FRANCINA ARMENGOL ANUNCIA EL “COMPROMÍS FERM” DEL GOVERN EN
L’EXECUCIÓ DEL NOU CONSERVATORI DE MENORCA I L’ESCOLA D’ADULTS DE MAÓ
“Sabem que són dues reivindicacions històriques de l’illa de Menorca i, especialment, de Maó i
volem donar-hi compliment”, ha assegurat la presidenta de les Illes Balears en la segona jornada
de la visita institucional que fa a la ciutat.

Maó, 14 de gener de 2016
La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, ha expressat avui matí el “compromís ferm” de
l’Executiu autonòmic per fer realitat dos dels projectes educatius més importants per a la ciutat de
Maó: la nova seu de l’Escola d’Adults als Quarters de Santiago i el futur Conservatori Professional de
Música de Menorca a la Sala Augusta. “Sabem que són dues reivindicacions històriques de l’illa de
Menorca i, especialment, de Maó i volem donar-hi compliment”, ha assegurat la presidenta després
de visitar, acompanyada de l’alcaldessa Conxa Juanola i membres del govern municipal, els dos
edificis.
La implicació del Govern en la realització d’aquestes dues infraestructures es materialitzarà, d’una
banda, en la redacció durant aquest any dels projectes executius de rehabilitació i adequació de la Sala
Augusta per convertir-la en seu del Conservatori i de les fases III, IV i V de les obres de recuperació
dels Quarters de Santiago i d’habilitació de les noves dependències del centre educatiu Joan Mir i Mir;
i, d’altra, en l’aportació de finançament per a la seva execució a partir del 2017.
“És important posar fil a l’agulla i per això durant aquest any l’IBISEC redactarà el projecte executiu
del nou Conservatori i també participarem en la redacció de les fases que resten de la futura Escola
d’Adults de Maó. I després prepararem les aportacions pressupostàries per a l’any 2017”, ha explicat
Francina Armengol.
L’alcaldessa Conxa Juanola ha agraït el compromís públic de la presidenta amb l’execució d’aquests
dos projectes, que ha qualificat de “prioritaris” per a la ciutat i per al govern municipal. “Es tracta
d’instal·lacions educatives necessàries i llargament reivindicades pels maonesos”, ha assenyalat.
Aquesta rellevància explica que l’Ajuntament de Maó hagi decidit iniciar les obres del Quarter de
Santiago amb finançament propi –la inversió per executar les fases I i II, consistents en la substitució
de les cobertes i les finestres i la restauració de la façana, ronda els 550.000 euros-, “un esforç” que la
presidenta Armengol ha valorat positivament ja que excedeix l’àmbit competencial municipal.
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