El cavall forma part de sa nostra cultura i l'estima per tot el que envolta el
món del cavall és una de ses nostres senyes d'identitat.
L'activitat de l’ hipòdrom ha mantingut i ha fomentat una singularitat
menorquina, i quasi 82 anys és un període prou llarg per valorar les arrels i força
d'aquesta tradició.
Molts han estat al llarg dels anys els que han fet feina per fer arribar a la
nostra generació l'afició al cavall. Moltes juntes directives
i particulars
col·laboren i han col·laborat al llarg de aquesta llarga trajectòria de l’ Hipòdrom i
totes les forces polítiques de diferents ideologies hem deixat palès al llarg dels
diferents mandants que volem recolzar aquesta labor realitzada.
A l’anterior mandat vam fer feina amb una proposta presentada per la
Societat Hípica, i tot i que era complicat vam adquirir el compromís d’estudiar la
seva viabilitat, ja que hi estaven implicats amb el projecte dos municipis.
Ja dins aquest mandat l’actual equip de govern va comunicar a la Societat
Hípica que era “impossible” desenvolupar el projecte d’ampliació de la Pista de
Competició tal qual el tenien sol·licitat.
Mos consta que la Societat Hípica, va a tornar a presentar la Proposta
Inicial de Projecte d’Ampliació de la Pista de Competició, presentada l’any 2004
a l’Ajuntament.
Aquesta nova Proposta no afecta al Municipi de Sant Lluís (com sí
afectava la Proposta anterior) i creix únicament dins el Terme Municipal de Maó i
té una afectació molt menor pel que fa a terrenys de possible expropiació.
Es per aquest motiu que volem demanar a l’alcaldessa
1.- Quina valoració en fa l’equip de Govern de la nova Proposta
presentada per la Societat Hípica?
2.- En quin punt es troben les negociacions amb la Societat Hípica per
duu a terme la mencionada ampliació?
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3.- Quines passen s’han fet?
4.- S’han de fer canvis en el Pla Territorial Insular per poder duu a terme
la mencionada ampliació?
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