Dia 3 de juny, el director insular de l'Administració de l'Estat a Menorca, Javier LópezCerón, i el batle de Ciutadella, José María de Sintas, van copresidir la darrera Junta
Local de Seguretat abans de les festes de Sant Joan de 2013. Enguany, el director
Insular ha anunciat l'increment dels efectius que vénen de Mallorca, els UPR, i que l'any
passat van donar tan bon resultat a la festa de les avellanes. Cinc efectius més s'afegiran
als devuit de l'any passat i seran vint-i-tres els que ajudaran els efectius de la policies
local i nacional per tal d’oferir més seguretat. A més, els integrants de la Unitat de
Prevenció i Reacció ja seran a Ciutadella la nit del dia 22 de juny, Nit dels Festers, una
nit que es preveu també amb molta afluència de gent, i a la qual aquest grup serà de
gran ajuda. El batle de Sintas ha agraït al director insular l'esforç i la implicació dels
cossos i de les forces de seguretat de l'Estat per tal de col·laborar en aquest gran
esdeveniment popular. Per la seva part, la Guàrdia Civil també muntarà un dispositiu
per al control dels menors que s'embarquin als ports d’Alcúdia i de Barcelona amb
destinació a Ciutadella. Els joves ho hauran de fer amb la corresponent autorització
paterna. En cas que en el viatge transportessin begudes alcohòliques, els seran
decomissades a l'acte.
La Junta de Seguretat ha considerat que, enguany, també la zona del port de Ciutadella
haurà de complir amb tot el que estipula l'ordenança específica de Sant Joan. Amb la
finalitat que la seva observança és real, es faran gestions amb les autoritats
autonòmiques de Ports de les Illes Balears, de manera que la reglamentació que s'aplica
al centre de la ciutat es faci igualment extensiva a la zona portuària, que s'administra des
d’una altra autoritat distinta a la municipal.
Finalment, la Policia Local comptarà amb devuit efectius per a la Nit dels Festers; vinti-dos per als matins del 22 i del 23; 37 per al casvespre de dia 23; i trenta-sis per al
vespre. El dia 24, quaranta-sis al capvespre i trenta-sis al vespre, com ja es va fer l'any
passat. La Policia Nacional tindrà els dies 23 i 24 entre vint-i-sis i vint-i-set funcionaris
operatius per cobrir les festes; i dia 22, vint-i-dos efectius.

