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GRUP MUNICIPAL AJUNTAMENT DE CIUTADELLA – PSM MÉS PER MENORCA 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM MÉS PER MENORCA 
AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. 
 
D’acord amb l’article 68.3 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del PSM Més per 
Menorca presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella la següent moció. 
 
 
ASSUMPTE: TORNAR A CELEBRAR EL 2014 LA MOSTRA D’ENTITATS 
“SORTIM AL CARRER” 
 
 
Atès que a Ciutadella s’ha celebrat en tres ocasions el “Sortim al carrer”, els anys 2000, 2002 i 
2010, 
 
Atès que al plenari municipal de 14/10/10 es va aprovar, sempre i quan fos possible, celebrar 
cada quatre anys el “Sortim al carrer”, 
 
Atès que aquesta és la periodicitat que es va valorar com a més idònia des de la Comissió 
tècnica de ciutat, tot i que les entitats, a través de les enquestes que es van realitzar en aquell 
moment, van demanar majoritàriament celebrar-lo cada dos anys, 
 

Atès que el “Sortim al carrer” és una mostra del teixit associatiu amb que compta la ciutat, en 
què totes les entitats i associacions que treballen a Ciutadella poden donar a conèixer a la 
ciutadania les activitats que desenvolupen, 
 
Atès que Ciutadella compta amb un nombre important d’entitats, que organitzen activitats en 
àmbits molt diversos, des del cultural o intercultural fins el social o esportiu... de fet, en la 
darrera edició van participar fins a 115 entitats a la mostra, 
 
Atès que el “Sortim al carrer”, a part d’esdevenir un mostrador de l’ampli ventall del treball de 
les entitats, és una oportunitat per reconèixer la important feina altruista que realitzen moltes 
persones a Ciutadella, 
 
Atès que des del PSM Més per Menorca consideram que s’han d’impulsar iniciatives com el 
“Sortim al carrer”, perquè és fonamental el facilitar la participació ciutadana i l’associacionisme 
si volem una ciutat viva i dinàmica, 
 
Per tot això, el grup municipal del PSM Més per Menorca proposa que el ple de l’ajuntament 
aprovi: 
 
Tornar a celebrar el 2014 la mostra d’entitats “Sortim al carrer”. 
 
 
 
Magí Muñoz Gener 
Regidor del grup municipal del PSM Més per Menorca 
 
    

Ciutadella de Menorca, 4 de novembre de 2013 


