ELECCIONS MUNICIPALS

«Tenim un govern inoperant i una
oposició inexistent»
Mateu Vic, candidat a la batlia per
«Alternativa»
En Mateu Vic és un home amb llarga trajectòria de compromís amb la
vida cultural, social i política de Santa Maria.
Va ser membre de equip de redacció de la revista Coanegra des del
seu número 2, i durant 25 anys. El seu esperit crític davant la política
local va ser l’origen de molts de problemes amb la majoria dels
membres d’una revista molt identificada ideològicament amb el partit
que governa al nostre poble des de fa més de 20 anys. A l’any 2007 va
dimitir de Coanegra quan li varen censurar un article que degueren
jutjar poc favorable al PSM.
Aquesta dimissió no va suposar una retirada del seu compromís amb
la promoció del debat i la crítica si no tot al contrari, ja que va ser a
arrel d’aquest incident que va decidir crear una nova revista local que
és la que ara teniu en les vostres mans.
En Mateu també va ser membre del PSM, militància que va deixar a
l’any 1997 després de comprovar en primera persona que els esperits
crítics no tenien cabuda a la agrupació local d’aquest partit. A les
eleccions municipals del 1999 es va presentar dins la llista de
l’associació Ales. Ara torna a la política electoral com a cap de llista
d’una agrupació local independent sota el nom d’»Alternativa»
- Com així una altra candidatura a
les eleccions? Que no n’hi havia prou
amb els cinc partits que tenen
representació al consistori?
En vistes dels resultats em sembla
evident que no. Per una banda tenim un
equip de govern amb un alt nivell
d’incompetència i amb una capacitat de
gestió nul·la. Per altra banda tenim una
oposició pràcticament inexistent, tant a
la dreta com a l’esquerra. En vuit anys
de presència d’un regidor d’Esquerra
Unida als plenaris de l’Ajuntament no
hem vist cap proposta alternativa seriosa
a la política municipal.
Si el nostre grup no entra a formar part
del proper govern municipal, els qui
governin poden tenir clar que a partir d’ara
ho faran amb una oposició digna
d’aquest nom, que farà sentir la seva veu
i, sobretot, que farà valer les seves
alternatives.
- Incompetència i incapacitat de
gestió semblen acusacions molt
fortes cap al govern municipal!
Incompetència absoluta és per exemple
haver començat una reforma de la
normativa urbanística sense haver
aconseguit aprovar-la en més de 12 anys
governant amb majoria absoluta! Son tan
inútils que no l’aconseguiran aprovar
mai.
Incapacitat de gestió és per exemple que
prop de la meitat de les vivendes del
municipi no haguessin pagat mai les
taxes de recollida de fems fins que algú
ho va «descobrir» des del Consell.
Basta pegar una ullada al poble. Santa
Maria no és un municipi sense recursos,
és sobretot un poble mal gestionat.

A mi, hi ha un detall que em sembla
significatiu. Als temps que corren, les
tecnologies ens imposen nous mètodes
de gestió. Avui en dia el director de
qualsevol empresa, per petita que sigui,
no pot dur a terme la seva tasca sense
un ordinador. És difícil imaginar que es
pugui dirigir un poble de més de 6000
sense una eina com aquesta. Santa
Maria deu ser l’únic ajuntament d’un
poble d’aquestes dimensions on al
despatx de la Batlessa no hi ha un
ordinador.
- «Alternativa»
d’esquerres?

és

un

grup

per bicicletes paral·lel a la carretera. A
l’hora d’executar el projecte el Govern
balear havia canviat a mans del Pacte
de Progrés. En aquell moment en Mateu
Morro era el batle de Santa Maria i va
aconseguir que el seu partit, el PSM,
com a membre del Pacte de Progrés
modificàs el projecte per suprimir-ne el
carril bici. És el món al revés!

Aquesta és una pregunta que no
m’agrada, perquè posar etiquetes a les
persones o als grups no és sempre la
millor manera d’entendre’s. Hauríem de
començar per aclarir què significa ser
d’esquerres o de dretes.

Més que parlar de dretes o d’esquerres,
vull insistir en els principis en què es basa
l’actuació del nostre grup:

Si el PP representa la dreta, et diré que
evidentment el nostre grup no és de
dretes.

– Defensa del medi ambient i del
paisatge

Si el PSM que ha governat al nostre poble
durant els darrers vint anys representa
l’esquerra, també t’hauré de dir que no
som d’esquerres.

– Defensa dels interessos generals per
davant dels particulars

– Lluita per un poble habitable i per a
les persones.
– Absoluta transparència en la gestió
pública i amb la màxima participació
popular.

Dretes i esquerres: «el món
al revés»

- Però aquests principis no són els
mateixos que regeixen la política del
PSM o d’Esquerra Unida?

Parlant de dretes i d’esquerres a Santa
Maria tenim exemples que rompen tots
els esquemes. Un cas prou significatiu
és el de la reforma de la carretera de
Santa Maria a Pòrtol. El Partit Popular
va elaborar el projecte quan governava a
les Balears. Curiosament aquest
projecte incloïa la construcció d’un carril

En teoria potser sí, però no en la pràctica.
Quan el PSM decideix suprimir un carril
per bicicletes ho fa pensant en els
interessos personals dels propietaris
dels terrenys que s’havien d’expropiar
sense tenir en compte per res l’interès
general que suposa per tota la societat
la promoció de les bicicletes com a mitjà
de transport.

Un poble on tothom pot fer el que vol en
matèria urbanística és el millor exemple
de prioritzar els interessos privats per
davant de l’interès públic. Un ajuntament
que mira cap a una altra banda davant la
proliferació de construccions il·legals,
sobre tot a sòl rústic, no és un govern
que miri per l’interès general ni pel medi
ambient. Un poble de més de 6000
habitants sotmès a una forta pressió
especulativa que ni tant sols tengui un
zelador d’obres és un cas de jutjat de
guàrdia. A Santa Maria és sabut que
l’única regla municipal en matèria
d’urbanisme és «tothom pot fer el que
vol mentre que el veïnat no el denunciï».
És lamentable però és la dura realitat.
Pel que fa a la transparència i a la
participació popular en la gestió
municipal, a Santa Maria és un zero
absolut. En aquest sentit va em causar
gran sorpresa llegir les declaracions de
n’Antoni Oliver al passat número
d’aquesta revista quan deia coses com
per exemple «Tot ho duen fet i discutit.
Dóna la impressió que hi ha un altre
Ajuntament a darrera, que és el qui fa i
desfà. Als altres ens tenen com a
‘floreros’ que ens utilitzen per fer planta
quan interessa. Tot ens arriba cuit.» Per
mi tot això no em diu res de nou, el que
és sorprenent és que qui ho diu és una
persona que ha estat Tinent de Batle i
membre de l’equip de govern als darrers
quatre anys. Si per ell no hi ha hagut
transparència ni participació en les
decisions municipals, què en podríem dir
de la resta dels ciutadans!

El fet és que les grans decisions en
política municipal s’han preses sense
debat públic ni participació dels veinats:
reforma urbanística, prioritats de les
grans inversions, ubicació de l’escola o
de l’institut, ... Quan hi ha hagut debat
sobre temes municipals, la iniciativa
sempre ha vengut de fora de
l’Ajuntament.

«Els qui no volen que hi
hagi disciplina urbanística o
carrers peatonals, que
votin al PSM»

- Quin balanç fas dels 21 anys de
govern municipal del PSM?
Caldria esperar que un poble governat
durant 21 anys -16 amb majoria absolutaper un partit dit d’esquerres, progressista,
ecologista i molt més, fos un exemple a
seguir per la resta de municipis. El
resultat és tot el contrari. Santa Maria
és el millor exemple del que no hauria
de ser un poble del segle XXI.

«La nostra qualitat de vida
ha baixat de manera
significativa»

Pel que fa a la política d’Esquerra Unida,
han pres decisions incomprensibles en
un partit que se reclama esquerrà, com
la d’aprovar la baixada de sou dels
treballadors de l’Ajuntament. Per altra
banda, en la pràctica els condiciona molt
el seu electoralisme. Massa sovint els
he sentit emprar arguments de l’estil de
«si defensam això la gent no ens votarà».
És clar que amb principis com aquest
no es pot anar molt lluny. Des
d’Alternativa tenim molt clar que
defensarem el que considerem just per
al poble. Si alguna gent, o la majoria, no
comparteix els nostres principis és millor
que no ens votin. A molts no els agradarà
per exemple que demanem disciplina
urbanística al nostre poble, que posin un
zelador per acabar amb les obres
il·legals. Si s’estimen més que no hi hagi
ordre ni concert en qüestió d’urbanisme
és millor que votin al PSM. Els animam
a fer-ho. A d’altres no els agradarà que
es facin carrers peatonals i que els
cotxes perdin la prioritat. Que votin al
PSM. Alternativa només aspira a recollir
els vots de la gent que vol un poble
diferent.

Els carrers estan envaïts de cotxes, i la
gent que vol anar a peu o en bicicleta ho
té cada dia més difícil, i no en parlem ja
si van amb cotxes d’infants, carrets de
compra, crosses o cadira de rodes.
Tenim una escola nova fora del casc
urbà, amb un accés perillós i que ja era
massa petita abans d’inaugurar-la. Tenim
una casal d’entitats a fora del poble, a
Son Llaüt, on és impossible anar-hi a
peu sense jugar-s’hi la vida. Tenim una
normativa urbanística totalment obsoleta,
i a més com que no hi ha vigilància de
cap tipus tothom fa el que vol. Així fora
vila s’ha convertit en una immensa
urbanització.
S’han fet inversions milionàries amb
l’únic criteri d’aprofitar subvencions.
Tenim un saló d’actes a les Cases dels
Mestres on ni tan sols s’hi pot fer teatre
perquè l’escenari no està pensat per
això. Tenim un projecte de «museu
etnològic» on s’hi han gastat dos milions
d’euros i encara no sabem què serà
exactament ni quant ens haurà costat
en estar acabat.

La reforma de la carretera i de la plaça
dels Hostals és un altre bon exemple de
inversió malbaratada. Només ha aprofitat
a dos o tres bars que ara tenen una
terrassa més gran gratis total. A part de
les faroles noves tot segueix igual, els
cotxes circulant a tota velocitat i ocupant
la major part de l’espai de la plaça dels
Hostals. El mateix passa amb la plaça
dels Caiguts...
Tenim un polígon industrial on
l’Ajuntament ha permès la instal·lació
d’empreses malgrat que encara no està
legalitzat. Son Llaüt és ara mateix una
«ciudad sin ley» de la qual ningú se’n
vol fer responsable i que tendrà difícil
solució.
La llista seria molt llarga. La conclusió
és clara tenim un poble que va de pitjor
en pitjor. La nostra qualitat de vida ha
baixat de manera significativa en els
anys de govern del PSM.
- Quines seran les prioritats
d’Alternativa si entrau a formar part
del nou govern municipal?
Hi ha tantes coses que necessiten remei
urgent que és difícil saber per on
començar.

«Les generacions futures
seran beneficiaris o
damnificats de la política
urbanística actual»
Un tema que a mi em sembla fonamental
és el de l’urbanisme. La normativa
urbanística del poble és una de les
poques coses que son competència al
100% de l’Ajuntament i a la vegada és
el que te un major impacte en la qualitat

Santa Maria ha de
prendre un altre camí

Vota

www.santamariadelcami.net/alternativa

de la vida dels veïnats tant a curt com a
llarg terme. Moltes generacions futures
seran beneficiaris o damnificats de la
política urbanística que duguem a terme
avui mateix.
Curiosament de l’únic que no s’ha parlat
als darrers anys a la sala de plenaris de
la Casa de la Vila és d’urbanisme.
Sembla que el tema no interessa a ningú,
ni al govern ni a l’oposició, tant de dretes
com d’esquerres. És per això que cal
una veu «alternativa».
En primer lloc s’hauria d’anul·lar la
reforma de la normativa que està pendent
des de fa 12 anys, ja que els principals
canvis que introduiria només
beneficiarien als promotors immobiliaris:
reducció de zones verdes, edificis més
alts als carrers estrets, una via de
circumval·lació que separaria l’escola del
casc urbà, requalificacions urbanístiques
que només beneficien als propietaris,
etc...
Després d’anul·lar la reforma pendent
s’haurien d’introduir de manera urgent
canvis puntuals a la normativa: edificis
més baixos als carrers més estrets, no
més finques de pisos, aparcaments a
totes les entrades del poble, més zones
verdes, redissenyar la via de
circumval·lació, ...
L’altre aspecte important en la política
municipal és el de la mobilitat. És urgent
fer un canvi en matèria de trànsit per
donar prioritat i seguretat a la gent que
va a peu i en bicicleta dins el casc urbà.
Hi ha massa cotxes i camions circulant
i aparcant per tot arreu. En aquest
aspecte anam en contra de la història.
L’Ajuntament ha caminat fins ara en
sentit contrari al de la resta de la
civilització. Fa falta prendre un altre camí.
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