
 

                  
 

 

Intervenció de la portaveu del PSM Més per Menorca al Ple extraordinari i urgent 

de dia  1 d’octubre de 2014,  a petició PSM Més per Menorca i PSOE 

 

 

Pe al PSM-Més per Menorca és molt urgent tractar aquest tema per mor de com es van  

succeint els esdeveniments: 

 

- Els grups municipals PSM i PSOE ens enteram per la premsa de molts dels temes 

importants i que s’han de treballar  amb la participació de tots els grups municipals, uns 

d’ells el de Can Saura . A més, depenent de si la informació la dóna el sr. Sampol o la 

dóna la Sra. Pons ( i en el seu moment l’ex –batlle Sr. De Sintas) aquesta és diferent. 

 

- El grup municipal PSM es sent enganat des del moment que se’ns demana que no 

pressionem sobre el tema i que deixem treballar l’equip de govern i que quan s’hagi de 

decidir l’estratègia a seguir se’ns tindrà en compte i resulta que no ha estat així. Ens 

anam interessant contínuament sobre el tema i les respostes són vagues i fins i tot 

alguna vegada dubtam de si són certes. 

 

- L’equip de govern treballa en dos fronts ben diferenciats (jutjats o ús cultural) i tenim 

la sensació que, una vegada més, la manca de coordinació de l’equip de govern es fa 

palesa ja que depenent  de l’ interlocutor tenim una informació o l’altra però mai les 

dues a l’hora. 

 

Vist per tant, que aquest tema s’ha de redreçar i que necessitam tenir informació de 

primera mà urgentment, és pel que s’ha demanat, juntament amb el grup municipal del 

PSOE, la convocatòria d’aquest ple per sol·licitar informació al batlle dels acords, si és 

que hi són, amb el Ministeri de justícia; per demanar la convocatòria de la subcomissió 

de Can Saura i per demanar quins criteris s’han tingut en compte a l’hora de decidir si 

es destina Can Saura als jutjats. 

 

Demanaríem, també, que el batlle ens informés d’en quina situació es troba el pagament 

del sobre cost de les obres de Can Saura així com si l’ajuntament ja ha rebut la resposta 

per escrit del GB, que va demanar el PSM en un prec el ple de dia 14-3-13, referent a si 

la ubicació dels jutjats a Can Saura contradiu el conveni  per “Rehabilitació d’Espais 

Turístics”  amb una partida finalista de 2,8M€. I si ja sabem què en pensa el Govern 

Balear dels usos no turístics que es vol donar a Can Saura i si hi posarà algun 

impediment  o no. No resulti que al final ens surti més cara la salsa que el peix. 

 

 

Per al PSM- Més per Menorca, Can Saura , a part de ser un museu, ha de ser el centre 

cultural de referència de Ciutadella. El principal difusor de la cultura de Ciutadella i de 

Menorca i per açò ,no només s’ha de visitar com el museu de la ciutat, sinó que se l’ha 

de poder destinar a exposicions, a esdeveniments culturals, etc. 

I perquè Can Saura cultural sigui una realitat, el primer que hem de fer és tenir una visió 

global i objectiva dels equipaments culturals  i del que volem per Ciutadella i estudiar 

com podem fer que sigui sostenible per l’ajuntament . I  aquest va ser un dels motius 

pels que es va crear la subcomissió de Can Saura, que nosaltres pensàvem que seria 

operativa, però que només s’ha reunit una vegada, en la qual es va demanar un primer 

pla de viabilitat per debatre. El 6 de juny de 2014 l’exbatlle Sr. De Sintas, ens va 



 

                  
 

 

remetre un avantprojecte per un nou equipament cultural a Ciutadella i la seva viabilitat 

econòmica, que com a tal s’ha de tractar, a l’hora que ens informava que “Cuant 

tinguem es conveni proposat per el Ministeri ho enviarem” cosa que encara no s’ha fet 

tot i que pel que sembla ja està cuit i beneït . 

Ara bé, sabem ja  el que volem culturalment per Ciutadella? S’ho ha plantejat l’equip de 

govern o només ha mirat l’oferta econòmica? què entenem per sostenible? És sostenible 

per aquest ajuntament la piscina coberta? I la piscina descoberta? I el museu del bastió 

de Sa Font? I la sala del Roser? I la sala multifuncional?  I l’estació provisional 

d’autobusos?  I els cementeris? I el manteniment dels edificis municipals? I les festes de 

Sant Joan? I la il·luminació dels carrers?  

 

Només ha de ser l’ajuntament el que ha de sostenir Can Saura o es pot estudiar si altres 

institucions públiques i privades podem participar en la gestió d’aquest espai de 

referència no tan sols cultural sinó també turístic? (Fa pocs dies el regidor de turisme i 

les regidores de festes i cultura reclamaven que Ciutadella fos municipi turístic, han 

pensat que la cultura pot ser un reclam pels turistes? ). Per què el Consell Insular 

assumeix les competències amb el Museu de Menorca i no ho pot fer amb el Museu a 

Ciutadella? S’ha estudiat si es podria disposar de cap tipus de subvencions o 

convocatòria pública a la qual l’ajuntament es pugui adherir per fer realitat el museu i el 

nou equipament cultural?  

 

Qui es farà càrrec de les depeses d’adequar Can Saura per ús dels jutjats? Després 

d’aquests 4 anys, es retornarà a l’estat actual? Qui ho costejarà? 

 

S’han quantificat les despeses de  les sales del jutjat de damunt correus que passaran a 

ser municipals? I les despeses per arranjar el Bastió si a Can Saura no hi ha  el museu, 

perquè ja fa molts anys que només apedaçam es Bastió tot pensant que el museu seria a 

Can Saura , perquè amb els 100.000 euros que ingressarem dels jutjats no n'hi ha ni per 

començar? 

 

S’ha plantejat com afectaran els jutjats a Can Saura en la mobilitat i idiosincràsia del 

Casc antic? Hi ha algun estudi o informe de mobilitat o farem com amb l’estació 

d’autobusos ? Han demanat al parer a vesins i comerciants al respecte? 

 

 

Moltes preguntes i de moment poques respostes i la incertesa de saber si realment 

l’equip de govern està treballant per fer de Can Saura un referent cultural o només dona 

prioritat a la rendibilitat econòmica d’aquest emblemàtic espai. 

 

No, no volem passar per ingenus, Com vostès saben, els regidors del PSM llegim i 

analitzam els documents de treball, com vostès saben els nombres, almenys 

matemàticament parlant, són el meu fort i per tant, sumar, restar, multiplicar i dividir 

encara en sé. Com vostès saben, dos anys de regidora d’hisenda em van fer aprendre 

una mica com funcionen els estudis econòmics. Per tant, no, no xerram sense 

coneixement de causa. Dit açò,  És molt legítim que cadascú defensi la seva postura i si 

vol o no que Can Saura sigui un equipament cultural, però açò  

 

Com bé es diu a la introducció de l’avantprojecte, que així és com s’ha de tractat :  



 

                  
 

 

“La primera passa abans d’elaborar qualsevol planificació estratègica per a qualsevol 

institucions és tenir clar uns quants conceptes i realitzar una anàlisi aprofundint del 

nostre equipament a partir d’unes preguntes bàsiques: 

- Quina institució tenim o d’on partim (per la creació d’una nova institució)? 

- Quin equipament volem? 

- Quin és l’entorn en que s’insereix la nostra institució? 

Aquestes preguntes són les que ens ajudaran a tenir una realitat objectiva i poder veure 

les potencialitats i les mancances del nostre equipament. 

Serà a partir d’aquest anàlisi aprofundit i de la declaració de la missió del nostre museu 

quan podrem començar a establir metes i objectius concrets. 

Aquesta primera feina d’anàlisi creiem que és la que s’ha de fer en aquest moments a 

Ciutadella, en un moment en que es té un museu municipal, una sala d’exposicions 

temporals, el Roser, i Can Saura equipament que ens ocupem en aquest estudi.”   

Per acabar, i de l’estació marítima, que? El batlle va anar recentment a Mallorca a parlar 

amb el president del Govern i una de les demandes va ser saber que fer-ne amb l’estació 

marítima. Li va proposar si hi podríem dur els jutjats? Allà l’espai és gran, hi ha un bon 

aparcament, etc. 


