COMUNICAT DEMOLICIÓ
DE L'HORT "GRÈCIA" I OBRES A L'ENTORN DEL BASTIÓ
DE SA FONT DE CIUTADELLA
En relació a les obres efectuades per l'Ajuntament de Ciutadella al Pla de Sant Joan, en
l'entorn del Bastió de Sa Font aquest mes de desembre, es desprenen una sèrie de
qüestions damunt les quals aquesta entitat denuncia el següent:
1. L'incompliment de la normativa del Pla Especial de Protecció del Conjunt
Històric Artístic de Ciutadella que inclou i determina la protecció integral de
l'entorn del Bastió de Sa Font on precisament s'han portat a terme les obres de
demolició.
2. L'incompliment del Pla Especial en quant la necessitat de comunicar i obtenir la
preceptiva autorització de la Comissió Insular de Patrimoni de Menorca per
desenvolupar obres en béns catalogats i el seu entorn.
3. L'incompliment, així mateix, de l'Ordenança municipal del Reglament de la
Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella de Menorca que
prescriu que la Comissió haurà d'informar i dictaminar prèviament les
intervencions i obres públiques sobre edificis i béns ubicats en l'àmbit del
Conjunt Històric de Ciutadella.
I és així que consideram que:
•

•

•

•

Els fets son d'extrema gravetat en tractar.se de l'incompliment de dues normes
bàsiques i específiques per la salvaguarda del Conjunt Històric de Ciutadella. No
es pot al.legar ignorància precisament quant el Pla Especial de protecció de
Patrimoni Històric és un document integrat en el Pla General i el dipositari del
mateix és, precisament, l'àrea d'urbanisme.
Si bé l'edifici afectat per la demolició de les obres no posseïa un valor artístic
peculiar, si constituïa un element etnològic característic de la pròpia
configuració de l'espai en qüestió.
Es incomprensible com l'Ajuntament de Ciutadella recolzava públicament la
idea de la nostra entitat de conversió del Bastió i la zona del seu entorn on s'han
produït les obres en museu d'arqueologia subaquàtica de les Balears, i per altra
banda promovia un projecte totalment diferent a la mateixa zona. Tan sols en
aquests aspecte volem recordar que el nostre projecte integrava l'hort en qüestió
dintre de les instal.lacions previstes.
Consideram així mateix lamentable que no hagi comparegut a cap ni una de les
reunions de la Comissió de Patrimoni la seva presidenta, la Sra. Pilar Carbonero,
ni tan sols avui, on creim que hauria d'haver donat les explicacions necessàries
donat que els fets provenen de la seva responsabilitat com a Regidora
d'Urbanisme.

Per tot açò, hem sol.licitat, a través de la Comissió de Patrimoni Històric de Ciutadella
la depuració de responsabilitats en l'àmbit o àmbits que pertoquin davant uns fets tan
greus que demostren la fragilitat i el perill en que es troba el conjunt del béns integrants
del patrimoni històric de Ciutadella, reservant la possibilitat de estudiar emprendre
altres mesures que considerem convenients en relació a aquests fets.

Ciutadella de Menorca, a 2 de desembre de 2.010
Societat Historicoarqueològica Martí i Bella. La Junta Directiva

