany innovam perquè les fem al mig del poble, (les traiem de l’edifici del Consell
Insular) i les realitzem tant a Maó com a Ciutadella, ja que és una població molt gran que
hem de tenir en compte. És cert també, que a Ciutadella l’accés a l’habitatge és greu.
Les hem organitzat amb blocs temàtics de: Investigació, Educació, Risc exclusió, sobre la
bombolla immobiliària. I hem separat amb dues franges de temps, el bloc del matí amb
experiències estudis, accions des de Menorca, més experiències d’altres indrets
I el bloc de la tarda ho fem per exemple amb el tema de l’exclusió residencial, presentant un
joc de rol dirigit a l’educació secundària, amb cine fòrum i taula rodona amb el debat sobre
el tema del dia.
També tenim la novetat que s’ha acceptat la obertura d’una Oficina d’habitatge a Menorca.
El passat dia 9 vam inaugurar amb el tema de l’Exclusió residencial, amb estudis a
Menorca i explicant experiències d’altres indrets, a Maó
Dia 23, Ciutat i Arquitectura, centrada a la persona, des de col·lectius (sindicats,
cooperatives d’habitatge, agrupacions), a Maó)
Dia 30 Nova bombolla Immobiliària , residencial o turística, a Ciutadella
Veiem amb la vostra feina una experiència i una metodologia que es podrà
continuar? Què diu la nova llei d’habitatge per Balears?
La nova llei d’habitatge de Balears, gràcies el govern de progrés, ja han sortit alguns articles
que introdueixen que els consells insulars facin reserva de sòl , així podrem fomentar les
iniciatives de cooperatives…Ja sembla que se’ns obre sa porta, per gestionar, per licitar o
donar competències.
També és molt rellevant, que l a llei considera l’habitatge com a dret subjectiu,i això “ens
està dient que està obligada a garantir-lo”, i si no podem donar habitatge, haurem de donar
ajuts econòmics.
Extreu la política amb els espais buits i desocupats, per essencialment penalitzar els que
tenen grans hàbitats (més de 10) i romanen tancats, els obligarà a entregar, a poder-ne fer
un ús temporal a favor de l’administració a través de lloguer social
Articles que lliguen amb la modificació de la llei turística, que això podrà permetre acabar
declarant una zona d’emergència habitacional, que és un tema molt potent, com ja estem
veient a Ibiza, com d’altres que estan el límit…
M’agrada humanitzar els vostres rols, com veu la Cristina com a ciutadana la
problemàtica d’habitatge?
Sa problemàtica d’habitatge no és una causa, té un prisma molt gran. És un problema
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però entre tots tenim una solució.Tenim diagnòstics, experiències i possibles accions i
reivindicacions…Tenim cooperatives que volen viure diferent, per exemple el co-housing
(sennior), el first-house, que són altres models, maneres de transformar la societat, que fins
ara no s’havien contemplat aquí a Menorca.
Voleu afegir quelcom sobre les IV Jornades que també tindrem a Ciutadella?
Sí, dir que tractarem la part de ponent, el tema de la pobresa energètica, no només la
puntual (com la que va patir Ciutadella) sinó la pobresa energèticaper una part de població,
la qual molt sovint és invisible, però que viu absolutament de forma precària.
Explicarem amb indicadors el que hem fet, d’estudis durant aquests quatre anys, i de dues
noves i grans direccions: de lacreació d’un nou servei d’inclusió social , sense llar, i una
amb risc, de grau preventiu. Explicarem que ja hem licitat un centre de baixa exigència, per
aquella gent que no compleix un requisit, el qual de moment s’externalitza, però que hem
fet un pla insular amb un full de ruta a vista a 5 anys.
Caldrà que assistiu i participeu en les Jornades. Us convidam a venir el Cercle Artístic el
divendres 30 de novembre.
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Ciutadella encabeza el proceso de gentrificación en
Menorca
20minutos.es/noticia/3504762/0/ciutadella-encabeza-proceso-gentrificacion-menorca/
November 29, 2018

EUROPA PRESS 29.11.2018

El municipio de Ciutadella encabeza el proceso de gentrificación en
Menorca, según desvela el estudio elaborado por los geógrafos Sonia
Vives y Onofre Rullan de la Universitat de les Illes Balears (UIB) por
encargo de la Consellería de Serveicios Generales, Participación
Ciudadana y Vivienda del Consell Insular de Menorca que ha sido
presentado este jueves.
Los autores han destacado el 0,95 de índice de correlación entre la oferta de Airbnb y los
desahucios de arrendatarios en Ciutadella. "Esta cifra implica que Ciutadella se encuentra
ya en el claro proceso de gentrificación. En Mahón, hay síntomas que, aunque no apuntan
todavía a una inmersión tan intensa como la de Ciutadella, hacen prever que este proceso
acabe llegando plenamente también a este municipio", han señalado los geógrafos.
En esta línea, han destacado la llegada en 2011 de las plataformas de oferta de viviendas
turísticas como Airbnb y Homeway y su rápido crecimiento en los últimos años.
De este modo, han indicado que, a pesar de que estas viviendas en la mayoría de
ocasiones no están legalizadas y no hay datos disponibles sobre el número de plazas
reguladas y no reguladas, se han podido obtener datos a través de las páginas web de
estos servicios que ponen de relieve su impacto en la isla.
En concreto, en mayo de 2017 Airbnb ofrecía 1.919 viviendas turísticas en Menorca
(10.243 plazas) con una media de 119,9 euros la noche. Hasta el momento esta plataforma
movilizó un total de 18.345.602 euros a en la isla.
Según el estudio, estas plazas estarían concentradas principalmente en el centro de
Ciutadella, donde se llega a las 240 plazas por kilómetro cuadrado, doblando la densidad
de los núcleos que le siguen: Mahón y Binibèquer.
Tanto Mahón como Ciutadella presentan los precios más bajos por noche en la isla (hasta
110 euros la noche), mientras que los precios más altos por vivienda se encuentran
principalmente en zonas rurales o urbanizaciones como Binibèquer o Binisafúller.
Consulta aquí más noticias de Islas Baleares.
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Ciutadella lidera la presión turística sobre la vivienda,
con 240 plazas por km2
menorca.info/menorca/local/2018/11/29/644211/ciutadella-lidera-presion-turistica-sobre-vivienda-240-plazas-porkm2.html
Efe
November 29, 2018

El municipio de Ciutadella es el que mayor presión turística sufre sobre su mercado de la
vivienda, con 240 plazas vacacionales por kilómetro cuadrado, ha destacado la consellera
insular Cristina Gómez el presentar el estudio «¿Hay gentrificación en Menorca?
Turistización, vivienda y desahucios».
El estudio, elaborado por los geógrafos Sònia Vives y Onofre Rullán, subraya como dato
preocupante que en 2016 (último dato del informe) se produjeron en la isla 66 desahucios
de alquiler por vía judicial y un número indeterminado de «desahucios silenciosos», que es
como han definido la no renovación de contratos de arrendamiento por subidas bruscas de
precio.
En Ciutadella, muchos desahucios están ligados al alquiler turístico de viviendas , que
mueve 1,5 millones de euros al año. En Maó, esta práctica se ha cuantificado en 0,5
millones de euros, según los autores del análisis.
Entre los datos que el estudio utiliza para sus conclusiones, sus autores han enfatizado el
0,95 de índice de correlación entre la oferta de Airbnb y los desahucios de alquileres en
Ciutadella.
Esta cifra implica una clara presión turística sobre el mercado de la vivienda residencial,
mientras que en Maó el análisis ha detectado síntomas de que se avanza en la misma
dirección.
Vives y Rullán subrayan que desde que en 2011 plataformas de oferta de viviendas
turísticas como Airbnb y Homeaway comenzaron a comercializar inmuebles en Menorca
su oferta ha crecido rápidamente.
En mayo de 2017, Airbnb ofrecía 1.919 viviendas turísticas con una media de 119,9 euros la
noche, movilizando un total de 18.345.602 euros en la isla.
Según el estudio, estas plazas estarían concentradas en el centro de Ciutadella,
alcanzando las 240 por kilómetro cuadrados, doblando la densidad de los núcleos que le
siguen como Maó y Binibèquer (Sant Lluís).
Maó y Ciutadella presentan los precios más bajos de Menorca, hasta 110 euros la noche ,
mientras que los precios más elevados por vivienda se concentran en zonas rurales o
urbanizaciones.
La consellera insular de Vivienda, Cristina Gómez, ha recordado que el objetivo del estudio
es hacer una diagnosis de la situación actual y ver sus repercusiones en el acceso a la
vivienda.
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La institución, ha indicado, continuará trabajando para mejorar las condiciones de acceso a
la vivienda y ofrecer asesoramiento a aquellas personas que tienen problemas para
acceder a un hogar.
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El Consell ultima un proyecto piloto de alquiler de pisos
ético
menorcaaldia.com/2018/12/02/el-consell-ultima-un-proyecto-piloto-de-alquiler-de-pisos-etico/

El Consell Insular de Menorca está terminando un proyecto piloto de alquiler ético en el
marco de las acciones previstas en el Plan de Vivienda que promueve el Departamento de
Serveis Generals. El consultor especializado en nuevas tecnologías, Miquel Roig, avanzó
las líneas estratégicas de esta plataforma online que promueve el alquiler de viviendas en
condiciones socialmente responsables durante la cuarta y última sesión de las IV Jornadas
de Vivienda celebrada esta semana en el Cercle Artístic de Ciutadella.
Según explicó Roig, con el proyecto de alquiler ético los propietarios se comprometen a
aplicar unas condiciones en el precio, duración y calidad de la vivienda a cambio de
recibir una serie de ventajas facilitadas por el Consell, como por ejemplo apoyo en la
gestión del alquiler, seguro de hogar, bonificaciones especiales en el impuesto del IBI,
etc. Estas ventajas quieren reducir los riesgos asumidos por propietarios y mejorar el
funcionamiento del mercado de alquiler facilitando el acceso de la población a la vivienda.
La última sesión de las Jornadas comenzó con la presentación de los principales datos del
estudio “¿Existe gentrificación en Menorca? Turistización, vivienda y desahucios” a cargo
de los propios autores: los investigadores de la Universitat de les Illes Balears, Onofre
Rullán y Sonia Vives, quienes señalaron que Menorca corre el riesgo de convertirse en una
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isla rentista, con una economía muy dependiente de las rentas del alquiler. Los ponentes
invitaron a solucionar el problema desde la raíz, lo que pasaría por dejar de considerar la
vivienda como una mercancía.

Balance final
Con la sesión del viernes en Ciutadella se cerraban las IV Jornadas de Vivienda que se han
celebrado a lo largo de todo el mes de noviembre, durante las cuales se han presentado los
diferentes proyectos que el Consejo Insular tiene en marcha desde el punto de vista
residencial. En este sentido, la consellera Cristina Gómez recuerda que “se está licitando
el centro de baja exigencia; tenemos en marcha 8 pisos de emergencia habitacional y
estamos preparando el programa de alquiler ético, que intenta hacer aflorar vivienda
vacía y ponerla en el mercado como alquiler residencial “.
Como balance, Gómez destaca el hecho de haber contado con la participación de ponentes
de lujo, tener muy buenos diagnósticos sobre el problema de la vivienda en Menorca y muy
buenas propuestas para solucionarlo. “No se trata sólo de debatir, sino de ponernos de
acuerdo todos los agentes implicados y empezar a dar pasos decididos dentro del ámbito
competencial que tenemos en materia de vivienda”, asegura la consellera.
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El Consell pone en marcha un proyecto piloto de alquiler
ético
menorca.info/menorca/local/2018/12/03/644489/consell-pone-marcha-proyecto-piloto-alquiler-etico.html
Fela Saborit | @Felaphine | 03/12/2018

December 3, 2018

El Consell prepara un proyecto piloto de alquiler ético, como parte de las acciones
previstas en el Plan de Vivienda que promueve el área de Servicios Generales, Participación
Ciudadana y Vivienda. La cuarta y última sesión de las IV Jornadas de Vivienda sirvió para
que el consultor especializado en nuevas tecnologías Miquel Roig presentara esta
plataforma on line, que promoverá el alquiler de pisos en condiciones socialmente
responsables.
Según Roig, mediante el proyecto de alquiler ético los propietarios se comprometerán a
aplicar unas condiciones en el precio, la duración y la calidad de la vivienda a cambio de
recibir una serie de ventajas por parte del Consell: apoyo en la gestión del arrendamiento,
seguro del hogar y bonificaciones en el IBI entre otras. El objetivo es reducir los riesgos
que asumen los dueños de viviendas y mejorar el funcionamiento del mercado del alquiler
facilitando el acceso de la población a la vivienda.
Durante las Jornadas se han expuesto los distintos proyectos del Consell en esta materia.
La consellera Cristina Gómez recuerda que «se está licitando el centro de baja exigencia,
tenemos en marcha ocho pisos de emergencia habitacional, y preparamos el programa de
alquiler ético, que intenta hacer aflorar la vivienda vacía y ponerla en el mercado como
alquiler residencial».
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RADIO

IB3 ràdio - Al dia Menorca
• Entrevista a Borja Pellejero. Dijous 8 de novembre.
• Entrevista a Ana Novoa. Divendres 15 de novembre.
(veure arxius d’audio adjunts)

Radio Menorca SER - Hoy por hoy Menorca
• Entrevista a Sergio Nasarre. Divendres 9 de novembre.
http://play.cadenaser.com/audio/1541771090_109518/#
Des del minuts 1:12:00 fins al minut 1:25:00
• Notícia amb intervenció de la consellera, Cristina Gómez
http://play.cadenaser.com/audio/1542116799_393085/
Des del minut 0.24.45 al minut 0.27.31
• Entrevista Carlos Hernández Pezzi. Divendres 23 de novembre
http://play.cadenaser.com/audio/1542980199_361821/
Des del minut 1.12.27 fins al minut 1.25.17
		

Onda Cero Menorca
•
•
•
•

Entrevista consellera. Dijous 8 de novembre.
Entrevista a Sergio Nasarre. Dijous 8 de novembre.
Entrevista a Ana Novoa. Dijous 15 de novembre.
Entrevista Carlos Hernández. Divendres, 23 de
novembre.
• Entrevista Onofre Rulla. Dijous 29 de novembre.
(veure arxius d’audio adjunts)
		

TELEVISIÓ

IB3 TV - Informartius
Notícia a l’informatiu vespre del divendres 23 de novembre.
https://ib3.org/jornades-dhabitatge-els-experts-consideren-que-regular-el-lloguer-turistic-es-clau-per-frenar-el-turisme-massiu?fbclid=IwAR0bddt7-ponhAf7UvVzp_uvW5pfDd3q3wsQY7oTkJy1jh4rykxgo8wI5l4

IB3 TV - Els dematins
Entrevista en directe amb Roser Roman. Divendres 23 de novembre
(veure arxiu adjunt)
Entrevista en directe amb Onofre Rullan. Divendres 30 de novembre
https://ib3.org/carta?id=81e3ab18-935f-4649-9ef8-1ead392f846f&type=TV&t=2138&f=2487

ALTRES PUBLICACIONS ONLINE

ANUNCIS

9 DE NOVEMBRE DE 2018 · CIUTADELLA DE MENORCA

N. 3.847 · PREU: 2,50€

La Valldemossa podria tornar a Mallorca,
després de 90 anys
Podríem sobreviure amb
energies netes
generades a l'illa?

PÀGINA 16

Crònica d’un cap de fibló
de fa 133 anys

PÀGINA 18

PÀGINA 4

ENTREVISTA
press”. Avui en dia,
amb les xarxes socials rebem moltíssims d’imputs al cap
del dia, moltíssima informació. Però per
processar tot el què
passa ens cal seure
tranquil·lament, a una
gronxadora, devora la
mar... i llegir amb
calma un article. La
premsa de proximitat
va cap aquí. No
podem, ni ens interessa, anar pel camí
de la voràgine de l’actualitat diària.
La gent jove és un
dels reptes de la
premsa local. Els nostres fills ja han nascut dins la generació millenial, i els seus
hàbits de consum d’informació són molt diferents. Hem de cercar les fórmules que ens ajudin a entrar a dins d’aquests nous
hàbits a través de continguts que els resultin atractius. És un
sobre esforç, però ho hem d’intentar.
- La premsa local, té futur en la societat actual?
- Té futur en quant la gent del poble, els lectors, els comerciants, els suscriptors i les administracions, segueixin apostant per la premsa de proximitat en català. L’Associació és una
de les eines que ens ajuda a fer-nos forts davant l’administració. De fet, l’única aportació econòmica que rep l’associació
és per part del Consell Insular, a través d’un conveni anual.
Una revista local subsisteix avui en dia gràcies als subscriptors. Entre les 4 revistes aglutinam entre 5.000 i 6.000 subscriptors, però de lectors en tenim molts més, l’abast és molt
més gran, i és un factor a tenir en compte per part de les administracions i els anunciants: arribam a molta gent.
Un dels factors que la premsa de proximitat necessita per sobreviure, a banda dels subscriptors, és diversificar el producte
i cercar nous espais que reportin ingressos. Un exemple poden
ser les revistes de les festes patronals de cada poble; o edicions que arribin a la població flotant, com són els turistes que

Un dels factors que la premsa
de proximitat necessita per sobreviure, a banda dels subscriptors, és diversificar el producte
i cercar nous espais que reportin ingressos.”
venen a l’hivern, als hotels d’interior, o els esportistes que
venen a realitzar proves a l’illa.
Quin és el futur de la premsa local?... La pregunta hauria de
ser: quin és el nostre repte? Arribar al màxim de gent possible
amb la màxima qualitat possible. Els problemes de la premsa
local de Menorca són els mateixos que els d’arreu. S’ha de dir
que la premsa generalista a nivell internacional va perdent lectors, però la premsa local els manté; i un dels factors decisius
es que en els darrers anys esteim assolint la confiança dels
nostres anunciants. Els anunciants es solen fidelitzar i atreuen
nous clients que, en definitiva, juntament amb els subscriptors
i lectors, són els que mantenen viva la premsa local.
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ESPORTS

XXXV Concurs Social de Pesca
al Casino 17 de Gener
TEXT: BEP AL·LÈS | FOTOS: CASINO 17 DE GENER

Un total de 21 pescadors han participat en la XXXVena edició del Concurs Social de Pesca amb Canya organitzat pel Casino 17 de
Gener que s’ha celebrat els passats dissabtes, 10 i 17 de novembre.
A la nit de l'esmentat dissabte 17, va
tenir lloc el sopar i posterior lliurament de
trofeus als guanyadors en les diferents
categories. La classificació final, desprès
d’haver sumat les captures de la primera
i segona jornada, és la següent:
CATEGORIA A
(Majors de 19 anys)
1 - TONI PONS TORRES
2n - XAVIER FLORIT HUGUET
3r - SEBASTIÁN GONZALEZ PALACIOS
Peça Major – XAVIER FLORIT HUGUET
CATEGORIA B
(Guanyadors d’altres edicions)
1r - TONI CAMPS MORLA
2n - CHARLY GENER LLOPIS
3r - JOAN JUANEDA CASASNOVAS
Peça Major – JOAN JUANEDA CASASNOVAS
CADETS (Fins a 18 anys)
1r - ANDREU BENEJAM FORTUNY
2n - SEBASTIA TALTAVULL JUANEDA
3r - MACIÀ CLEOFÉ FULLANA
Peça Major – ANDREU BENEJAM FORTUNY

El Casino 17 de Gener vol agrair públicament la col·laboració de les següents institucions i cases comercials: Ajuntament
de Ciutadella, Consell Insular de Menorca,
Can Capó, Can Alvaro, Aventura, Construtot Bagur, Restaurant Raco Des Palau ,

Siscu Segui Electrodomestics-Tien 21,
Velos Joan, Electricitat Marqués, Món Futbol i Quiromenorca Ciutadella, que amb el
seu suport i aportacions han fet possible
que el concurs, un any més, es pogués
dur a terme.
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