PREGUNTA que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular en relació al
mal estat de la pista d’atletisme del poliesportiu i a les denúncies en mitjans
que s’han fet.
Setembre és el simbòlic mes de tornar a començar. Torna l’escola, la rutina, les
activitats extraescolars o d’oci. No és un fet puntual, és una situació que es
dóna any rera any i, per tant, previsible. Fins a cert punt, fàcil de gestionar.
Sabem, des del Grup Popular, que s’estan fent millores a la instal·lació però
aquestes millores, que pensam que s’haurien d’haver fet a l’estiu quan no hi ha
pràcticament activitat a la pista, no poden servir d’excusa per permetre una
situació surrealista. I també ho saben els usuaris a qui “us demanem una mica
de paciència” no els hi serveix ni d’excusa ni de prec.
Si l’actual equip de Govern sabia que no hi hauria llum per un motiu o per un
altre, s’hauria d’haver treballat en una solució, no, com ja ha fet Ara Mao i
PSOE en altres ocasions, demanar comprensió i esperar que el temps passi. No
és una solució eﬁcient i eﬁcaç i qui ho acaba pagant, són es ciutadans.
Es per això, que des del Grup del Partit Popular de Maó demanem:
1- Està satisfeta la senyora batlessa en la gestió que s’ha fet des de l’àrea
d’Esport amb aquest cas, que ha comptat ﬁns i tot amb una protesta
simbòlica dels propis usuaris reunint-se per córrer amb frontal a una
instal·lació municipal i que se n’ha donat difusió a tot balears via mitjans
de comunicació?
2- En lloc de demanar “paciència”, tenen previst algun tipus de solució
donat que cada dia que passa es fa fosc més prest?
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