
EL PARTIT POPULAR DE SINEU HA DE DEIXAR DE
VENDRE FUM I EXIGIR AL BISBAT DE MALLORCA

L’OBERTURA DEL PALAU DELS REIS DE MALLORCA

Durant aquestes darreres setmanes, i no és la primera vegada, el Partit Popular de Sineu ve

fent diferents propostes sobre els usos que ha de tenir el Palau dels Reis de Mallorca, declarat

bé d’interès cultural (BIC) pel Consell de Mallorca i tancat al públic des del mes d’octubre de

2016. Entre les comunicacions realitzades pel Partit Popular es poden destacar les següents:

“Sineu apuesta por dar usos culturales al Palau del Reis para evitar su degradación”, “Un

museu, un hostatge i un restaurant: els plans de l’Ajuntament de Sineu per al Palau de les

Monges” o “Sineu propone al obispado que el Palau acoja un museo permanente y actos

culturales”.

Cal recordar que segons l’article 34 c) de la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni

Històric de les Illes Balears, els propietaris, titulars d’altres drets reals i posseïdors de béns

immobles d’interès cultural estan obligats a permetre “la visita pública dels béns, almenys

quatre dies al mes i en dies i hores prèviament assenyalats”.

Per tant, el que ha de fer el Partit Popular de Sineu és obligar al Bisbat de Mallorca a complir

aquesta normativa, ja que durant aquests darrers 4 anys el Palau està tancat a pany i

clau, sense que durant tot aquest temps hi hagi hagut voluntat de complir la llei per cap

de les dues bandes. Recordem que la darrera vegada que es va obrir al públic va ser durant la

legislatura de Gent x Sineu, quan l’equip de Govern va promoure la seva obertura

realitzant-hi actes culturals diverses vegades a l’any.

Des de Més per Sineu consideram que aquesta és una nova mostra dels quatre anys que hem

patit de legislatura del Partit Popular de Sineu, definits per contínues mostres de vendre fum

al poble. Una vegada més, abans de presentar noves propostes que puguin resultar

beneficioses per a Sineu, convendria que el Partit Popular s’informàs de la normativa vigent

respecte al nostre patrimoni i en tengués la màxima cura. És una llàstima que un bé

d’interès cultural com és el Palau estigui abandonat d’aquesta manera i no sigui un

espai cultural obert a tothom.


