PSM Més per Menorca
Partit menorquinista d&#039;esquerres i ecologista
https://www.psm-menorca.cat

Ciutadella finalitza els treballs de neteja de la zona
municipal del canal dels Horts
L’Ajuntament de Ciutadella ha donat per finalitzades les tasques de neteja del canal dels Horts,
una parcel·la municipal de la zona de la colàrsega del port. L’actuació ha suposat una inversió
de 9.498,50 €, i ha permès dignificar i recuperar per a la ciutadania un espai que, fins ara, no
presentava les condicions adequades.
Les tasques duites a terme han consistit en el desbrossament i la neteja del talús i la franja de
propietat municipal, situats en un dels laterals del canal dels Horts del pont de Dalt es Penyals,
en una actuació que es va aprovar a la Junta de Govern del 9 de desembre passat i que
completa les feines d’adequació de la zona iniciades l'estiu passat a la zona de la colàrsega.
Al marge de les tasques de neteja, l’actuació recentment acabada també ha servit per
comprovar l'estructura del pont i l’estat de conservació, una construcció del segle XIX, de
propietat municipal i que connecta la zona del centre històric amb la plaça de Dalt es Penyals
per damunt del canal dels Horts i del pla de Sant Joan. En qualsevol cas, les diferents feines
que s’hi han duit a terme des de l’estiu han dignificat una zona que presentava deficiències i
que havia estat motiu de queixes per part del veïnat, que ara ha vist com l’Ajuntament té la
voluntat ferma de recuperar un espai emblemàtic per al conjunt de la ciutadania. De fet, des del
consistori ja es treballa en l'elaboració d'un pla de manteniment de la zona i en futures
intervencions per acabar de convertir la zona en un espai de referència al municipi.
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