PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR SOBRE L, INCLUSIÓ D’UNA PARTIDA ESPECÍFICA PER L’SPORTING
DE MAHÓN (EQUIP FEMENÍ)

L’esport sènior no passa pels millors moments a Menorca i a Maó i és per això
que pensem que és important tenir especial cura dels pocs representants que tenim. El
cas més rellevant de la ciutat el tenim a l’equip femení del Sporting de Mahón que estan
representant a l’illa i a la ciutat a Segona Divisió nacional, una categoria que suposa tot
un premi no només a un club i a una ciutat sinó a un grup de al·lotes que formen part de
la plantilla i que des de molt enrere han lluitat per fer-ho possible.

Que un equip estigui a Segona Divisió és històric però també és un estímul pels
joves i les joves futbolistes del municipi i de l’illa que tenen un objectiu competitiu pel
que treballar. I el que és més important, aquest equip és un exemple per molts de joves i
un altaveu pel futbol femení.

A l’anterior equip de Govern liderat per Águeda Reynés, l’equip femení de
l’Sporting, entre d’altres, van trobar un estaló per seguir creixent esportiva i socialment.
Pensem que ara més que mai és una fantàstica ocasió per donar suport per part de tot
el municipi més enllà dels ajuts nominatius.
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Per tot açò, el Grup Municipal del PP de l’Ajuntament de Maó presenta la següent moció
al Ple:

1-. Que en la redacció dels pressupostos de 2018 s’aprovi una partida específica per
donar suport a la feina feta per l’Sporting de Mahón a la Segona Divisió de futbol
femení.

2-. Definir una ajuda especial per encarar aquesta temporada 2017-2018 d’acord a la
responsabilitat que te el club aquest enguany representant a Maó i a Menorca a nivell
nacional.

Maó, 16 d’octubre de 2016

Agueda Reynés Calvache.
Portaveu del Grup Popular
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