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(Acord)
(Acord)
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(PP)
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Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió, que es desenvolupa sota el següent ordre del dia:
I.

ASSENYALAMENT FESTES PATRONALS DES MERCADAL I FORNELLS.

En primer lloc es llegeix la proposta de la Batlia, que literalment diu:
"Segons els protocols establerts, atès que cal assenyalar els dies de les festes
patronals de Sant Martí i de Sant Antoni 2004, i atès que tradicionalment se celebren el
tercer i quart cap de setmana del mes de juliol respectivament, al Ple de la Corporació
PROPÒS:

1r.- Fixar els dies 17, 18 i 19 de juliol per celebrar les festes de Sant Martí des
Mercadal.
2.- Fixar els dies 24, 25 i 26 de juliol per celebrar les festes de Sant Antoni de Fornells.
No obstant això, el Ple amb superior criteri, acordarà."
Vista la proposta anterior, és aprovada per unanimitat.
II.

APROVACIÓ PROGRAMA DE FESTES DE SANT MARTI 2004.

Seguidament es passa a tractar l'assumpte del programa de festes des Mercadal, una
còpia del qual s'ha lliurat prèviament als regidors.
El Sr. Riudavets Pons comenta que no es tracta d’una critica sinó d’una suggerència ja
que amb les festes no s’ha de fer política, però que el programa li sembla ric en dates
però pobre en matèria i valdria més no fer tantes festes durant l’any i més activitats
per Sant Martí; que per altre part el diumenge hi ha un ball a les onze a la plaça i altre
a les 12.30 a la Pl. Pare Camps; i que és una pena que amb la quantitat de bandes que
hi ha a Menorca s’hagi de dur una de Mallorca ja que l’ambient festiu de Menorca no el
poden viure d’igual manera.
El Sr. Pons Fullana que els dos balls del diumenge es fan coincidir a intenció ja que són
dues orquestres que toquen músiques diferents, l’any va anar bé; i que la il·lusió de la
Banda d’Inca és molt gran i intentaran que tots surti bé.
Posat a votació el programa de les festes de Sant Martí és aprovat per 6 vots a favor
dels grups Acord, i UPM i 4 abstencions dels grups PP i UCN.
III.

APROVACIÓ PROGRAMA DES FESTES DE SANT ANTONI 2004.

A continuació, es passa a tractar l'assumpte del programa de festes de Sant Antoni de
Fornells, una còpia del qual s'ha lliurat prèviament als regidors.
El Sr. Garriga Roselló comenta que no és una crítica però pensa que en el programa li
falta cosa més que faci referència al mar; que les bandes de música se’ls hi ha de
donar la màxima confiança, i en definitiva li sembla més correcta que es xerri de les
festes quan s’acabin.
El Sr. Riera Moreno comenta que el seu grup hagués fet un programa de festes
diferent i li hagués agradat que se’ls hi hagués consultat; que li agrada que
definitivament hi hagi Pregó de festes; i que properament presentaran una moció

demanant al Consell la creació d’una banda de música menorquina perquè pugui tocar
en les festes patronals.
Posat a votació el programa de festes de Sant Antoni és aprovat per 7 vots a favor dels
grups Acord i UPM i 4 abstencions dels grups PP i UCN.
El batle fa constar a l’acte el desig de tota la Corporació que les festes siguin
esplèndides i la felicitació del consistori a tots els ciutadans del municipi.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
EL BATLE,

EL SECRETARI,

