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Sobre la gestió de les Festes de Sant Joan
En resposta a les declaracions fetes a premsa per part de les dues regidores de l’equip de
govern encarregades de la gestió de les Festes de Sant Joan, voldríem fer les següents
consideracions:
En relació a l’afirmació: “Entendemos que el ciudadano, necesita tener conocimiento real de lo
ocurrido, cosa que no se ha hecho con anterioridad, debido a que los distintos grupos políticos
que formamos parte del Ayuntamiento, habíamos firmado un pacto de silencio para evitar,
precisamente, que nadie pudiera utilizar este tema frívolamente y con matices políticos y
electoralistas (según consta en las diferentes actas e incluso en grabaciones).” En primer lloc,
ens agradaria concretar que el pacte no era estar en silenci sinó donar la informació de
forma unitària, i és el que es va fer.
Per altra banda, quan es diu: “A partir de los hechos acaecidos en las fiestas de Sant Joan de
2.014, en el que una persona falleció accidentalmente, el equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Ciutadella, empezó a trabajar constante e ininterrumpidamente para garantizar la seguridad
de las fiestas para los próximos años.” Ens estranya llegir frases com aquestes, quan només
dues regidores estan gestionant l'organització de les Festes de Sant Joan. Per altra
banda, consideram que no ha estat de forma ininterrompuda, ja que des de que es va
començar a treballar en aquest tema, hi ha hagut períodes de quasi dos mesos en els que
l’equip de govern, durant les reunions informatives, no va poder donar cap tipus d’explicació
del que s’estava fent.
En canvi les afirmacions falses segueixen quan es diu: “En un acto de transparencia, hemos
puesto a disposición de los miembros de la oposición, todas las propuestas, informes,
borradores, etc. que se han ido aportando por parte de los técnicos redactores, técnicos
municipales y técnicos de la Dirección General de Emergencias al respecto.” Agrairíem que, en
la mesura que sigui possible, les informacions que es donin siguin certes. En primer lloc,
perquè propostes per part de les regidores de l'equip de govern no n’hi ha hagut ni una,
en segon lloc, perquè la informació que se'ns ha facilitant ha estat de forma desordenada i
caòtica.
Potser el més greu és quan les regidores s'ateveixen a dir allò que fa estona teníen ganes de
dir, davant la falta de submissió per part nostra a acceptar els disbarats que estaven
disposades a fer: “Desde el inicio hemos dicho que Sant Joan no se tiene que politizar, que el
Plan de Autoprotección es puramente técnico, y que los políticos tienen que hacer de políticos
y los técnicos de técnicos. Lamentablemente, la oposición, no se ha podido resistir a la
tentación y ha utilizado erróneamente y de forma desleal las fiestas de Sant Joan para hacer
campaña electoral, algo que nos apena y que Ciutadella no se merece.” Des del PSM Més per
Menorca no podem admetre que ens acusin d’haver fet política amb Sant Joan. Qui ha fet
política de Sant Joan ha estat el PP, primer perquè no ha informat rigurosament a la
ciutadania, i fer política no només és allò que es fa o es diu, sinó allò que no es fa o no es diu.
A més, podríem afegir els darrers episodis de crisi interna dintre del PP, i no ens diran si no és
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fer política, a un mes de les eleccions prendre decisions com les que el senyor batlle ha pres,
justificant-se amb la Festa de Sant Joan. No hi ha dubte que aquests fets no fan més que
afirmar la descoordinació de l'equip de govern alhora de gestionar el nostre municipi, i
que evidentment, també afecta a la gestió de les Festes de Sant Joan.
Qui ha estat deslleial als ciutadans ha estat el PP, des del moment que, capficat en una sola
proposta, feta per una empresa i presentada de forma totalment nefasta, ha tardat 4 mesos en
posar damunt la taula propostes que des de l'oposició s’han fet. O des del moment que el PP
no ha estat capaç a treballar conjuntament amb els estaments de la Festa per a trobar la
millor solució per a un millor Sant Joan.
“Ambas partes acordamos hacer una rueda de prensa conjunta para solicitar a las
administraciones competentes los servicios y medios que pudieran ser necesarios para las
fiestas de Sant Joan, sin embargo, cual no ha sido nuestra sorpresa, cuando hemos visto como
los partidos de la oposición salían en los medios de comunicación criticando nuestra actitud y
abjurando del proceso que habíamos llevado hasta ese momento.” Des del PP es té la
costum de fer arribar la informació a mitges, d’aquesta manera s'intenta tenir controlat el
pensament de la societat. La part que es va acordar va ser fer una roda de premsa conjunta,
però el que no diuen les regidores es que feia més d’un mes que des de la oposició anàvem
dient que era necessari plantar-nos davant les altres administracions, ja que els recursos
necessaris han de ser molt més dels que, en aquell moment, estaven disposats a donar. Fins i
tot, una de les regidores, ens havia comentat la necessitat de fer aquest tipus d’accions, que
es sentia molt desemparada. Després de decidir-se per a fer la roda de premsa, la sorpresa va
ser nostra, quan des del PP estaven disposats a fer roda de premsa, però en la que només
s’havia de reivindicar més policies nacionals, ja que de les altres administracions ja es feia el
que podien.
Una vegada més, des del PSM Més per Menorca no podem entendre els tempos que aquest
“equip” de govern ha emprat, ja que ha arribat tard en tot.
Inclús en la següent afirmació les regidores arriben a dir que els partits de l'oposició hem estat
incapaços de dir la veritat, i en part teniu raó, perquè fins la passada roda de premsa, ens vam
reprimir a contar tot allò que estava passant, i que arribats al punt extrem de no tenir més
temps per reaccionar, vam reclamar allò que a Ciutadella li pertoca: “Se nos reprocha haber
actuado negligentemente, cuando resulta que dicho término implica descuido o dejación, y en
ningún momento se ha dejado de trabajar con la finalidad concreta de que Sant Joan sean
unas fiestas seguras. En todo caso, con negligencia es como han actuado, en todo momento,
los partidos de la oposición, siendo incapaces de decir la verdad al pueblo. En este sentido es
importante destacar que todos los documentos y aportaciones hechas, y a las que hacen
referencia, son propuestas, borradores e ideas de las que ninguna era definitiva y que estaban
en fase de estudio para consensuar y llegar a un acuerdo para la consecución del Plan de
Autoprotección final.” A les regidores els hi falta dir que aquest Pla d’Autoprotecció es va
encomanar a aquesta empresa, sense tenir en compte altres opcions, com per exemple
les de la Universitat. S’ha fet de forma unilateral, tenint en compte, només una opció,
intentant convertir la seva opinió en consens.
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És més, no era la seva opinió, perquè com hem pogut comprovar més d’una vegada, que les
regidores ni tan sols s'havien llegit el Pla d'Autoprotecció ni l'havien consultat amb la
resta de l'equip de govern (la qual cosa la confirmen les declaracions d'una companya de les
dues regidores). Des del primer moment va ser l’aposta de l’empresa que es va contractar i
que es va pensar que estaria tot aclarit. Com ja hem dit moltes vegades, en el moment que es
va dir que s'havia de fer un Pla d’Autoprotecció, les regidores van prendre una actitud passiva,
fins i tot, en resposta a algunes preguntes de la oposició es va respondre “açò ens ho dirà el
pla d’autoprotecció”.
“Desde el primer momento este Equipo de Gobierno ha trabajado para dar seguridad a las
fiestas. Hicimos una petición a la Dirección General de Emergencias para que pusieran una
U.C.A (unidad de comando avanzado) dotado con personal cualificado, y cuya presencia ya ha
sido confirmada. Se ha trabajado para que las comunicaciones sean efectivas, en este sentido
se ha instalado un sistema para que los diferentes cuerpos de seguridad puedan trabajar
correctamente. Se ha conseguido que Emergencias nombre a los jefes de operación e
intervención del Plan de Autoprotección. Se está trabajando en la posibilidad de asistencia de
policías tutores de Mallorca y del resto de la Isla para controlar a los menores. Se están
promoviendo charlas a padres y niños a través de las APIMAS de los colegios de diferentes
poblaciones de las islas. Se han hecho reuniones con los «Voluntaris de Sant Joan» y con
caixers.” Aquestes afirmacions son certes, però també és cert que aquestes gestions són les
mateixes que es van comunicar, i que ja s'havien fet els mesos de desembre i gener. Per tant,
l’equip de govern, ha centrat la seva feina, bàsicament, esperant que deia el Pla
d’Autoprotecció i en contractar un Pla de Comunicació, del qual el responsable ha fet les
respectives gestions, inclús algunes que podrien posar-se en dubte si li corresponen a ell. Per
cert, el mes de setembre es va informar que el mes de febrer es farien unes jornades de
conscienciació, juntament amb els voluntaris, que nosaltres no tenim constància que
s’hagin fet.
“Nos desplazamos personalmente a Mallorca para reunirnos con voluntarios de Protección Civil
de Mallorca e intentar recabar su colaboración. Reivindicamos, una vez mas, ante la
Delegación de Gobierno, un incremento del numero de efectivos de policía Nacional, la misma
petición que ha reiterado el alcalde por tercera vez. Estamos trabajando para que vengan
policías locales de otras poblaciones de la Isla, cuestión que está pendiente de negociación
sindical.” Des del PSM Més per Menorca creim que desplaçar-se una vegada a fer gestions
amb altres administracions queda molt lluny del que és necessari, i en cap cas, el primer
desplaçament s’havia de fer el mes de març. Ens sembla impresentable que es justifiquin dient
que s'ha treballat, entre d’altres, anant a Mallorca durant el mes de març, a 3 mesos de les
festes de Sant Joan, quan des del mes de juliol amb la disponibilitat de fer aquest tipus de
gestions.
Per acabar, des del PSM Més per Menorca ens agradaria dir que enlloc de posar-se a la
defensiva, creim que les regidores haurien d’haver aprofitat l'oportunitat per unir esforços
amb els partits de l'oposició, tenint en compte que tots estem treballant per a que les
properes Festes de Sant Joan siguin segures i festives. I no justificar-se d’aquells errors,
que com ja vam demanar des del mes de juliol, no saben ni tant sols quins són, ja que no han
fet cap exercici d’autocrítica. Ha estat més fàcil defensar, políticament, el partit, que a altres
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nivells administratius s’ha girat d’esquena a Ciutadella i a Sant Joan
Des del PSM Més per Menorca seguirem fent el seguiment de la gestió de les Festes de
Sant Joan, que tenint en compte la situació de l’equip de govern i de les relacions entre els
mateixos regidors, ens preocupa seriosament que es pugui dur a terme una bona gestió.
És per aquest motiu, que demanam tenir el Pla d’Autoprotecció damunt la taula de forma
definitiva, al mateix temps saber quines seran les accions que es duran a terme i el personal
que finalment, en podrem tenir disposició. També demanam com tenen pensat poder fer
complir l'ordenança de Sant Joan, en tots els seus aspectes i voldríem saber quins són els
acords que s’han pres amb la Junta de Caixers en relació a aspectes sobre els horaris,
comportament dels cavallers, etc. Aprofitam també per demanar quan es té prevista la següent
reunió amb la oposició, ja que, des de la darrera reunió, convocada en hores d’antel·lació, ja
en fa 3 setmanes.
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