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Teatre des Born .. .. continuam !!

Miquel Àngel Maria: “Les explicacions de la senadora del PP, no només demostren
negligència, sinó també mala intenció”

Les explicacions que ha donat Juana Francis Pons Vila a través de la premsa en relació
als 150.000€ que ha deixat perdre per al Teatre des Born de Ciutadella no han convençut
al PSM Més per Menorca. De fet, el coordinador del partit, Miquel Àngel Maria, considera
que els arguments que exposa la senadora del PP, “no només demostren negligència,
sinó negligència doble i també mala intenció”.
La pròpia senadora reconeix que en el moment de la votació dels Pressupostos Generals
de l’Estat per a 2018 ja sabia que l’esmena no havia prosperat i, per tant, “el que ha
estat fent Pons Vila durant tot aquest temps és amagar el cap sota l’ala i ni tant sols va
avisar a l’Ajuntament de Ciutadella de què la partida no havia estat finalment inclosa
perquè no havia arribat a temps”, diu Maria. “Aquestes fets –afegeix– no fan altre cosa
que donar-nos la raó en dues coses que ja vam apuntar en el moment de saber la notícia:
ni el propi partit del PP va escoltar a la senadora i que, una vegada feta la intervenció en
el Senat per a defensar la moció, no va tenir la prudència ni l’interès per xerrar amb el
Ministeri de Foment perquè els 150.000€ s’incloguessin en els
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Pressupostos del Govern de Madrid i arribessin finalment a Ciutadella”.
El coordinador del PSM Més per Menorca es mostra contundent quan segura que “la
senadora ha de demanar disculpes a l‘Ajuntament i a la societat de Menorca perquè és
evident que les seves explicacions no són més que excuses de mal pagador davant una
actuació gens curosa que ha tingut com a resultat que Ciutadella deixi de rebre 150.000€
del Govern de Madrid per a un projecte com l’acabament del Teatre des Born”.
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