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SE SUPRIMIRAN ELS PASSOS
A NIVELL DEL TREN

Els Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) varen
presentar públicament el projecte de supressió
de tots els passos a nivell del terme de Santa
Maria del Camí. (Pàgines 2, 3 i 4)

L’Ajuntament
compra aigua de
sa Marineta

La contaminació de l’aigua dels pous de Santa
Maria ha obligat l’Ajuntament a recórrer al
ABAQUA per comprar aigua de sa Marineta.
Pàgines 6 i 7.

Eleccions europees

La participació dels santamariers a les eleccions
europees no va arribar al 40%. Pàgina 10.

Subvenció del
Govern a la
Residència

L’Ajuntament ha signat un conveni amb la
Conselleria d’Afers Socials per la subvenció de
8 places de dependents a la residència. Pàg. 7.
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Se suprimiran
els passos a
nivell del tren
Mateu Vic
Els Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM) procediran molt
aviat a suprimir tots els passos
a nivell del terme de Santa Maria
del Camí, dins una sèrie
d’actuacions que pretenen
suprimir-los tots al llarg de la
línia ferroviària, no només els del
nostre terme. Per això el passat
30 de juny va tenir lloc un acte
d’informació al poble per donar
a conèixer amb més detall
aquest projecte.
L’acte va tenir lloc a les Cases
dels Mestres, i hi assistí una
setantena de persones, la
major part directament
afectades pels canvis de
circulació
i
per
les
expropiacions que el procés
comportarà.
Hi varen intervenir la batlessa
Rosa Vich, juntament amb
Jaume Jaume gerent dels SFM,
Antoni Verger, director general
de Mobilitat del Govern de les
Illes Balears, i Pere Sintes un
dels tècnics redactors del
projecte.

5 passos a nivell
Actualment queden al nostre
terme municipal 5 passos a
nivell que són (des de Palma
cap a Inca): camí de Can
Franco, camí de sa Síquia,
camí de Coanegra, camí dels
Moliners, i camí de Can Crespí.

SEGONA FASE (2010-2011)

Hi ha un sisè pas a nivell a la
partió del terme de Santa Maria
amb el de Consell, però se’l
considera del terme de Consell,
i per tant no entra de moment
en el pla de supressió.
Ja fa anys que se suprimiren
altres passos a nivell a Santa
Maria: el de can Rei, de la
carretera de Bunyola, de Ca na
Vinyes i de Son Montserrat: el
de la carretera de Bunyola va
ser substituït per un pont sobre
la via, i els altres per
desviacions cap a altres camins
o carreteres.

Raons de
seguretat
Segons explicaren els
representants de SFM, la Llei
del sector ferroviari i els
reglaments que se’n deriven, així
com el Pla Director de
Transports de Mallorca, obliguen
a la progressiva supressió dels
passos a nivell, i per tant es
tracta d’una obligació legal.
Però també -i sobretot- es tracta
d’una qüestió de seguretat, tant
per als usuaris del ferrocarril,
com per als veinats del poble,
que constantment travessam
les vies a peu, en bicicleta o en
vehicles motoritzats.
El Govern de les Illes Balears
s’ha proposat dur a terme
millores significatives en el
transport ferroviari durant

aquesta legislatura, i en el marc
d’aquestes millores hi trobam la
supressió de passos a nivell,
amb el consegüent augment de
la seguretat; així com per
exemple l’electrificació de la
línia Palma-Inca-Enllaç, o la
millora d’algunes estacions. Tot
això en vistes a una creixent
importància del tren, que amb
el temps anirà augmentant la
seva freqüència i velocitat de
circulació, de tal manera que els
passos a nivell serien de cada
dia més perillosos i molests per
a la població.

Un pla en dues
fases
La supressió dels passos a
nivell es durà a terme en dues
fases, que acabaran l’any 2011.
En una primera fase se
suprimiran els passos del camí

de Coanegra cap a Consell, i en
una segona fase posterior se
suprimiran els passos del camí
de sa Síquia i de Can Franco.
La primera fase és la que ja té
redactat el projecte i està
actualment a exposició pública
fins al 28 de juliol, perquè tothom
que vulgui hi pugui presentar
al·legacions.

Primera fase: del
camí de Coanegra
cap a Consell
El projecte que està ara mateix
a exposició pública preveu el
tancament dels passos a nivell
del camí de Coanegra, del camí
dels Moliners i del camí de Can
Crespí. Aquest darrer és un
camí molt poc important, que
només du a unes poques
finques, passat Son Penjoll.
El projecte preveu suprimir els
tres passos a nivell, i construir
un pont sobre la via que partirà
de la carretera de Consell,
davant la gerreria, i que anirà a
parar al camí de sa Pedrera, a
l’altre costat de la via. Des
d’aquest camí s’enllaça amb el
de Coanegra. Des dels dos
altres passos suprimits se
construirà un camí paral·lel a la
via del tren que arribarà fins al
pont. La carretera sobre el pont
tendrà una amplada de 10
metres, i també permetrà el pas
de vianants i bicicletes.

El solar a l’esquerra d’aquesta imatje, es destinarà a aparcament
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Igualment està prevista en
aquesta primera fase la
construcció d’un aparcament

entre l’estació i el camí de
Coanegra.

Segona fase: camí
de sa Síquia i
carretera d’Alaró
La segona fase del projecte, que
encara no està acabat de
redactar però que es preveu que
es durà a terme abans del 2011,
contempla la supressió dels
passos a nivell del camí de sa
Síquia (carrer Batle Josep
Canyelles), i del camí de Can
Franco ( carretera d’Alaró). A
l’alçada del camí de sa Síquia
es construirà un pas per davall
la via, o sia un túnel, per a
bicicletes i gent a peu, i a davant
les cases de Son Montserrat un
altre pas inferior per a vehicles,
que enllaçarà amb la carretera
de Bunyola a la sortida del
poble. Des de Son Montserrat
al camí de Can Franco ja
existeix un camí paral·lel a la
via, que s’allargarà fins a
enllaçar amb el camí de sa
Síquia i el carrer Nofre Jaume.

Canvis circulatoris
La supressió dels passos a
nivell, a més de proporcionar
molta més seguretat, suposarà
importants canvis en la
circulació del poble. Per
travessar la via en cotxe s’haurà
de sortir del poble, bé cap a
Consell, bé cap a Bunyola.
Probablement s’incrementi el
trànsit al carrer Nofre Jaume,
que actualment ja presenta
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problemes amb una circulació escassa,
ja que part del trànsit del camí de sa
Síquia hi anirà a parar. Igualment es
veurà incrementat el trànsit als carrers
Antoni Gelabert i Josep Capó, dels
vehicles que vagin o venguin del camí de
Can Franco cap al poble (A. Gelabert) i
cap a Palma (J. Capó). En canvi tot el
barri de l’estació i de Ca n’Orell
probablement veurà disminuït el trànsit
motoritzat.

Elevats o soterranis?

Per travessar la via a peu o en bicicleta
s’haurà de fer pel camí de sa Síquia, de
tal manera que les persones que circulin
a peu pel camí de Can Franco o de
Coanegra (que no són poques) hauran
d’anar fins al camí de sa Síquia. Això
significarà haver de caminar 200 metres
(des del camí de Can Franco) o 225 (des
del de Coanegra) només per anar a
travessar. Els passos motoritzats de Son
Montserrat i de davant la gerreria també
seran aptes per anar-hi a peu, però llavors
la voltera seria molt major, absurda i
incòmoda.

Segons explicà el tècnic de SFM, tots
els passos que es proposaven a Santa
Maria eren en principi elevats, però que
la batlessa els demanà les possibilitats
perquè poguessin ser inferiors. Degut a
aquesta petició, només el pas que
substitueix el de Coanegra (per a
vehicles, entre la gerreria i el camí de sa
Pedrera) serà superior, per impossibilitat
tècnica perquè sigui inferior.

M.V.
Una de les polèmiques que sorgí a les
Cases dels Mestres va ser sobre la major
conveniència de passos elevats o
soterranis, especialment referits als
passos a peu dins el poble.

Els passos inferiors tenen l’avantatge de
no presentar gaire impacte visual, però
l’inconvenient que tenen un manteniment
més difícil (humitat, possibles

Només un pas a peu
dins el poble
MV
Una de les crítiques que ha rebut el
projecte de supressió de passos a nivell
(a part de les que fan referència a
problemàtiques particulars), és que
només preveu un pas a peu dins el poble.
Actualment en el casc urbà hi ha tres
passos a nivell, tots tres molt usats per
gent a peu i en bicicleta, tant per
desplaçaments quotidians com per anar
a passejar. Es preveu la supressió dels
passos de Can Franco i Coanegra, i
deixar només el de sa Síquia per
travessar a peu i en bici. Com ja hem
explicat, això significa una voltera
d’almanco 200 i 225 metres en un sol

costat de la via (més els corresponents
poden arribar a duplicar la voltera). Anar
a peu no és com anar en cotxe, i haver
de voltar entre 200 i 450 metres pot
significar un important obstacle per a
molta de gent, i en qualsevol cas un
incentiu per agafar el cotxe o el motoret,
cosa que molts pensam que s’hauria
d’evitar.
De tota manera els responsables de
SFM es mostraren receptius a la
possibilitat d’incrementar aquests
passos a peu. No hi seria de més una
mica d’empenta per part del poble i dels
seus representants perquè sigui així.

inundacions, neteja higiene), sobretot si
tenim en compte que a l’estació no hi
ha lavabos, i moltes vegades els passos
inferiors són usats per a aquestes
funcions. Un altre inconvenient és que
són desagradables, poc acollidors, i fins
i tot insegurs, i la gent té tendència a
evitar-los per això mateix. Justament per
aquest motiu els passos inferiors són un
incentiu a la utilització del cotxe, i per
tant a una major despersonalització del
poble.
Els passos superiors tenen l’inconvenient
de l’impacte visual, més si tenim en
compte que han tenir una alçada mínima

de 7 metres; però en canvi resulten més
agradables i acollidors per a la gent que
els hagi de fer servir, amb l’alicient afegit
d’oferir bones vistes de l’entorn. I
l’impacte visual, al cap i a la fi, és un
concepte relatiu.
Responsables de SFM explicaren que
el cost de tots dos tipus de passos és
semblant, i que fins i tot els superiors
poden resultar més barats.
Abans de prendre una decisió convendria
sopesar bé tots els punts a favor i en
contra de cada opció.

Ajuntament:
imprevisió
La decisió de SFM de donar major seguretat a la circulació de persones i
vehicles amb el tancament dels passos a nivell, sembla que ha agafat
l’Ajuntament de Santa Maria en una situació que no tenia prevista en absolut.
La prova més clara d’aquesta falta de previsió la tenim en la revisió del
planejament urbanístic: fa 11 anys (!!!) que s’inicià aquesta feina de revisió
i, a part de no haver acabat encara, resulta que no hi ha absolutament cap
previsió de supressió de passos a nivell. El reglament que ho regula, derivat
de la Llei del servei ferroviari, és del 2004, o sia que aquests tècnics (que
des de fa 11 anys fan feina sense cap resultat real fins ara) ho haurien
d’haver previst. Suprimir els passos a nivell implicarà, com hem vist, canvis
en la circulació de persones i vehicles, i per tant habilitar o construir nous
vials per adaptar-se a la nova situació. Res de tot això està previst al
planejament urbanístic municipal.
Quan a la presentació del projecte de SFM a les Cases dels Mestres
explicaven que s’havia d’obrir un carrer entre el camí de Can Franco i el de
sa Síquia ran de via, a la batlessa li faltà temps per dir que «això ja està
previst a les normes de 1988». El que no ens explicà és que aquestes
normes estan a punt de ser substituïdes per unes de noves, aquestes sí
comanades per l’actual equip de Govern, que NO preveuen aquest carrer. O
sia que l’únic punt on l’Ajuntament ha mostrat previsió es deu a una decisió
presa el 1988, quan aquest poble estava governat pel PP.
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Quan un ajuntament
només serveix per
festes
Andrés Ginés
Havia de passar. De cop i volta
l’Ajuntament de Santa Maria es troba
davant dels nassos amb una patata
calenta que no pot traspassar a altres
per sortir-ne impune. Aquesta patata
calenta es diu «ferrocarril». Com molts
dels lectors sabran, SFM es va reunir fa
unes setmanes amb la batlessa i veïns
dels poble, molts d’ells afectats pel
projecte de supressió dels passos a
nivell, i oferí al poble un pla que preveia
el tancament dels actuals passos i la
seva substitució per un únic pas a peu i
dos passos per a vehicles als dos afores
del poble. La batlessa estava tan nerviosa
en aquella reunió que li costava articular
un discurs coherent, i l’únic que va
aconseguir transmetre sobre les seves
intencions és que recollirien al·legacions
dels veïns, fent ostentació d’aquesta
mentalitat petitburgesa que té Santa
Maria sumida en la misèria (passejauvos per qualsevol carrer del poble i mirau
com estan les voreres, per no parlar altra
vegada dels doblers que gastarà
l’Ajuntament en comprar aigua per no
haver fet els deures).
I tot per no haver anat a la reunió amb un
pla alternatiu al que oferia SFM.
Prèviament hi havia hagut diversos
contactes entre SFM i l’Ajuntament, i
aquest coneixia perfectament el projecte.
Com a mínim hauria pogut pensar si
encaixa en el seu projecte de poble i
estudiar quines alternatives hi podia oferir.
Però clar, el problema és que
l’Ajuntament no té cap projecte de poble,
i a més és molt més fàcil recollir les
al·legacions -totalment legítimes, per
altra banda- dels propietaris als quals
hauran d’expropiar uns quants ametlers
o garrovers, o d’aquells altres molestos
perquè hauran de fer una voltera amb el
cotxe. Hem de recordar que una actuació
semblant d’aquest mateix ajuntament ja
ens va costar un carril bici a la carretera
de Pòrtol: uns veinats expropiats
aconseguiren que l’Ajuntament demanàs
i aconseguís la supressió del carril bici.
És a dir, na Rosa Vich, veient que això
es pot girar en contra seu i perdre quatre
vots, intenta alçar-se com a abanderada
dels que pateixen per la «voràgine

destructora de SFM», que volen «dividir
el poble» (Quedau-vos amb aquesta
frase, perquè aviat serà l’eslògan que
facin servir), en lloc de fer la feina que li
correspon, que no és altra cosa que
plantejar un pla alternatiu consensuat
amb els tècnics municipals, i discutir-lo
d’institució a institució. No, per a la
batlessa val més que siguin els altres
que se n’ocupin, que l’Ajuntament no té
recursos per a aquestes coses. Lògic,
els recursos i esforços de l’Ajuntament
es dediquen a coses que realment són
necessàries i que «fan poble»: les
festes.
Evidentment, a l’Ajuntament de Santa
Maria li importa ben poc el bé comú, i
per això no mou un dit en aquest tema,
encara que part de l’equip de Govern no
estigui d’acord amb aquesta actuació, i
hi hagi membres que expressin
públicament el seu malestar i la seva
disconformitat. Això no importa, l’únic
important és que la batlessa de bell nou
ens «salvi de la catàstrofe» que ve de
Palma, i així arreplegar quatre vots més
d’aquí a dos anys. Idò no senyor, la
ineptitud d’aquest ajuntament ha fet una
vegada més que un projecte que hauria
d’haver estat discutit a fons a les
institucions es deixi en mans dels
propietaris afectats. I és ben legítim que
un particular posi els seus interessos per
damunt de l’interès general, és el que
faria qualsevol. Però un ajuntament no,
un ajuntament ha de ser garant perquè
l’interès comú prevalgui sobre legítimes
consideracions particulars, i si això
implica que s’ha d’expropiar, endavant.
No podem continuar permentent, com
veinats d’aquest poble, la ineficàcia de
qui ens governa, la desídia del nostre
ajuntament, la ineptitud de la batlessa, i
deixar que una vegada més un problema
sorgit de la ineficàcia municipal
santamariera acabi sent atribuït
exclusivament a institucions externes.
Si l’Ajuntament no és responsable dels
seus actes, llavors qui ho serà?
Respecte, Sra. Batlessa, els
santamariers mereixem el vostre
respecte, que som nosaltres qui l’hem
posada allà on és. I no oblideu que la
paciència té un límit, i vós hi estau
arribant perillosament. Però clar, supòs
que ara mateix estau més ocupada en
les festes, que és el que toca. O no?

Quart Creixent, una publicació oberta
Quart Creixent és un periòdic plural i
obert. El mitjà ideal per informar i
intercanviar opinions sobre temes
d’ambit local.

per escriure en catalá, et podem ajudar
a corregir o a traduir.

Quart Creixent no té equip de redacció
ni linea editorial. La linea la fixen a cada
número aquells que hi col.laboren.

L’associació promotora de la revista
només s’ocupa dels aspectes tècnis i
financers, i en cap cas dels continguts.
Els articles només expressen l’opinió
dels seus autors.

Anima’t a dir la teva. Si tens problemes

quartcreixent@yahoo.es

Sobre el projecte
de supressió de
passos a nivell

Comitè local d’Unió Mallorquina de Santa Maria del Camí
Davant el projecte de supressió de passos a nivell a Santa Maria presentat
pels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), Unió Mallorquina vol manifestar
que aquesta és una actuació amb molta repercussió i conseqüències sobre
el futur del poble, que canviarà de manera irreversible per a les generacions
futures. Per tant, a l’hora d’encarar aquest problema no es poden regatejar
ni escatimar mitjans, ja que es tracta d’unes actuacions que són per sempre.
En canvi SFM ha oferit un projecte pràcticament tancat, sense plantejar
prèviament alternatives possibles.
Aquest projecte ha causat inquietud a una part del poble i ha motivat la
presentació d’al·legacions plantejades de manera col·lectiva. UM es mostra
favorable a les al·legacions que demanen una major i millor connexió entre
les dues bandes de les vies, amb més passos per a vianants, així com la
prolongació del carrer Nofre Jaume en direcció Consell fins enllaçar amb el
futur pont, o l’alternativa de fer les vies soterrades o en trinxera.
Des d’UM pensam que el ferrocarril és una riquesa per al poble, amb tots
els avantatges que suposa per a Santa Maria, i que s’ha d’apostar pel futur
d’aquest mitjà de transport, amb l’electrificació, increment de freqüències,
millora d’instal·lacions, i també per descomptat de la seguretat. Però abans
de dur a terme una actuació com la supressió dels passos a nivell fa falta,
a més de tenir en compte l’opinió del poble, estudiar molt més a fons la
qüestió per la transcendència que té per al futur del nostre poble
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Santa Maria del Camí i la biblioteca
Maria-Antònia Ferrer

bibliotecaris i difondre i donar a conèixer
la biblioteca en el seu entorn més
immediat. Amb aquest objectiu seguim
treballant

Una mica d’història
El municipi de Santa Maria del Camí
compta amb servei de biblioteca
municipal des de l’any 1927, durant la
batlia de Bartomeu Simonet, el dia 7
d’octubre s’inaugurà una biblioteca
municipal instal·lada a l’edifici de la
Casa de la Vila, que, posteriorment fou
traslladada a l’Escola Graduada, (al
carrer de l’Església). Desaparegué anys
després.
L’any 1981 va obrir les seves portes una
nova biblioteca ubicada a la planta baixa
de la Casa de la Vila, en un local al carrer
Josep Calafat. La nova biblioteca entrà
a formar part de la Xarxa de Biblioteques
del Consell General Interinsular, a partir
de la signatura d’un conveni de
col·laboració entre ambdues institucions
que s’ha anat renovant automàticament
fins a l’actualitat.

... fins a Cas Metge Rei
La Biblioteca Cas Metge Rei va néixer
l’any 1999, amb la inauguració, el dia 13
de març, de les noves instal·lacions del
servei bibliotecari al Casal de Cas Metge
Rei, vora la plaça de la Vila. amb
l’objectiu d’establir un servei de biblioteca
pública per al municipi de Santa Maria
del Camí.
La biblioteca és una entitat sense afany
de lucre creada amb un objectiu: oferir
als ciutadans i els visitants del municipi
un centre públic de lectura, especialment
als més joves, un centre de trobada i
comunicació, de lliure accés a la
informació i potenciador de la cultura. La
seva missió és fomentar, conservar i
difondre el coneixement, per tant els seus
fins són socials i culturals, té com a

Actes de celebració 10
anys a Cas Metge Rei
Lectura de poemes:
Biel Mesquida,
- L’avenc de Coanegra de Costa i Llobera
- El campanar blau de Miquel Forteza
- Ruixat de Miquel Ferrà
Felip Munar
- Torrent del Freu de Lloreç Riber
- A les campanes de la parròquia de
Santa Maria de Miquel Forteza
vocació difondre la lectura a la societat i
convertir-se en un servei lúdic socialment
integrador.
Les seves funcions essencials són la
informació, la formació, l’esbarjo i la
cultura dels seus usuaris reals i
potencials.
La biblioteca ocupa un espai total de 250
metres en dues plantes del casal de Cas
Metge Rei distribuits en diferents espais:
sala d’estudi, sala infantil, sala de
col·lecció local, sala d’informàtica, sala
d’exposicions i conferències, també
allotja el fons documental de l’arxiu
particular de Mn. Josep Capó, prevere i
historiador santamarier que legà en
testament el seu patrimoni documental
a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
Cas Metge Rei forma part de la xarxa de
Biblioteques del Consell de Mallorca
des dels seus inicis i el seu catàleg està

integrat en el CABIB, (catàleg bibliogràfic
de les Illes Balears).
El seu fons documental - segons les
xifres estadístiques de l’any 2009- està
format per més de 16.000 documents;
(material bibliogràfic i videogràfic) I
ofereix una sèrie de serveis: consulta en
sala, informació i préstec de documents,
servei d’internet i ofimàtica. El nombre
de lectors amb carnet d’usuari durant
l’any 2009 se xifra en 1300.
La Biblioteca Cas Metge Rei ha
esdevingut des de la seva inauguració
un centre de dinamització cultural i
social del nostre municipi: Santa Maria
del Camí, amb aquest objectiu realitzam
una planificació d’activitats de
dinamització cultural amb l’objectiu de
fomentar la lectura entre els nostres
usuaris reals i potencials, amb la intenció
d’incentivar la utilització dels serveis

Subvencions per a instal.lacions
solars tèrmiques
Les ajudes són de 550 euros per beneficiari i col.lector instal•lat
La conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha
convocat la línea de subvencions per a instal.lacions
solars tèrmiques constituïdes per un únic col.lector solar
que suposin un mínim de 1,7 m2 de superfície amb
coeficient global de pèrdues inferior a 9W/(m2ºC). La
convocatòria va sortir publicada al BOIB del dimarts 16
de juny. El pressupost que s’hi destina és de 160.00
euros.
Els beneficiaris són les persones físiques que duguin a
terme, en edificis d’aquesta comunitat autònoma, les
noves instal.lacions d’energia solar tèrmica amb un únic
col•lector solar. Pel que fa a la quantia de la subvenció,
és de 550 euros per beneficiari i col. lector instal.lat (50
euros més que l’any passat).
El termini per presentar les sol.licituds és de tres mesos

des de la publicació de la resolució en el BOIB, (fins 16
de setembre de 2009) o fins a l’exhauriment de la quantia
econòmica assignada a aquesta convocatòria. En aquest
cas es suspendrà la concessió de les ajudes mitjançant
la publicació corresponent en el BOIB de la resolució de
la consellera de Comerç, Indústria i Energia.
S’admetran sol.licituds de subvenció corresponents a
inversions realitzades a partir del 14 de novembre de 2008.
La instal.lació ha d’estar totalment finalitzada al sol.licitar
la subvenció.
Les sol.licituds de subvenció se resoldran individualment
a mesura que entrin en el registre de l’òrgan competent,
fins que s’exhaureixin els crèdits destinats a la
convocatòria, i encara que no hagi acabat el termini de
presentació.

- El carrer, de Miquel Dolç
Simó Andreu
- Avenc de coanegra de Josep Mª
Llompart
- La Balenguera de Joan Alcover
- Els genis de les biblioteques de Lluis
Maicas
Concert a capel·la d’Aura veus
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Els pous de Santa Maria
estan contaminats
Joan Vich
El mes de maig els habitants de Santa
Maira es varen veure sorpresos per la
mala notícia que l’aigua de la xarxa
municipal no era apta per al consum
humà, degut a l’excessiva presència de
nitrats.
Aquest no és un problema nou. L’any
passat ja va succeir el mateix, encara
que en aquell cas la contaminació de
l’aigua només va afectar els pous de Can
Borralló i de Can Pere Peu, que
subministraven a la zona de foravila.
Enguany la contaminació ha estat més
greu perquè ha afectat tots els pous
municipals i per tant tota la xarxa
urbana.
A mida que la contaminació per nitrats
anava augmentant a les aigües
subterrànies del municipi, l’Ajuntament
anava afegint aigua provinent del Gorg
Blau i del Gorg de Cúber que compra a
Emaya, per tal de rebaixar la
concentració de nitrats. El problema va
arribar quan l’aigua que subministrava
Emaya no va bastar per rebaixar la
contaminiació fins a nivells de potabilitat,
moment en què es va comunicar a la
població la prohibició de consumir l’aigua
per beure o fer menjars.
Sembla idò que els focus de
contaminacíó no han desaparegut i que
l’aigua subterrània de tot el municipi té
una concentració cada vegada més
important de nitrats. L’Ajuntament s’ha
vist obligat a comprar més aigua de fora
per tal de poder subministrat aigua
potable.

Informe de la
Conselleria de Meidi
Ambient
L’any passat després de detectar-se la
contaminació dels pous de Can Borralló
i de Can Pere Peu, la conselleria de Medi
Ambient va realizar un estudi sobre les
possibles
causes
d’aquesta
contaminació. La revista Quart Creixent

va sol.licitar a l’Ajuntament en
nombroses ocasions i per tots els mitjans
possibles, una còpia d’aquest informe,
sense que ens contestessin mai a la
nostra sol.licitud. Finalment a través de
la Conselleria hem tingut accés a
l’informe, redactat al Maig de 2008, en
el qual s’apunten les possibles causes
de la contaminació : «Els nitrats poden
procedir de fonts puntuals com ara
presència de fosses sèptiques,
abocadors, cementiris o granges al
voltant dels pous, i/o fonts difuses com
la xarxa de recollida d’aigues residuals
de nuclis urbans, o males prèctiques en
la fertilització»

Eliminació del sondeig
de Can Borralló
En relació al pou de Can Borralló, situat
enmig de la urbanització, l’informe indica
que «segons les fotografies aèries de
2001 ja estava urbanitzat. Aixi la zona
ha estat aproximadament 6 anys sense
xarxa de clavegueram (...) Les dades
històriques dels pous d’abastiment
remeses per la Conselleria de Sanitat
de diferents anys, indiquen que ja fa
temps que hi ha contaminació a les
aigües subterrànies de Can Borralló i
Can Pere Peu (...) El fet que el pou de
Can Borralló presenti una gran
concentració de microorganismes fecals
indica que la font de contaminació és
fecal»
L’informe també senyala l’incompliment
de la normativa pel que fa als perímetres
de protecció i de restriccions màximes
al voltant dels pous d’abastiment públic
(250 m) en relació a la construcció de la
xarxa de clavegueram de Can Borralló i
de l’estació de bombeig a pocs metres
del pou.

Tot això fa que la Conselleria recomani
a les seves conclusions l’eliminació del
pou de Can Borralló «situat al nucli urbà,
cosa que comporta un risc elevat de
contaminació de les aigues
subterrànies». Segons declaracions de
la Batlessa, desde el més d’octubre de
l’any passat ja no s’extreu aigua d’aquest
pou.

La presència de
granges.
La revista QC també ha pogut saber a
través de la Conselleria de Medi
Ambient, que a l’any 2007 es va
presentar
una
denúncia
de
«contaminació per nitrats provinent de
font externa al polígon de Son Llaüt».
En aquest cas la Conselleria també va
fer un estudi que va donar lloc a l’informe
corresponent.
L’informe indica que «Durant els darrers
anys s’han rebut diferents denúncies de
SEPRONA i particulars per l’abocament
de purins a diferents finques de la zona,
previsiblement provinents de la granja de
porcs AUXAM situada a l’altra banda de
la carretera, encara que també poden
provenir d’altra granja propera, de vaques,
situada al terme municipal de Consell».
«També cal tenir en compte altres
possibles fonts de contaminació com
poden ser les basses d’infiltració de la
depuradora de Santa Maria o el sistema
d’aigües residuals del mateix polígon
industrial»
A les conclusions de l’informe de 2007
podem llegir entre d’altres coses que:
- «Les principals fonts de nitrats a les
aigües subterrànies són els fertilitzants

d’origen orgànic i les aigües residuals
urbanes».
- «A la visita realitzada a la granja
d’AUXAM es confirmà que no hi ha cap
pla de gestió de dejeccions del bestiar i
que aquestes són aplicades al sòl a
mesura que es va produint.»
- «L’emmagatzematge dels purins a les
fosses de la granja poden ser una font
de contaminació puntual per nitrats»
El mateix informe recomana tota una
sèrie de mesures a aplicar per prevenir
la contaminació provinent de les
granges.

La contaminació
segueix en aument.
Malgrat els estudis i les recomanacions
dels informes de 2007 i de 2008, sembla
que les mesures aplicades no han estat
suficients i que la contaminació s’ha
anat estenent als altres pous de
subministrament d’aigua. La compra
d’aigua de la xarxa de l’ABAQUA resol
el problema del consum de moment,
però no tenim noticies d’altres
actuacions destinades a eliminar les
fonts de contaminació.
Mentrestant, l’aigua de la font de Son
Pou, de la qual és copropietari
l’Ajuntament, i que té una qualitat
excel.lent (lliure de nitrats) se segueix
tudant. Al mes de maig, quan el poble
no tenia aigua potable, un gran cabal
d’aigua de la síquia de Coanegra vessava
directament al torrent.
Fa pocs anys que la Conselleria
d’Agricultura va reformar la síquia, des
de Son Pou fins al diposit regulador de
la xarxa municipal de Can Borralló.
L’Ajuntament, en comptes de conectar
l’aigua de Son Pou al diposit, va decidir
deixar-la filtrar cap al pou que ara no es
pot utilitzar per mor de la contaminació.
Aixií i tot, l’absència de manteniment de
la síquia, fa que l’aigua no arribi molt lluny
de Son Pou i acabi directament al torrent.

CONTAMINACIÓ DE L’AQÜÍFER
Possible origen de l’elevat contingut en nitrats de les aigües subterrànies
1- GRANJA, PURINS: CONTAMINACIÓ ORGÀNICA I QUÍMICA
2- ADOBS: CONTAMINACIÓ QUÍMICA
3- CASA AMB POU NEGRE: CONTAMINACIÓ ORGÀNICA

Horari:
dilluns a dissabtes
de 10 a 20 h.

4- POBLACIÓ: CONTAMINACIÓ ORGÀNICA. Pèrdues a la xarxa de clavegueram.

50 m

Bernat de Santa Eugènia, 18
Santa Maria del Camí

Tel. 971 140 232
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Medi Ambient i l’Ajuntament signen un conveni per
a l’abastiment d’aigua al municipi
La Conselleria de Medi Ambient garanteix, així, un cabal
de 100.000 metres cúbics anuals que es destinarà a la
xarxa d’aigua potable del poble
La Conselleria de Medi Ambient, a través
de l’Agència Balear de l’Aigua i la
Qualitat Ambiental, juntament amb
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
varen signar un conveni per a
l’abastiment d’aigua al municipi.
Mitjançant aquest conveni, la Conselleria
garanteix al poble un cabal de 100.000
metres cúbics anuals d’aigua potable.

Així, se soluciona definitivament el greu
problema de contaminació per nitrats que
pateixen les aigües subterrànies del
municipi de Santa Maria, mitjançant
aquests 100.000 metres cúbics anuals
dels aqüífers de s’Extremera i Sa
Costera, així com de les dessaladores i
l’habilitació d’un dipòsit que ja existia al
camí vell de Muro.

A l’acte de signatura del conveni, la
batlessa, Rosa Vich, va agrair la feina i
la rapidesa d’actuació de la Conselleria
i, concretament, de l’Agència Balear de
l’Aigua i la Qualitat Ambiental, a l’hora
de solucionar aquest greu problema que
patia el municipi.
El conseller de Medi Ambient, Miquel
Àngel Grimalt, va destacar que amb
aquest tipus d’actuacions la Conselleria
de Medi Ambient pretén garantir a tota
la població de Balears la bona qualitat

de l’aigua potable. A més, va afegir que
s’estan posant en marxa les
interconnexions que han de dur l’aigua
de sa Costera i de les dessaladores cap
al Pla de Mallorca i el Llevant així com,
en un futur, arribar també al Sud de
Mallorca. Aquest darrer projecte té una
inversió prevista de 24 milions d’euros i
una vegada executat la Conselleria de
Medi Ambient podrà garantir que
Mallorca no patirà problemes de
restriccions d’aigua en temps de
sequera.

El dipòsit de Son Barca que permetrà la connexió de la xarxa municipal a la
canalització de sa Marineta a s’Estremera

«Tenim garantit el subministrament d’aigua per als
propers anys»

de l’aigua a Mallorca, amb el creixement
de població i la pujada del petroli?

Amb motiu de la signatura del conveni
amb l’Ajuntament de Santa Maria, hem
entrevistat la Directora General de
l’Agència Balear de l’Aigua (ABAQUA)
Margalida Miquel.
«L’Ajuntament ens va venir a veure
perquè tenien un problema de nitrats a
l’aigua del municipi. Aqui vull recordar
que donar aigua en condicions es una
obligació dels Ajuntaments, però
l’Agència Balear de l’Aigua que com
empresa de la Conselleria de Medi
Ambient, des de fa una serie d’anys du
una planificació dels aqüífers i de l’aigua
dessalada, estava en disposició de
subministrar aigua potable a
l’Ajuntament de Santa Maria, com ja ho
fèiem amb altres Ajuntaments.»
«En aquests moments ja tenim signats
convenis amb tots els Ajuntaments
d’Eivissa per suministrar-los aigua
dessalada. A Menorca també hi esteim
fent feina perquè també hi ha molts de
problemes de contaminació dels
aqüífers amb nitrats. A Mallorca anam
fent així com podem, però quan un
Ajuntament fa una petició perquè té un
problema i estam en disposició de poder
subministrar aigua, és el que feim com
en aquest cas de Santa Maria.»
«L’ABAQUA gestiona en aquests
moments les aigues provinents de
diverses fonts: La font de sa Costera,

els aqüífers de sa Marineta a Llubí i de
s’Estremera a Bunyola, la dessaladora
de Palma i la que en aquests moments
s’está construint a Alcúdia. Actualment
s’està acabant la xarxa de conduccions
que permetrà juntar totes aquestes fonts
de captació d’aigua potable. Això
permetrà que en el moment que es
necessiti, es pugui agafar aigua d’un lloc
quan manqui als altres. Així per exemple,
quan Sóller necessiti aigua a l’estiu i que
la font de sa Costera no ragi, com passa
sovint, se li podrà subministrar aigua de
s’Estremera o de les dessaladores.»
«El projecte és poder arribar amb
aquesta xarxa a tot el territori de
Mallorca, per la qual cosa tenim prevista
una canalització cap a la zona sud de
l’illa. Ara mateix ja estan connectats a
la xarxa, a més de Santa Maria, els
municipis de Palma, Calvià, Maria de la
Salut, Muro. Llubí, Alcúdia, Pollença i
Sóller».
- Després de les intenses pluges d
d’aquesta primavera, es continua
dessalant aigua de la mar?
«La recuperació dels aqüífers en aquests
moments és molt gran, no només
gràcies a les pluges sinó també al fet
que s’està injectant aigua de sa Costera
a l’aqüífer de s’Estremera. Així i tot la
dessaladora de Palma continua
funcionant encara que amb una

producció molt baixa. Això es fa perquè
necessita una producció mínima per tal
que les membranes que serveixen de
filtre no es deteriorin».
«Quan es varen començar a fer les
dessaladores, un aspecte que no es va
preveure va ser la pujada del preu de
l’energia, que ha estat brutal en aquests
darrers anys. Això vol dir que una forta
producció d’aigua dessalada encariria
d’una forma important el rebut de l’aigua.
Per aquesta raó s’han duit a terme nous
projectes com per exemple el de la
connexió a sa Costera, que té un cost
energètic quasi nul».
- Com veu el futur del subministrament

«Aquest darrer any ha estat un any de
pluges excepcionals que ni els més
optimistes imaginaven, però no es poden
fer previsions en aquest sentit. Per tant
l’obligació del Govern és la de posar a
disposició de la població totes les fonts
de captació d’aigua possibles. No crec
que sigui el moment de fer més
dessaladores, sobre tot de forma
indiscriminada, mentre es puguin
continuar recuperant els aqüífers. La
posada en marxa de la dessalació ha
servit per evitar que se continuàs
extraient aigua de determinats pous que
ja estaven en una situació molt
deteriorada, contribuint així a la seva
recuperació. S’Estremera en aquests
moments
està
completament
recuperada fins al punt de vessar.
Amb la situació actual dels aqüífers i
les infraestructures existents, podem
assegurar que en una sèrie d’anys no
tindrem problemes de subministrament
d’aigua a Mallorca».
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Ja som 6000 !
La xifra oficial d’habitants al nostre poble a dia 1 de gener de 2009 era de 5992. En
vistes del ritme de creixement, és quasi segur que a hores d’ara la xifra ja hagi
sobrepassat els 6000.
En aquests gràfics trobareu les xifres oficials de població (a dia 1 de gener) del
municipi de Santa Maira del Camí.

AJUNTAMENT

Apunts del
plenari
municipal del
28 de maig
Guillem Ramis,
Regidor de EU-EV a l’ajuntament de Santa Maria del
Camí
El primer punt, va ser l’aprovació per unanimitat de les actes
dels tres plenaris anteriors.
El segon punt, aprovació dels pressuposts municipals 2009,
EU-EV exposàrem que, tot i no haver-hi un desacord
important en la confecció dels pressuposts, sí que hi ha
diferències significatives a l’hora de situar prioritats i criteris
d’inversions o les quanties de les diferents taxes i tarifes
dels serveis municipals. El PP i EU-EV ens vàrem abstenir
de votar a favor dels pressuposts municipals i foren aprovats
amb els vots favorables de GPSM, PSOE i UM.
El tercer punt, aprovació provisional del Catàleg de Béns
Patrimonials del nucli urbà, amb l’abstenció del PP, fou
aprovat amb tots els vots favorables de la resta de grups.
El quart punt, una proposta de sol·licitud a la Conselleria
d’Interior del Govern balear, per a la creació i posada en
funcionament del Consell de Coordinació de les diferents
Policies Locals dels municipis que integren la Mancomunitat
del Raiguer, fou aprovat per unanimitat.
El cinquè punt, aprovació del nou Padró Municipal de Santa
Maria del Camí, a dia 1 de gener de 2009 i amb un total de
5.992 habitants, fou aprovat amb resignació per unanimitat.
Era evident per les expressions de tots els presents a la
Sala, que les dades no eren del gust de ningú. Ja no hi ha
cap dubte que en poc temps, el nombre d’habitants de
Santa Maria ha crescut massa.
El sisè punt tractava sobre l’aprovació dels logotips de
l’Escoleta Municipal i de les Cases dels Mestres. La
proposta era tancada, o si o no, i EU-EV no tinguérem
l’oportunitat de triar entre diferents logotips o simplement
aportar alguna idea per a la seva elaboració. La proposta
fou aprovada per GPSM, PSOE i UM, el PP i EU-EV ens
vàrem abstenir.
El setè punt, una moció del PP sobre el subministrament
d’aigua municipal, que degut a la contaminació per nitrats
de l’aigua de la xarxa municipal, proposava bonificacions i
ajudes econòmiques per afrontar la compra necessària
d’aigua potable. Tot i que EU-EV som favorables a les
bonificacions i a les ajudes, entenem que actualment en el
nostre poble les tarifes municipals d’aigua son en general
injustes. Es graven molt amb impostos els rebuts dels
petits consumidors i no hi ha tarifes suficientment elevades
per a dissuadir els consums excessius i abusius. La
proposta fou votada a favor per part del PP, en contra per
GPSM, PSOE i UM i EU-EV ens vàrem abstenir.

RECICLA EL PAPER
D’AQUESTA REVISTA
RECORDA QUE LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE PAPER ES FA
ELS DIVENDRES
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IB3 Televisió s’interessa pel Cami de Coanegra i
les barreres que tanquen el torrent
Martí Canyelles
L’altre dia vàrem rebre la visita d’uns
reporters d’IB3 interessant-se per la
situació de les barreres que tanquen el
torrent de Coanegra, a ran de diferents
denúncies que s’han produït per aquesta
situació.
Hem de mencionar sobretot el grup
GADMA, de Binissalem, amb Bernat
Fiol al davant, que han duit diverses
intervencions de recuperació de camins
públics, il.legalment convertits en
propietat privada, així com de neteja de
torrents i altres actuacions.
Amb un sol intempestiu, eren les dues
menys quart d’un dia de juliol, vàrem
partir a filmar els punts conflictius. Tot
va començar el 1991, quan una família
de potentats –els Fierro- va comprar la
possessió de Son Oliver i va decidir
tancar-la. Però va aixecar la tanca que
tots coneixem, que incorpora el torrent
dins la seva propietat, posant els pals
sobre els marges que separen el llit del
torrent del camí, en un recorregut d’un
bon grapat de kilòmetres.
El problema és més greu encara, al punt
conegut per sa Bassa des Barreter, on
el torrent travessa el camí. El propietari
no va tenir altra idea que aixecar unes
barreres a cada banda de camí, enmig
del torrent –unes barreres ben
persuasives pels excursionistes, amb
punxes a la part superior per assegurarse que ningú hi passi.
Però el que no sap –o no li importa- al
propietari, és que la naturalesa és sàvia,
i que no es poden tancar els cursos
d’aigua. Així, hem vist els darrers anys
com les avingudes d’aigua se n’han duit
les barreres, i, com a conseqüència de
l’obturació que provoquen, també bona
part del camí.

Llavors, el propietari de Son Oliver, ens
consta que ha anat diverses vegades a
demanar a l’Ajuntament que arregli el
camí. Amb diners dels contribuents es
pretén que paguem nosaltres els
desperfectes ocasionats per ells.
Posar obstacles de manera intencionada
als cursos d’aigua és una infracció
penada per la Conselleria de Medi
Ambient, i fins i tot en certs casos pot
constituir delicte. Tot i que sembla que
hi ha hagut diverses denúncies, el fet és
que les barreres segueixen allà.
Ja és hora que aquesta situació s’arregli.
La llei autoritza a tancar una propietat
privada, però ens consta que els torrents
són de domini públic, i la reixa hauria
d’estar a l’altra banda del torrent.
Sobre el camí de Coanegra, hi ha un
informe tècnic del Consell de Mallorca
que considera el camí com a públic, ja
que era l’antic camí que anava de Santa
Maria a Orient, i recomana a
l’Ajuntament preservar el seu ús.
La vida dels santamariers ha estat
sempre molt lligada a Coanegra.
Històricament i fins temps recents, la vall
ha estat un important recurs de carbó i
calç. També els margers, collidores
d’oliva, caçadors, cercadors d’esclatasangs... La font de Coanegra i la síquia
proporcionaven aigua al poble. Sense
parlar dels temps més antics, en què
els molins fariners eren el lloc de
confluència de la Mallorca del Pla, a
través de l’antic camí dels Moliners.
Avui s’han perdut aquestes formes de
vida, però la vall de Coanegra continua
sent una part important de Santa Maria.
Com a lloc de passeig i excursions, per
gaudir de la naturalesa i del paisatge,
del torrent que a l’hivern baixa ple d’aigua

IB3 en un moment de la filmació
i de l’espectacle, sempre sorprenent,
de l’avenc de Son Pou. Són nombroses
les persones que, amb una actitud
respectuosa cap a la naturalesa,
transcorren per aquesta vall.
Valgui aquest article de petit homenatge

a tots els homes i dones que visqueren i
treballaren a Coanegra. Els darrers:
l’amo en Joan Pastor «Garrigueret», i
n’Andreu Comes «David», que varen
saber tenir esment de la vall i ser
respectuosos amb la gent que trescava
per allà.

Dia 11 de setembre, a
l’escola nova?
Vist de fora ningú no ho creuria, pero fonts de l’Ajuntament i de la Conselleria
d’Educació varen confirmar al mes de juny que tot estaria llest perquè el dia
de començament del nou curs escolar, l’onze de setembre, els nins i nines
de l’escola pública Melcior Rosselló, puguin estrenar el nou edifici.
Segons la Conselleria, les obres de l’edifici s’acabarien a principis del mes
de juliol, i el trasllat se podria fer a principis de setembre. Segons
l’Ajuntament, els accessos haurien d’estar acabats dins el mes d’agost.
Segons informa l’AMIPA, una vegada acabada l’obra, l’Ajuntament és el
responsable de dotar l’edifici dels serveis necessaris: aigua corrent,
electricitat, telèfon, clavegueram... També de la neteja i el trasllat del mobiliari
útil que es troba a l’edifici antic.

La barrumbada del desembre passat se’n va dur bona part del camí, com es
pot veure a la imatge
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RESULTATS ELECCIONS EUROPEES

Un poble poc europeu
La dada més destacada dels resultats de les passades eleccion europees al nostre poble és el fet que s’hagi batut el rècord d’abstenció en unes eleccions. Mes de sis
veinats de cada deu es varen estimar més no anar a votar en aquesta convocatòria.
A continuació vos oferim els resultats detallats. Pel que fa a la comparació de les diferentes convocatòries s’ha de tenir en compte que les europees dels anys 1987 i 1999
es varen celebrar el mateix dia que les eleccions municipals i autonòmiques

PARTIT

Vots

%

PARTIDO POPULAR

773

44,66

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

608

35,12

ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS-VERDS

80

4,62

ESQUERRA REPUBLICANA-ENTESA

75

4,33

UNIO MALLORQUINA-UNIO MENORQUINA-COALICIO
PER EUROPA

54

3,12

UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA

30

1,73

ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU-LOS VERDESGRUPO VERDE

22

1,27

INICIATIVA INTERNACIONALISTA - LA SOLIDARIDAD
ENTRE LOS PUEBLOS

22

1,27

REVOLTA GLOBAL-ESQUERRA ANTICAPITALISTA

9

0,52

PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO
ANIMAL

8

0,46

CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL

5

0,29

PARTIDO FAMILIA Y VIDA

3

0,17

ALTERNATIVA ESPAÑOLA

2

0,12

LIBERTAS-CIUDADANOS DE ESPAÑA

2

0,12

PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA

2

0,12

UNIO VALENCIANA

2

0,12

ANDECHA ASTUR

1

0,06

DEMOCRACIA NACIONAL

1

0,06

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS

1

0,06

PARTIDO HUMANISTA

1

0,06

PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA

1

0,06

PARTIT REPUBLICA CATALA

1

0,06

UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA

1

0,06

Artesania Tèxtil

Bujosa
Bernat de Santa Eugènia, 53
tel. 971 62 00 54
Santa Maria del Camí
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Reflexions sobre el valor de paisatge (III)

El paisatge no es crea ni es destrueix,
únicament es transforma
Toni Lavuasié.
L’article de Rosa Maria Mateos al número
10 d’aquesta revista en torn als valors
paisatgístics, em va semblar bastant
encertat llevat d’un detall. La seva
acusació als defensors de la nostra
cultura em va parèixer un poc injusta:
«l’escassa consideració que li atorguem
a la preservació del nostre patrimoni
natural, especialment per part d’aquells
sectors que exalten i defensen a ultrança
valors culturals com la llengua i que
mantenen una actitud laxa i
desinteressada davant la destrucció
irrecuperable de l’entorn».
Per això em vaig quedar bocabadat quan
vaig llegir al número següent de Quart
Creixent, la reproducció d’un article
publicat per la revista Coanegra.
Justament la revista que es suposa
portaveu oficial dels sectors
progressistes locals, es a dir d’aquells
que «defensen a ultrança valors culturals
com la llengua». No m’ho podia creure.
En comptes de rebatre les acusacions
de R.M. Mateos, no feien altra cosa que
demostrar qu’eren ben encertades. Sa
Mosca, autora de l’article a la revista
Coanegra, acusava a R.M. Mateos, i per
extensió als defensors del paisatge
(almanco d’aquest paisatge), de «mirar
les coses del darrera d’una paret» i de
fer «ús de les cucales de la negació».
Ben mirat Sa Mosca té tota la rao en un
aspecte fonamental: per crear el Partenó
d’Atenes es va haver de «destruir» el
paisatge que hi havia abans en aquell
lloc. Objectivament, és clar que el
paisatge no es crea ni es destrueix, sino
que únicament es transforma. També és
una veritat com un temple que en qüestió
de gustos tot és subjectiu. Era millor el
paisatge abans o després de construir

Nou comerç
Andrés Ginés
Fa poc temps ha obert un nou comerç al
carrer Antoni Gelabert (carretera de
Bunyola), es tracta d’una tenda de
pinsos que ha obert la santamariera Sole
Pedraza. A més de pinsos, llavors, i altres
articles per a animals, també hi podeu
trobar articles de drogueria, begudes
fresques, plantes i fins i tot articles per a
regal. Li desitjam molta sort en aquesta
nova empresa

les Piràmides? Era millor el paisatge
abans o després de construir la nova
escola? No hi ha una resposta objectiva
a aquestes preguntes. Una mosca no
tindra segurament la mateixa opinió que
un borino.

del desgavell: un empresari turistic i un
Ajuntament «progressista» respectivament.
Pot ser que «Sa Mosca» no dugui
cucales, però és clar que te ulleres de

colors diferents per adaptar-se a cada
circumstància, segons els interessos.
Llàstima de poble! Amb tantes mosques,
tenim el que ens mereixem.

Gustos a part, mosques i borinos hauran
d’estar d’acord en que el paisatge urbà
forma part del patrimoni cultural, i per
tant de la identitat d’un poble. Quan un
paisatje urbà amb segles d’història, amb
el qual se senten identificats aquells que
hi viuen i amb el qual ens identifiquen
aquells que venen de fora, es transforma
per donar lloc a un altre paisatge
estàndard i sense cap tipus d’identitat
(«que tan es pot posar a Torrelodones,
com a Cáceres o aquí» com molt bé deia
na R.M. Mateos), és indiscutible que es
destrueix una part important del nostre
patrimoni. Ens envaeix un urbanisme
sense
ànima,
una
cultura
universalitzada. Cultura és diversitat.
Diversitat és riquesa. Sense diversitat no
hi ha cultura.
Amb la «transformació» d’aquest
paisatge (el de l’entrada del poble) hem
perdut una part del nostre patrimoni i de
la nostra identitat. Aquells que fan tant
d’enrenou amb campanyes com la de
«Qui estima Mallorca no la destrueix»,
mentre que pretenen justificar un
desastre cultural com el de la
construcció de la nova escola,
comparant-la amb les piràmides d’Egipte
o amb el Castell de Bellver, no són altra
cosa que uns hipòcrites o uns curts de
mires.
Per què un hotel vora de mar ha de ser
pitjor que un edifici escolar que desvirtua
el paisatge urbà d’un poble? Té mes valor
el paisatge de la costa que el paisatje
rural? L’única diferencia està en l’autor

Torrelodones? No, Santa Maria.
Potser aquest paisatge li agradi a algú. Com a mínim als urbanistes i arquitectes que
el dissenyaren, cal esperar, encara que no n’estic ben segur.
Qui s’atreveixi a dir que no li agrada pot ser acusat de «baixesa» per les mosques que
veuen les coses «d’una certa altura»
Agradi o no agradi, la imatge és una bona mostra de la pèrdua d’identitat i del
desastre cultural al que ens està abocant un urbanisme irracional sense cap altre
criteri que el purament econòmic.
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Amb la batlessa,
sopar i espectacle
gratuït
M.V.

Una comitiva de cent persones de Santa
Maria, encapçalades per la batlessa
Rosa Vich i membres de l’equip de
Govern municipal (Gent per Santa Maria,
PSOE i UM), anaren a sopar i contemplar
un espectacle medieval a un conegut
restaurant-espectacle del terme de
Bunyola. Ompliren dos autocars de gent
convocada per la batlessa i disposada a
menjar i passar gust sense gastar un
cèntim, ja que hi anaven convidats.
El motiu és que la batlessa disposava
de cent invitacions cedides
generosament per un empresari que des
de fa pocs anys té propietats al nostre
terme municipal. Les cent invitacions
varen ser repartides a criteri dels
governants entre algunes de les
persones que col·laboraren en la Fira i

algunes altres de determinades
associacions del poble (concretament
les dues associacions de jubilats i tercera
edat).
No es tracta d’una menudència: cent
sopars-espectacle costen 4.600 euros
(més de 750.000 pessetes!)
Ignoram els motius que dugueren el
magnànim empresari a oferir aquesta
invitació als poders públics locals, i
sembla ser que no és la primera vegada,
sinó la segona com a mínim. Però
sobretot ignoram els motius que
dugueren la batlessa i l’equip de Govern
a acceptar el regal. En uns temps en
què tot un president de Comunitat
Autònoma es pot veure imputat per haver
acceptat que li fessin uns quants
«trajes» de franc, a la batlessa li
convendria anar alerta amb acceptar
regals tan alegrement. Podria ser que
també li acabassin fent un bon «traje».

Rosa Vich: «L’ajuntament ha
actuat amb tota transparència»
Aquestes són les declaracions de la
Batlesa Rosa Vich, a la revista QC en
relació a aquest sopar.
«L’Ajuntament va donar les invitacions a
les associacions de la tercera edat i es
va reservar una petita part per convidar
a les persones que havien guardat les
exposicions municipals de la Fira sense
cobrar.»
«L’any passat ja es va fer aquest sopar i
hi havia altres ajuntaments. Enguany
érem dos»
- Qui era el que convidava?
«El qui convidava és l’amo de Sa
Basseta. Es tracta d’una bodega que
aquest senyor ha comprat i ha reformat,
crec que d’una manera assenyada. Es
una persona que ha vingut a Santa Maria
i ha tingut el coratge de sembrar 33
quarterades de vinya, a lo que jo li don
un valor paisatgístic important, econòmic
també, però sobre tot paisagistic.»
«Aquest senyor és l’amo o un dels socis

de Son Amar i ens va convidar a un
assaig general. També va pagar els
autocars. Per què? Era una atenció
d’aquest senyor perque ha vingut a Santa
Maria. L’Ajuntament va donar les
invitacions a les associcacions de la
tercera edat i ells les repartiren com
varen voler. Jo no sé ni com ho feren»

Alguns dels convidats al sopar, arribant a Son Amar

Els trajes d’en Camps, els sopars
de na Rosa i el Codi Penal
TÍTULO XIX. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
CAPÍTULO V. DEL COHECHO.
Artículo 426. La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo
que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de
un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis
meses.

- No penses que seria més prudent que
l’Ajuntament no perticipas en aquest
tipus d’actes, per tal de no provocar
suspicàcies?
«I quin mal hi ha? Jo lo que crec és
que se cerquen tres cames a un moix»
- Justament, es tractaria d’evitar que la
gent cerqui les tres cames al moix...
«No hi veig cap malícia. Que hi ha gent
que n’hi cerca, veig que si. Va bastar
veure al darrer plenari el tipus d’escrit
que es va presentar als precs i preguntes.
Vaig ser conscient de que hi ha gent
interessada en qüestionar i contaminar.
Ara bé, som a una democracia i ho
respect tot.»

Les vinyes i bodegues de Sa Basseta, ara «Bodegas Angel».
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Signat un conveni per destinar 8 places
residencials per a persones dependents
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració

38- s’incorporaran així a la Xarxa Pública
d’Atenció a la Dependència.

La consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració, Fina Santiago, i la batlessa
de Santa Maria, Maria Rosa Vich, varen
signar el dia 3 de juliol un conveni per
destinar 8 places de la residència Cas
Metge Rei —que fins ara són per a gent
gran vàlida i que finança el municipi— a
places per a persones en situació de
dependència, el cost de les quals serà
assumit per la Conselleria.

La Conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració ha ofert a tots els
ajuntaments de les Illes la possibilitat
de reconvertir places de centres de dia i
de residències que fins ara estaven
destinades a persones no dependents
en places per a persones en situació de
dependència.

Aquestes 8 places de la residència Cas
Metge Rei –que compta amb un total de

Això suposarà un estalvi per al municipi,
ja que les places per a persones en
situació de dependència seran
finançades per la Conselleria a través de

concert. L’acord que se signarà a Santa
Maria estableix que els doblers que
l’Ajuntament estalviï a través del
finançament autonòmic s’han de
reinvertir en polítiques socials
municipals.
En l’àmbit de totes les Illes, els acords
amb els diferents municipis permetran
incorporar als recursos ja existents un
total de 448 places de centres de dia i
de residències municipals, que passaran
a atendre, de forma gradual, persones
valorades com a dependents.
Aquesta ampliació de recursos destinats
a les persones en situació de
dependència es fa mitjançant el concert
i el finançament de places que ja hi havia
a centres de dia (269 places) i
residències municipals (179 places) i
que fins ara estaven destinades a
persones no dependents.
Les autoritats visitaren la Residància
Els municipis seguiran fent-se càrrec de
les places que es reserven per a
persones no dependents, i l’estalvi derivat
del finançament de les noves places
destinades a persones en situació de
dependència s’haurà d’adreçar a
inversions en serveis socials municipals.

Acte de signatura del conveni

Amb l’objectiu de disposar d’aquestes
448 noves places per atendre les
persones en situació de dependència i
millorar el finançament dels ajuntaments,
la Conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració ja ha iniciat la signatura dels

convenis de concert de places.
Els ajuntaments que ja han signat o han
mostrat la seva voluntat de signar el
conveni per al concert de places són, a
més de la Mancomunitat del Pla,
Esporles, Manacor, Santanyí, Consell,
Lloseta, Campanet, Mancor, es Migjorn
Gran, Capdepera, Ciutadella, Artà,
Campos, Alaior, Maó, Calvià, Ferreries,
es Mercadal, Sóller i Santa Maria.

Grollers de Sa Factoria de gira pel principat
Vicenç Matas
El novembre de 2008 els Grollers de Sa
Factoria es proclamaren guanyadors
del I Concurs Sons de la Mediterrània
organitzat per la revista Sons de la
Mediterrània/Grup Enderrock i el Centre
Artesà Tradicionàrius (C.A.T.) amb la
col·laboració de Fira Mediterrània, el
Govern de les Illes Balears, la Llotja de
Música Urbana de Vila-real, iCat FM i
Rodasons. La final d’aquest concurs se
celebrà a Manresa dins el marc de la XI
Fira Mediterrània i els altres finalistes
foren els valencians Quamlibet, els
bagencs Amanida Folk i els barcelonins
La Mata Negra. El jurat, format per
representants de la revista Sons de la
Mediterrània, el Centre Artesà
Tradicionàrius, la Fira Mediterrània, el
Govern de les Illes Balears, l’emissora
iCat FM i el programa de TVC,
Rodasons, valorà ”l’originalitat de la
proposta i el format del grup, el seu so
compacte, la combinació entre
instruments tradicionals i moderns, la
seva riquesa rítmica i la capacitat per
apropar al públic jove el repertori i les
sonoritats tradicionals d’arreu dels
Països Catalans”.

Després del concert que els Grollers
oferiren el passat 3 d’abril al C.A.T
(Centre Artesà Tradicionàrius) de
Barcelona, aquest cap de setmana
seguiran gaudint del premi oferint dos
concerts al Principat de Catalunya.
El primer serà el divendres 17 de juliol a
Llívia (Girona) dins el marc del 12è
Campus - Escola de la Festa del
FESTCAT
2009
(http://
www.festcat09.cat). El FESCAT
(Escoles d’estiu de cultura popular),
organitzat pel Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana de
la Generalitat de Catalunya i per la
Fundació Fira d’Espectacles d’Arrel
Tradicional, Mediterrània, està format per
vàries escoles (dansa, jocs, música i
festa) i la de la festa conclourà amb el
concert dels Grollers de Sa Factoria el
divendres 17 de juliol.
El segon serà el dissabte 18 de juliol a
Vilanova i la Geltrú dins el marc del 29è
Festival Internacional de Música
Popular i Tradicional (FIMPT– http://
www.vilanova.cat/fimpt/ - http://
www.vilanova.cat/fimpt/images/29fimpt.pdf) organitzat per l’Ajuntament de

Vilanova i la Geltrú, un festival, aquest,
considerat dels més antics de tot l’estat
dins aquest àmbit musical.
Responsable del grup: Vicenç Matas
Bennàssar

Telèfons: 655 671 893 (Vicenç Matas)
Correu electrònic:
grollers@factoriadeso.org
Lloc Web: http://
grollers.factoriadeso.org
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L’Atlètic Santa Maria amplia les seves
activitats en el futbol base
Klaas Reuss
La pròxima temporada 20092010 Santa Maria comptarà
amb una nova escola de futbol
base dirigida pel C.E. Santa
Maria Atlètic. El club compta
actualment amb dos equips
federats, un és l’amateur a 3ª
Regional i l’altre és a la categoria
«Aleví» futbol 7. Ara se pretén
ampliar les activitats amb una
«escoleta» de futbol per a nins
de 5 a 7 anys i amb un equip de
futbol «femení 7» per a nines de
10 a 15 anys. Les nines també
estaran federades i jugaran en
la nova lliga femenina de futbol
7.
L’objectiu principal de les
categories de futbol base serà
l’ensenyament de futbol amb un

concepte de diversió i motivació
en un ambient esportiu i positiu
amb entrenadors i tècnics
professionals que comptaran
amb qualificacions especialitzades en el que a «futbol base»
es refereix.
Endemés de l’ensenyament de
tècnica i tàctica de futbol se
tindrà en compte conceptes
com el de l’amistat, fer feina en
equip, del respecte entre
companys, adversaris i àrbitres,
del joc net, el de la nutrició i
higiene entre altres.

planificació de la temporada
amb anticipació. Dintre del
projecte s’inclou un campus
esportiu per l’estiu 2010,
diversos torneigs, un d’ells de
caire internacional, per als
equips federats en el decurs de
la pròxima temporada, amb una

rellevància important per al
nostre poble a nivell europeu .

crearà un «Consell de pares»
que sempre estarà assabentat
de les acciones de la Directiva i
de la coordinació del futbol base
en tot moment.

Un altre objectiu del club és la
transparència a la gestió i el
accés a la informació per a tots
els seus socis a través de la
seva pàgina web. Per això, es

Per saber més, informació
podeu telefonar al 629 61 64 61,
606 23 74 11 o consultar la
pàgina
web
www.santamariaatletic.blogspot.com.

Els preus seran moderats i
s’oferiran
interessants
descomptes per a famílies que
apuntin els seus fills o filles
abans del mes d’agost, facilitant
així al club la gestió i

Viatge de l’equip aleví a Menorca
Klaas
Aquest passat mes de maig
vàrem tornar a partir de viatge
amb tot l’equip Aleví F7 del C.E.
Atlètic
Santa
Maria,
acompanyats per la majoria dels
pares i amb els nostres amics i
patrocinadors de Muchas
Cristales Silke y Thorsten.
Objectiu del viatge: participar en
un partit amistós amb el Penya
Ciutadella, i aprofitar el cap de
setmana amb una visita cultural
i culinària de Menorca, i
compartir les anècdotes
viscudes aquesta temporada
futbolística, començar a forjar la
propera temporada i per
descomptat passar-ho el millor
possible, sense cap pressió.
Només arribar a l’espectacular

port de Ciutadella, tota
l’expedició era a la proa del
vaixell i tots els nins amb una
expressió d’alegria en els seus
infantils rostres, com també a
la dels pares en veure el gust
que passaven els seus fills.
Només posar la passarel·la per
desembarcar, motxilla a
l’esquena, es va muntar una
algarabia entre la gent i anàrem
corrents cap a l’autocar. Tots
ens fèiem la mateixa pregunta:
com serà l’hotel? Només arribar,
l’efígie de l’Almirall Farragut ens
indicava que havíem arribat al
majestuós hotel, que tants i
tants de vaixells haurà vist solcar
per la bocana del port. Els pares
tenguérem l’oportunitat de tastar
les primeres pomades, i els nins
no deixaren cap racó per
explorar.

L’endemà, el ring... ring del
despertador a les 07:30 h, ens
feia presagiar un dia ple de
sorpreses. I la primera, tot
l’equip uniformat a les 08:00 h,
començaren a córrer per les
magnífiques caletes properes a
l’hotel. I qualque pare aprofità per
anar a berenar al port de
Ciutadella, amb la majestuosa
murada que antany defensà
dels setges. Després de
reposar forces amb un magnífic
berenar, ens dirigírem a la
Naveta
des
Tudons,
construcció impressionant de la
prehistòria menorquina que ens
fa imaginar com vivien els
nostres antecessors fa devers
3000 anys. Després d’un parell
de fotos i observar el majestuós
vol d’una au de rapinya, ens
dirigírem a Ferreries, a la fàbrica

de formatges Sant Patrici, on
poguérem observar el procés
d’elaboració del famós formatge
menorquí, i on per descomptat
ens obsequiaren amb una
deliciosa degustació de
formatges i vins de la comarca.
Ara tots ho vèiem millor, panxa
plena, ens dirigírem al lloc més
alt de l’illa, el Santuari del Toro,
on per pura casualitat
apreciàrem unes precioses
noces menorquines en el pati
del santuari, amb música típica
en viu, i poguérem adquirir
qualque record; i el més
agosarat se’l pogué endur posat:
una pomadeta ben fresqueta.
Tornàrem a l’hotel per descansar
un poc, però els al·lots
volgueren gaudir de les
instal·lacions i de les cales
properes amb un bon capfico.
Després haguérem de córrer per
arribar puntuals al motiu
principal del viatge, que va ser
el partit amistós. Arribàrem
esgotats, però amb una il·lusió
impressionant en el cos. Els
al·lots passaven molt de gust, i
a
Ciutadella
trobàrem
temperatures de ple estiu. En
el partit no ens sortí res bé,
vàrem estar cansats, sense
idees, però lluitant. Vàrem ser
compensats del mal resultat
amb una atenció estupenda per
part dels pares de l’equip del
Penya Ciutadella. I de tornada
a l’hotel, una part dels pares
quedà amb els al·lots, i l’altra
part sortí per acabar la festa
amb els pares del Penya
Ciutadella a un bar.

El diumenge anàrem a la
impressionant fortalesa de la
Mola, on un agradable guia ens
il·lustrà i ens recordà la història
de la fortificació i per les
diferents etapes que passà,
moltes d’elles per oblidar,
d’altres per recordar i no tornar
a repetir. Les fotos adjuntes
parlen per elles mateixes.
Després de la visita guiada, ens
dirigírem cap a Fornells, i per
descomptat, per no fer-vos la
«boca aigua», imaginau-vos què
menjàrem. Idò sí! Això i més.

I l’horabaixa cap al port, on ens
esperava el vaixell per posar
rumb cap a la nostra illa
Mallorca, deixant enrere un
preciós viatge, ple d’alegries i
convivències que no s’oblidaran
mai.
Agraïm l’excel·lent organització
a en Guillem i en Llorenç, i
l’atenció de n’Antònia Martí, que
s’encarregà de lliurar premis i
records als nins i organitzadors
per part de l’Ajuntament.
Gràcies a viatges Coanegra per
la perfecta organització del
viatge, a Sa Nostra pels trofeus,
i per descomptat agrair una
vegada més a tots els pares del
Penya Ciutadella per la gran
hospitalitat, les coques
menorquines, «carn i xua», i les
begudes servides, i agraesc a
tots els viatgers el seu
comportament, una vegada més
impecable i sense cap
incidència. Esper que aviat
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Sopa de Lletres
A Santa Maria tenim una dotzena de places, que estan
indicades per números al planell adjunt (la núm. 5 és a
Can Borralló, fora del casc urbà). Intentau trobar el
nom oficial de cadascuna a la sopa de lletres adjunta,
tenint en compte que hi surten sense preposicions ni
articles, i que a les dedicades a personatges només
hi consta el primer llinatge

(solucions al pròxim número)

Panem et circenses
Andrés Ginés
Com cada any ens acostam a l’època en què Santa
Maria celebra les festes de la patrona, Santa Margalida,
i com era d’esperar una vegada més l’Ajuntament no
ha escatimat doblers per tenir les festes, tant en
intensitat com en durada, més grans de tot l’Estat
espanyol: ni més ni menys que 18 dies d’activitats
compresos entre el 10 i el 28 de juliol. Que n’aprenguin
a Pamplona, el que són unes festes; que tremoli Bilbao
i la seva Setmana Gran, que de Gran no en té res; i les
Falles? Res, comparat amb Santa Maria, quatre petards
mal tirats.
Mentrestant els aqüífers del poble estan contaminats
amb nitrats i ens veim obligats a consumir aigua de sa
Marineta pel doble de preu, i quan se li demana a la
batlessa sobre les accions que s’haurien de dur a terme,
com el tancament de les granges causants en gran
mesura de la contaminació, o multar a tot aquell que
encara no s’hagi connectat a la xarxa de clavegueram
i continua fent servir el clot negre, te surt amb la
indecència que «no tenim doblers ni recursos per fer
aquesta casta de gestions». Indecent, sí, és indecent
que un ajuntament no tengui doblers per qui infringeix
les normes i contamina els aqüífers, o per connectar
l’aigua de Coanegra a la xarxa municipal, però en canvi
sí que en tengui per organitzar devuit dies de sarau en
honor a la patrona.

(Imatge del programa de festes)

Ara sortiran els incondicional de sempre addictes al
règim a defensar la batlessa fort i no et moguis, i de
manera totalment racista diran que, clar, com que jo
no som santamarier, no entenc la importància de les
festes i la cohesió que representen, mentre l’Ajuntament
paga el doble del que pagava fins ara per cada litre
d’aigua. I llavors no hi ha doblers.

JOAN FORTEZA
Móvil 629 609 439
FRANCISCO FORTEZA
Móvil 629 675 450

Evidentment quan qualcú li deu a l’Ajuntament i en
concret al partit que governa que li hagin requalificat
uns terrenys, o fins i tot el lloc de treball que ocupa,
sent una plaça pública que en 20 anys no ha sortit a
oposició, s’entén com qualcú amb dos dits de seny
pugui defensar tants de desbarats. Insistesc, una
indecència. Però clar, ja ho deien els romans, al poble,
pa i circ, i així no passaran pena del que realment
importa.
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