PREC

DES GRUP MUNCIPAL CIUTADANS (CIUTADELLA) PER
PRESENTAR EN ES PLE DE S’AJUNTAMENT DES MES DE FEBRER 2020 EN
RELACIÓ A S’ESTAT D’ABANDÓ DE S’ESCULTURA EN HONOR AN ES PINTOR
JOSEP ROBERT TORRENT PRAT.
Aquest grup municipal de Ciutadans Ciutadella vol fer, abans des Prec corresponent a
aquest escrit, una petita reflexió per donar peu a allò que es sol·licita en justícia.
En aquest sentit volem indicar que un poble es pot valorar i mesurar en funció de com
valori i mesuri aquest an es seus grans, an es seus il·lustres, en aquest cas, fins i tot, Fill
Il·lustre. Pensam que es tractament que es mereixen aquells que mos van precedir per
elevar es nivell cultural d’aquest, es nostro poble, ha de ser digne, honrós i apropiat. Creim
que aquest tres qualificatius no es produeixen a dia d’avui en sa persona il·lustre que ara
mos ocupa, si més no, per es motius que aquí argumentarem. Es tracta, des nostro ben
estimat, Pintor Torrent.
Creim que no és de rebut que una persona tan important per Ciutadella i tan reconeguda
per sa seva immensa labor i qualitat artística, tengui en tan mal estat, tan deteriorat i
abandonat es símbol en forma d’escultura que aquest poble i aquest Ajuntament va lliurarli de forma ben merescuda en es seu dia just davant, precisament, de s’escola que també du
es seu nom.
A dia d’avui, com es pot observar a ses fotos adjuntes, s’òxid s’està menjat ràpidament
s’escultura metàl·lica que en es seu moment era ben colorida i representativa. Tampoc es
poden llegir prou bé ses lletres esculpides que són en commemoració de s’artista (encara
que açò sigui lo que està millor conservat). Fins i tot s’escut des nostro poble ha perdut es
brillo i sa dignitat que d’ell ha d’emanar ja que s’ha converit en un simple objecte fosc i
quasi desdibuixat.
Per tots aquests motius, arguments en lletra i provats de forma clara amb ses imatges
adjuntes, volem fer arribar sa nostra voluntat,
d’instar a s’Equip de Govern a fer retornar s’esplendor merescut, i actualment perdut, a
s’escultura objecte d’aquest Prec, posant solució i adob a allò que acabam de reclamar (a
s’escultura metàl·lica –sobre tot-, an es gravat escrit –en menor mesura- i a s’escut de
Ciutadella), perquè es familiars de tan insigne artista en particular i tots es ciutadellencs en
general, puguem visitar-la i honrar, de sa manera que es mareix, an es gran Pintor Torrent.
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