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Entrevista amb
Antoni Verger

Geologia
per a infants
-Junto al arrecife, vivían también algas y
bacterias que se enrollaban formando coles
gigantes en el fondo del mar, tal y como
venían haciendo desde el origen de la vida
en nuestro Planeta-.

T

muy pequeñito

L’economista santamarier Pau Dolç va ser
nomenat Director General de Sa Nostra el passat
mes de juny. L’entrevistam a les pàgines 8 i 9.

Entrevistam el Director General de Mobilitat del
Govern balear a la pàgina 4.
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Dues dones santamarieres han publicat un llibre
de divulgació científica en forma de conte per
infants . Pàgina 10.
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SUPRESSIÓ DELS PASSOS A NIVELL

Projecte alternatiu
d’atrinxerament del tren
Entre les nombroses al·legacions presentades al projecte de supressió dels passos
a nivell del tren, cal destacar un projecte alternatiu elaborat per l’arquitecte santamarier
Antoni Pericàs que proposa l’atrinxerament de les vies al seu pas pel cas urbà.
Joan Vich
En paraules de l’autor del
projecte, «quan un nucli urbà
queda xapat per una
infraestructura, perd tota la seva
vitalitat. Les relacions entre
barriades i entre aquestes i el
territori queden malmeses
irremeiablement.»
«Les vies del tren ja són ara
mateix un obstacle a la mobilitat
dins el poble, però si es du a
terme el projecte tal com l’ha
dissenyat el Serveis Ferroviaris
de Mallorca (SFM), aquest
obstacle serà encara molt més
gran.»
«L’objectiu del projecte
alternatiu –segons ens explica
n’Antoni- és no només el d’evitar
crear nous obstacles sinó el
d’eliminar completament els
actuals, millorant la mobilitat i
la comunicació, no només dins
del casc urbà, sinó també des
del poble cap a la zona nord del
municipi, al mateix temps que
es facilita l’accés a l’estació des
de qualsevol banda.»
«S’ha de tenir present que
l’essència d’un nucli urbà és la
seva xarxa viària. Per tant, es
tracta de compatibilitzar-la amb
la ferroviària, dins la zona
principal del nucli urbà; de tal
manera, que el servei ferroviari

sigui encara més eficient, segur
i a la vegada permeti una vida
millor del poble.»
«La proposta del projecte és
«atrinxerar» la via fèrria baixant
el seu nivell de tal manera que
els passos per a vehicles rodats
i vianants -també discapacitatses puguin fer de forma natural i
sense impediments; salvant una
alçada de 80cm com a molt.»
«L’atrinxerament de la via s’ha
considerat la millor opció pels
seus
clars
avantatges
econòmics i funcionals (tant
ferroviaris com urbanístics). El
projecte en un principi preveu
una trinxera oberta, que només
estaria coberta als passos
actuals que travessen les vies i
a l’estació. Per questions de
viabilitat económica, no se
proposa cobrir tot el trajecte del
tren, però sempre quedarà
oberta la possibilitat de fer-ho
mes endavant.»
«El fet de cobrir tot el trajecte
del tren per dins el casc urbà,
permetria crear uns espais
lliures publics que millorarien de
forma important la mobilitat i la
qualitat de vida al municipi»

Millora la mobilitat i
elimina l’impacte
ambiental
Segons l’arquitecte Antoni
Pericàs, els avantatges del seu
projecte són molt clars:
«Milloraria la circulació de
cotxes, bicicletes i vianants
mantenint els passos actuals al
mateix nivell i eliminant les
barreres del tren. La millora és
importat per als vianants amb
discapacitats, ja que no haurien
de pujar ni baixar rampes ni
escales i ni tan sols travessar
les vies. També se reduirien les
molèsties acústiques que
ocasiona el tren als veinats de
les vies»
«El projecte alternatiu suposa
l’eliminació de l’enorme impacte
ambiental que suposaria la
construcció de ponts i
passarel·les elevats que
destrossarien encara més el
paisatge urbà i rural del nostre
poble. També s’ha de tenir en
compte que en un futur la línia
del tren serà elèctrica, el que
vol dir que si no s’atrinxeren les
vies, l’impacte visual de la
catenària (els postes i cables
que suporten la línia elèctrica)
serà enorme i acabarà de
destrossar el paisatge urbà al
voltant de les vies.»

Trinxera oberta
em vaig donar compte que la
gent no és molt conscient del
que està en joc amb aquest
projecte i de quines seràn les
seves repercussions. Cadascú
deia la seva tenint en compte
sobretot els interessos
particulars i sense que hi hagués
un projecte clar alternatiu. Per
això em vaig decidir, per
iniciativa propia, a elaborar
aquest projecte, que crec que
és una bona eina tant per la gent
del poble com per l’Ajuntament,
que el pot emprar per negociar
amb el SFM.»
«El SFM arriba amb un projecte
que no té en compte les
característiques del poble i els
problemes de mobilitat i de
comunicació que crearà. La idea
de fer un pas soterrani per

vianants no té cap sentit. Ben
aviat es convertirà en un niu de
brutor i de rates que ningú no
podrà emprar. Crec que la gent
no és ben conscient de les
repercusions que el projecte
dels SFM tindrà en la seva vida
quotidiana, i quan ja estigui fet
serà massa tard per les
queixes».

L’Ajuntament dóna
suport al projecte
alternatiu
«Vaig enviar el projecte a
l’Ajuntament i sembla que ha
tingut bona acollida per part de
l’equip de govern. La Batlessa
em va dir que se posarien en
contacte amb jo per tal de fer
una reunió amb ells i amb el

«Un altre avantatge important és
la possibilitat de crear un espai
verd que enllaçaria i vertebraria
el poble el dia que es cobreixi
totalment la trinxera de les vies»
«També s’ha de destacar que
amb aquest projecte no s’haurà
d’expropiar cap finca, ja que el
tren soluciona les seves
necessitats dins el seu propi
espai sense desbaratar el poble
ni el camp.»

Trinxera del metro de Palma
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«Quan vaig sebre que hi havia
un projecte de supressió dels
passos a nivell, vaig anar a una
reunió que convocaven els
veinats sobre aquest tema. Allà

L’arquitecte Antoni Pericas
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Estació
SFM, però de moment encara
no m’han dit res. Me consta per
altres fonts que a la darrera
sessió plenària del consistori,
es va aprovar un acord on es
dona suport al projecte
d’atrinxerament del tren»

Ponts

Una solució
economicament viable
Segons els càlculs aproximatius efectuats per l’arquitecte Antoni
Pericàs, el pressupost final del projecte d’atrinxerament de les
vies, amb IVA i impostos inclosos, és d’uns 4 millons d’Euros. Es
tracta d’un cost no molt superior al del avantprojecte dels SFM
que proposa la construcció d’un pont i d’un túnel. El pressupost
per l’execució de la primera fase del projecte dels SFM (supressió

«El que és clar és que si la gent
i les autoritats locals no uneixen
esforços per evitar-ho, ens
xaparan el poble pel mig»

16D´OCTUBRE

Presentaciódelprojecte AlternativaaldeSFMacàrrecde:
AntoniPericàs, Arquitecte
JuanJoséLemmiJoanT orres,EnginyersdeCamins

ALES21`00

«Crec que el cost del projecte d’atrinxerament del tren és abordable
-diu n’Antoni Pericas- si es tenen en compte els enormes
avantatges que suposaria en relació als enormes inconvenients
que ocasionaria el projecte actual dels SFM. No s’haurien
d’escatimar doblers quan es tracta d’evitar que el poble es quedi
xapat en dos per una barrera ferroviaria».

El projecte es podria
executar sense
interrompre el servei
del tren

VOLEN
DIVIDIR
ELNOSTRE
POBLE
.

AS ESCASESDELSMESTRES

dels passos a nivell dels camins de Coanegra i Moliners i
construcció d’un pont davant Can Cadufa) es de 1.686.000 Euros.
Tenint en compte que la segona fase inclou la construcció d’un
pont o d’un túnel per a cotxes a Son Montserrat i d’un túnel per a
vianants al camí de Sa Siquia, és molt probable que el pressupost
total superi els 3,5 milions d’Euros.

L’arquitecte, Antoni Pericàs, ha basat el seu estudi en les
dimensions i característiques de la línia del metro de Palma fins a
la Universitat. Aquesta via fèrria compta amb alguns trams
atrinxerats i amb una estació soterrada, que és la que ha servit de
model per dissenyar la nova estació de Santa Maria.
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El projecte preveu, en una primera fase, la construcció d’una via
provisional situada al costat nord de les vies actuals. Aquesta via
permetria que el tren seguís circulant de forma ininterropuda durant
tota la duració de les obres d’atrinxeramet. D’aquesta manera es
resol el principal obstacle que podria suposar l’execució d’aquest
projecte.
Aquesta via provisional partiria de l’actual via morta que hi ha al
costat de l’Hortus, ocuparia una part del carrer Onofre Jaume de
Coanegra (deixant espai abastament per a la circulació de cotxes)
i tendría l’estació provisional al costat del camí de Can Franco.
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«Sense consens, els SFM no faran cap
actuació»
En relació al projecte de supressió dels passos a nivell, recollim
una conversa amb Antoni Verger, Director General de Mobilitat
del Govern Balear, en la qual ens parla principalment del projecte
alternatiu de fer passar el tren en trinxera per dins el poble.
Joan Vich
- Per les opinons que hem pogut
sentir pel poble, sembla que el
projecte dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM) per la supressió dels
passos a nivell no ha agradat a ningú.
Es tracta d’un projecte bàsic, que ha
sortit a exposició pública justament amb
la intenció de recollir l’opinió dels
diferents sectors implicats. De fet hi ha
hagut un nivell d’al·legacions molt elevat.
Hi ha al·legacions en molts de sentits,
moltes vegades contradictoris, el que
deixa veure que no hi ha consens al poble
en relació a les solucions possibles.
L’Ajuntament també ha al·legat, i és
evident que per nosaltres és molt
important l’opinió de la institució que
representa els ciutadans de Santa Maria.
- En quin sentit ha al·legat
l’Ajuntament?
S‘ha presentat un estudi d’un projecte
alternatiu, elaborat per un arquitecte de
Santa Maria, que proposa fer passar el
tren en trinxera per dins el casc urbà.
Aquest projecte ha estat avalat per
moltes al·legacions de gent del poble,
entre d’altres per les al·legacions de
l’Ajuntament, que demana que s’estudiï
aquesta possibilitat. Per això els SFM
estan analitzant aquesta alternativa de
forma acurada.

L’alternativa de la trinxera
presenta inconvenients
importants
L’estudi dels nostres tècnics encara no
està acabat però, segons les
informacions que de moment ens han
fet arribar, la solució de la trinxera
presenta alguns inconvenients
importants. El primer de tots és el
problema que suposaria pel
manteniment del servei ferroviari durant
l’any i busques que durarien les obres.
És cert que es podria habilitar una via
provisional durant les obres, però amb
una via única ens veuríem obligats a
reduir les freqüències de forma
signficativa.
En aquest moments la freqüència entre
Palma i Inca és d’un tren cada 20 minuts,
gràcies a la doble via i a un sistema de
control centralitzat. Durant les obres de
construcció de la trinxera s’hauria de
passar a via única i a control per bloqueig
telefònic, el que significa que no es
podria mantenir aquesta freqüència i que
s’hauria de reduir al menys a la meitat,
el que seria bastant problemàtic per a

una línia de transport tan important com
aquesta.
L’augment de les freqüències ha estat
una de les prioritats dels SFM en aquesta
legislatura, i arribar al nivell actual ens
ha costat molt. Així i tot ho hem
aconseguit amb els mateixos mitjans
amb què el Govern anterior considerava
que era impossible fer-ho. El que hem
fet és que els trens que abans només
anaven de Palma a Marratxí, ara arriben
fins a Inca. Això va ser bastant complicat
tècnicament perquè calia coordinar la
disponibilitat dels trens, les necessitats
de manteniment i els torns de feina del
personal. Ens va costar bastants de
mesos quadrar la ‘malla’ i va ser possible
gràcies a la posada en marxa d’un
sistema de control centralitzat, en lloc
del sistema de gestió anterior on cada
estació controlava les seves entrades i
sortides. Tot plegat fa que en els darrers
anys el servei de transport ferroviari en
aquesta linia hagi millorat molt i que en
consequència hagi aumentat el nombre
de passatgers.
Si ara reduíssim a menys de la meitat el
nombre de trens entre Palma i Inca
durant mes d’un any i mig, els perjudicis
per als viatgers serien molt importants.
Un altre dels problemes que apunten els
tècnics en relació a la alternativa de la
trinxera és el de les aigües pluvials. Tot
el que signifiqui rebaixar la cota del tren
en aquesta zona és complicat per raons
hidrològiques, donada l’existència
d’antics torrents que hi conflueixen. Es
un problema que es podria solventar però
el nivell de complicació és elevat. Així i
tot seria difícil garantir una solució
definitiva a aquest problema.
També s’ha de tenir en compte el fet de
la proximitat de les cases, el que
complica la tasca de fer una excavació
d’aquestes dimensions. De totes
maneres, com ja he dit, tots aquests
problemes estan en fase d’estudi, de
moment s’han apuntat alguns problemes
importants que poden sorgir pero encara
no s’han definit clarament les solucions
possibles per aquests inconvenients
tècnics.
Un altre tema que no està contemplat
en l’estudi que s’ha presentat és el dels
serveis que es veurien afectats, com són
el clavegueram, l’aigua corrent o altres
conduccions subterrànies. És evident
que tots aquests problemes tenen
solucions pero que compliquen
l’execució d’un projecte com aquest i que
per tant s’han de tenir en compte abans
de prendre una decisió.

La solució del tren en
trinxera costaria uns 15
milions d’euros
Un factor molt important a l’hora de
decidir sobre l’alternativa de la trinxera
serà el del pressupost. La supressio dels
passos a nivell es fa gràcies a un conveni
de serveis ferroviaris amb el Govern de
l’Estat i hi ha una comssió mixta de
seguiment d’aquest conveni entre els dos
Governs, on s’han de justificar les
inversions.
Les primeres estimacions dels nostres
tècnics sobre el cost de realització del
projecte d’atrinxerament del tren és d’uns
14 o 15 milions d’euros, una quantitat
molt superior a la prevista al projecte
inicial dels SFM, que seria d’uns 3,5
milions. És cert que a l’estudi alternatiu
que avalava l’Ajuntament i que es va
presentar a les al·legacions, s’havia
estimat un cost d’uns 4 milions, però té
un error de càlcul important, que és el
dels pendents. L’estudi estava fet amb
uns pendents d’un 4%, quan realment
el maxim que es pot admetre per una
linia ferroviaria és del 2,5% però
s’aconsella que sigui inferior a aquesta
xifra. D’aquesta manera, en comptes
d’una trinxera d’uns 700 m. que se
proposa a les al·legacions, l’excavació
hauria de ser com a mínin de 1500 m.
encara que l’aconsellable seria més.
El cas és que el conveni amb l’estat per
la supressió de passos a nivell a tota
Mallorca és de 20 milions d’euros. Seria
dificil de justificar la inversió del 80 o el
90% d’aquest pressupost, només en la
supressió dels passos a nivell a Santa
Maria, quan queden molts altres passos
per suprimir. És mal de creure que els
tecnics de Madrid vegin amb bons ulls
aquesta despesa, quan tots sabem que
tant a Madrid com a Bacelona hi ha trens
que van per mig de zones urbanes amb
alta densitat de població sense que
s’hagi plantejat mai ni soterrar ni fer

trinxera.
El SFM estudiarà amb detall totes les
al·legacions, i el que volem és arribar a
un màxim de consens amb l’Ajuntament,
amb totes les forces polítiques i socials
de Santa Maria i amb tota la gent que
ha fet al·legacions. Si aquest consens
no hi és, per ventura el projecte
s’ajornarà. El SFM no es posarà a fer
actuacions sense el consens de la
majoria social del poble.
Intentarem explicar-ho, contestar de la
manera més justificada possible a totes
les al·legacions i dialogar molt amb
l’Ajuntament, que és el que ostenta la
representatció dels ciutadans del poble,
per tal d’arribar a una solució
consensuada.
- Abans de presentar el projecte
inicial no s’havia consultat amb
l’Ajuntament ?
Evidentment que sí. Nosaltres quan feim
aquest tipus d’actuacions que tenen un
impacte important en una població
sempre xerram amb els Ajuntaments i
sempre es fan consultes prèvies.
L’Ajuntament de Santa Maria ja ens
havia fet una sèrie de consideracions que
nosaltres vàrem intentar adoptar. Però
ara ha sortit una alternativa nova que és
la del tren en trinxera que abans no
s’havia plantejada i que l’Ajuntament ha
considerat interessant i així ho ha posat
a les seves al·legacions.
- Quin es el termini per contestar a
les al·legacions?
No hi ha un termini legal. Això depèn del
volum i de la complexitat de les
al·legacions. Veim que el projecte inicial
ha generat un volum important
d’al·legacions, i això denota que hi ha
una inquietud i evidentment aquesta
actuació s’haurà de justificar molt i
s’haurà de negociar molt amb
l’Ajuntament. Tot això fara que aquesta
tasca s’allargui bastant.

5
SUPRESSIÓ DELS PASSOS A NIVELL

El projecte ha generat un ample debat
J.V.
Des que es va presentar el
projecte dels SFM per la
supressió dels passos a nivell,
els veinats més directement
afectats començaren a
mobilitzar-se en contra per
considerar que afectaria molt
negativament a la vida del
poble.
Durant el període d’exposició
pública del projecte s’han
celebrat nombroses reunions de
veinats on s’han presentat i
discutit
les
diferentes
al·legacións per tal de trobar una
solució menys traumàtica que
la proposada per les
institucions oficials.
Na Neus Comas és una de les
promotores del moviment veïnal
per una solució alternativa pels
passos a nivell, ella ens
comenta que després de totes
les reunions entre els veinats i

portar la iniciativa mes enllà de
la via oficial. «Esperarem a
veure que ens diuen, ...» és de
moment el que ens han dit a la
Casa de la Vila. En canvi a
Sineu, on tenen el mateix
problema, la posició de
l’Ajuntament ha estat ben clara
des d’un principi. «o soterrat o
res». Estam en contacte amb
altres grups de Sineu i de
Binissalem, on viuen la mateixa
situació i tots s’han interessat
pel nostre projecte.

d’haver estudiat totes les
solucions que se proposaven, al
final tothom està d’acord en que
la millor alternativa és la
presentada per l’arquitecte
Antoni Pericàs, consistent en
l’atrinxerament del tren i la
conservació del passos de
vehicles i de vianants al nivell
del carrer. Una solució que a
més permetria en un futur poder
soterrar el tren.
- Quines possibilitats hi veis
de que prosperi aquesta
proposta?
No ho veim molt clar, després
del cas que han fet a Manacor i
a Inca de les propostes que es
presentaven en aquest sentit. A
Inca fa molts d’anys que
demanan el soterrament, però
es veritat que a Inca que les
caracteristiques del terreny
presenten unes dificultats que
aquí no hi son. De moment el
que volem és fer renou perquè

- L’Ajuntament participarà
l’acte del dia 16?

ens escoltin i crear un moviment
el més ample possible
juntament amb grups d’altres
pobles

«Voldriem un major
suport per part de
l’Ajuntament»
El proper divendres dia 16 farem
una presentació pública del
projecte que defensam per ferlo arribar a tota la gent del
poble, ja que és un problema
que ens afecta a tots i no només
als que viuen a l’altre costat de
la via. Es tracta sens dubte de
l’única alternativa viable per
evitar que el poble ens quei
xapat en dos.

Neus Comas

principi, pero pensam que 6
milions d’euros no és una xifra
desmesurada si ho comparam
amb el cost del projecte inicial.
La diferència al final seria de
poc més d’un milió d’euros.
De moment el projecte
alternatiu compta em el suport
de quasi tots els partits polítics,
però el que voldríem sobretot és
tenir un major suport per part de
l’Ajuntament, que de moment
no ha mostrat massa interès en

Els hem convidat i esperam la
seva assistècia, ja que pensam
que el seu support és important
si volem que el projecte tiri
endavant.
- Quina rebuda ha tingut la
vostra proposta per part dels
Serveis Ferroviaris de
Mallorca?
De moment no han contestat a
les nostres al·legacions ni hem
pogut parlar directament amb
ells. Quan les vàrem presentar,
varem demanar si algú ens
podia rebre però ens varen dir
que estaven reunits.

El pressupost d’aquest projecte
resulta un poc més elevat del
que s’havia calculat en un

Una de les assemblees de veinats celebrades a s’Estació

JOAN FORTEZA
Móvil 629 609 439
FRANCISCO FORTEZA
Móvil 629 675 450
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El tren i l’evolució urbana de Santa Maria
134 anys de convivència
Mateu Vic
El 24 de febrer del 1875 s’inaugurà la
línia ferroviària Palma-Inca, que passa per
Santa Maria just a la meitat del seu
recorregut. Des de llavors el tren és un
element que forma part de la vida del
nostre poble i que li dóna un servei i una
qualitat de vida que altres pobles no
tenen i voldrien tenir, per la bona
comunicació que disposar d’aquest mitjà
de transport ha significat, significa
encara, i probablement significarà
encara més en el futur.
Quan el tren arribà per primera vegada a
Santa Maria no ho va fer dins el poble, ni
tan sols el tocava. Les cases del poble
més properes a l’estació eren les de la
carretera d’Inca, i ni tan sols tota la
carretera estava edificada.
Dotze anys abans, el 1863, els
propietaris de la finca de Ca n’Orell
havien presentat un pla per urbanitzar la
seva propietat, que abarcava l’actual barri
de l’Estació: carrers Bisbe Perelló, Sant
Josep, Sant Antoni, Onofre Jaume de
Coanegra, Josep Canyelles (que
correspon a una partió), i la carretera
entre Ca n’Orell (devora el sortidor de
benzina) i Can Querol.
Aquest pla d’urbanització no preveia la
construcció de la línia ferroviària, i
probablement no va ser executat fins

després de l’arribada del tren, amb les
modificacions que això suposà. La prova
la tenim en el fet que dotze anys després,
el 1887, l’Ajuntament divideix el poble
en districtes, i no hi apareix cap dels
carrers de Ca n’Orell. En canvi dos anys
després, al padró de 1889 ja hi ha 17
cases habitades en aquest sector, dues
de les quals al carrer Via Férrea (actual
Onofre Jaume de Coanegra). És la
primera evidència de cases urbanes al
costat nord de la via.
Des d’aquells temps el poble ha crescut
molt, també aprop de les vies del tren:
El barri de Ca n’Orell es va veure molt
edificat a finals del segle XIX i principis
del XX, tal com es pot veure amb la
tipologia de les cases que hi predomina.
Igualment aprop de la via es va anar
edificant a la carretera de Bunyola. Entre
1924 i 1926 es va allargar el carrer de
Sant Josep fins al de Coanegra, ja que
fins aleshores només arribava fins a Pere
de Puigdorfila. També el 1926 es va
aprovar la urbanització de l’Era de Can
Crespí, entre la carretera de Palma i la
de Bunyola (Son Fango). El 1957 se
sol.licità l’obertura i urbanització del
carrer Tomàs Forteza, tocant a les vies
del tren. El 1958 es va aprovar obrir i
urbanitzar el carrer de la Balenguera. El
1964 se parcel.là el final del carrer Antoni
Gelabert, les cases que estan
retranquejades, ran de les vies de tren.
Als anys 1990 s’obrí i urbanitzà el carrer
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Josep Capó. Ja dins el segle XXI s’ha
urbanitzat la part nord del carrer Ramon
Torró. D’altres urbanitzacions en canvi
només quedaren en projecte, com és el
cas del Camp Gran, on ara hi ha els
cellers Macià Batle, entre la carretera
de Consell i les vies, projectat el 1934.
En definitiva, l’espai entre la carretera
Palma-Inca i les vies del tren s’ha vist
urbanitzat des de l’arribada del tren a
Santa Maria. La via fèrria s’ha mostrat
com una ferma barrera al creixement
urbanístic cap al nord. L’única excepció
és el carrer Onofre Jaume, començat a
edificar pocs anys després de la
inauguració de la línia ferroviària, i que
fins ara compta amb un pas a nivell a
cada extrem. L’altra excepció és la
urbanització de Can Borralló,
començada a la dècada passada, en
contra de l’opinió de tècnics que no
aconsellaven l’existència de nou sòl urbà
al nord de les vies del tren. Però la tònica
general és que el poble, sàviament, no
ha volgut créixer a l’altra banda de les
vies.
Paral·lelament, el tren també ha tengut
la seva evolució, amb creixements i
minvades. La via que passa per Santa
Maria arribà fins a sa Pobla i Sineu el
1878, fins a Manacor el 1879 i fins a Artà
el 1921. El 1897 entrà en funcionament
la línia Santa Maria-Felanitx, amb la qual
cosa la nostra estació passà a ser nuu
ferroviari. El 1931 la via Palma-Inca
passà a ser doble.

Als anys 60, amb l’auge del transport
per carretera i la deixadesa dels poders
públics, el tren entrà en una època de
decadència: el 1967 es va tancar la línia
de Felanitx, el 1977 el tram Inca-Artà, i
el 1981 l’Inca-sa Pobla.
El 1994 la línia ferroviària Palma-Inca va
ser transferida a l’administració
autonòmica, que creà l’empresa Serveis
ferroviaris de Mallorca (SFM), substituïnt
a FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía
Estrecha). Des d’aquell moment la
tendència s’ha invertit, i el tren ha entrat
en una època d’auge i millores per part
de l’administració. S’han anat adquirint
trens nous i moderns, s’han millorat
notablement les instal·lacions al llarg de
tot el recorregut, s’han reobert els trams
Inca-sa Pobla (2001) i Inca-Manacor
(2003). Tot això ha implicat un increment
de les freqüències i una ampliació
d’horaris dels trens que cada dia passen
per Santa Maria, que ha incrementat
l’efecte barrera de les vies de tren, ja que
tots els passos dins el casc urbà són a
nivell, amb les constants i cada vegada
més freqüents interrupcions que
comporta en el trànsit de persones i
vehicles. Aquest efecte barrera serà cada
vegada major a mesura que el servei
ferroviari incrementi les seves
freqüències, i només podrà ser anul·lat
amb una correcta implantació de passos
a distint nivell, que no pateixen cap
interrupció amb el pas dels trens.
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Apunts del plenari del 30 de juliol
Guillem Ramis
Regidor de EU-EV a l’ajuntament de
Santa Maria del Camí
Abans d’iniciar la sessió i a proposta de
la batlessa, tots els presents a la sala
guardàrem un minut de silenci, en senyal
de dol per l’atemptat que costà la vida a
dos Guàrdies Civils a Palmanova.
El primer punt, per unanimitat es va
aprovar l’acta de la sessió anterior.
El segon punt, amb els vots a favor de
l’equip de govern, es va ratificar la
recepció de la dotació de serveis i
prolongació dels carrers, Ramon Torró i
Antoni Maura.
El tercer punt, també amb els vots de
l’equip de govern, es va aprovar la
recepció de la dotació de serveis del tram
de carrer comprès entre C/ Bartomeu
Pasqual i Unitat d’actuació nº VIII.
El quart punt, acord de col·laboració amb
la UIB i creació d’un centre universitari a
Santa Maria del camí, fou aprovat per
unanimitat.
El quint punt, conveni de col·laboració
amb el Consell de Mallorca i l’Associació
Cultural Factoria de So, per al
desenvolupament de l’escola Factoria de
Músics, per un import total de 85.000
euros, fou aprovat amb l’abstenció del
PP.

El sisè punt, permanència de
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
dins l’Associació «Mallorca Rural» i
nomenament del representant, fou
aprovat amb l’abstenció d’EU-EV.
El setè punt, una moció del PP sobre la
seguretat ciutadana, fou aprovada per
unanimitat.
El vuitè punt, una moció del PP que
proposava recolzar totes les al·legacions
que contribueixin a millorar el projecte
de SFM de supressió dels passos a
nivell. Fou contestada per l’equip de
govern amb un vot particular de la batlia
per canviar el redactat de la moció del
PP pel següent acord; «Per tal de
defensar els interessos dels ciutadans
del nostre poble, es realitzaran les
negociacions que siguin necessàries i
s’adoptaran les mesures pertinents en
tot el que faci referència a aquest tema,
sempre i quan no s’oposin a la normativa
vigent.» Fou aprovat el redactat de batlia,
amb els vots a favor de GPSM, PP,
PSOE i UM i l’abstenció de EU-EV.
El novè punt, una proposta d’al·legacions
al projecte de supressió dels passos a
nivell, presentada per l’equip de govern.
Les al·legacions proposen:
1) que
s’estudiï seriosament l’alternativa del
soterrament del tren al seu pas per dins
el casc urbà. 2) en cas d’inviabilitat
del soterrament, que es revisi el projecte

en el seu conjunt en tant que:
- S’han de sol·licitar propostes
alternatives per a millorar la connexió del
pas elevat amb la xarxa viària municipal
i preveure la circulació fluida de vehicles
de gran tonatge.
- Cal incorporar un pas peatonal i que se
situï dins el casc urbà o el més aprop
possible del Camí de Coanegra per tal
d’afavorir el desplaçament i la
comunicació dels veïnats.
- S’ha de facilitar l’accés a cada una de
les propietats existents al traçat previst
paral·lel a les vies del tren i fins el Camí
dels Moliners.
- el tram que parteix del Camí dels
Moliners cap el pas a nivell de Ca’n
Crespí, grafiat com a plànol 2 del
projecte, no consta a la relació de
camins públics existents a aquest
ajuntament.
La proposta fou aprovada després d’un
intens debat, amb l’abstenció d’EU-EV i
el vot favorable de GPSM, PP, PSOE i
UM.
En l’apartat de precs i preguntes, s’ha
de destacar el disgust manifestat per la
batlessa per una pregunta formulada per
EU-EV en el plenari de dia 28 de maig.
La pregunta feia referència a alguns

comentaris de gent del poble que no
entenien per què un empresari havia
convidat a sopar a un centenar de
persones del poble si no era per motius
d’agraïment per alguns favors o per
possibles negocis realitzats, i per evitar
suposicions i mals entesos sol·licitàrem
les oportunes aclaracions. La resposta
a la pregunta de fa dos mesos, va ser
una petició de retirada dels comentaris
realitzats i disculpa pública, amenaçant
que en cas contrari ens hauríem de veure
davant la fiscalia.
Me consta molt entendre el perquè de
dos mesos d’espera si de veres la
batlessa es va sentir calumniada i molt
més mal d’entendre encara que no
volgués aclarir públicament en el mes
de maig els comentaris realitzats si de
veres pensava la seva honorabilitat
quedava qüestionada.
Crec sincerament que no he de demanar
disculpes públiques pels comentaris
realitzats en la pregunta del mes de maig
i que precisament l’apartat de precs i
preguntes d’un plenari municipal, és el
lloc adient perquè amb transparència i
visibilitat, es puguin expressar i
respondre totes les preguntes i dubtes
dels membres de la corporació.

Les preguntes d’EU-EV
objecte de la polèmica amb la
Batlessa
per empresaris agraïts i cobrades per
Sopar per als
col·laboradors de la fira
S’ha comentat pel poble, que la Sra.
Batlessa va convidar a sopar
aproximadament un centenar de
persones, que es desplaçaren en autocar
a un altre municipi i que totes les
despeses corrien a càrrec d’un empresari
agraït per alguns favors o possibles
negocis realitzats durant la fira.
Per ser Mallorca un dels llocs a on
més sovint surten casos a la llum de
suborns i comissions il·legals pagades

polítics i tècnics de diferents nivells, és
necessari aclarir els fets.
Per a evitar suposicions i mals entesos,
sol·licito:
Quin era l’objecte del sopar ?
Quanta gent hi va participar ?
Quin va ser el criteri de selecció dels
convidats ?
Quin va ser el cost del desplaçament i
del sopar ?
Qui va pagar ?

Imatge d’alguns dels assistents al polèmic sopar
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Un santamarier al capdavant de Sa Nostra
Al passat mes de juny, en Pau Dolç va ser nomenat Director General
de Sa Nostra. Hem parlat amb ell sobre la seva carrera professional i
hem aprofitat perquè ens donàs algunes «lliçons» sobre economia, ja
que és probablement el santamarier més assabentat en aquesta
matèria.
Joan Vich
- Ja fa temps que anares a viure a
Palma, no tens idea de tornar a
Santa Maria?
Fa més de 12 anys, però feim comptes
poder tornar ben aviat a viure al poble.
Tenim un terreny de la familia per devers
Son Torrella i fa més de 6 anys que vaig
mirar per fer-hi una casa. En aquells
moments sembla que hi havia una
moratòria urbanística i no va ser possible.
Després de la moratòria em varen dir que
la normativa urbanística havia canviat i
que ja no era possible fer la casa en
aquell terreny per la qual cosa vaig deixar
córrer aquesta idea. Fa uns tres anys
que ho vaig comentar a una entrevista
que me varen fer per la revista Coanegra,
i a arrel d’aquest comentari em varen
telefonar de l’Ajuntament per dir-me que
el canvi de normativa no havia estat
aprovat pel Consell i que tornaven estar
en vigor les normes anteriors que em
permetien construir la casa. Vàrem
aprofitar el moment i segurament a finals
d’aquest any ja tindrem la casa llesta per
tornar a viure al poble»
- Conta’ns quina va ser la teva carrera
fins a arribar a la direcció general
de Sa Nostra.
Després de fer la diplomatura
d’empresarials a Palma em vaig
llicenciar en Econòmiques i
empresarials a la Universitat Autònoma
de Barcelona i després vaig fer un
màster de Finances a la Universitat de
Deusto

Un economista amb vocació
d’arquitecte
- Per què et vares interessar per
l’economia?
Són circumstàncies de la vida. Quan vaig
estudiar batxiller superior i COU jo tenia
ben clar que volia fer Arquitectura, però
just abans de poder ingressar a la
Universitat em varen operar d’un peu i

això em va impedir poder partir a estudiar
a Barcelona. Llavors vaig haver de triar
entre les carreres que hi havia a Palma i
la que més em va interessar va ser la
d’Empresarials, i així vaig començar.
La meva entrada a Sa Nostra també va
ser fruit d’una casualitat. Quan feia tercer
d’Empresarials tenia dos amics que es
volien presentar a oposicions a Sa Nostra
i em varen convèncer perquè me
presentàs amb ells per explicar-los les
matemàtiques financeres, que a jo se’m
donaven millor que a ells. El meus amics
no varen aprovar però jo em vaig trobar
amb les oposicions aprovades quan
encara no havia complit els vint anys.
Després d’entrar d’auxiliar a Sa Nostra a
l’any 78, als quatre anys i mig vaig passar
al departament d’organització i mètodes.
A partir de l’any 90 vaig ser el
responsable d’aquest departament, fins
a l’any 93 quan vaig ser nomenat Director
Econòmic i Financer, al 97 Subdirector
General, al 2000 vaig passar a dur la part
comercial a més de la part financera. A
l’any 2001 em varen nomenar Director
General Adjunt fins que a la jubilació d’en
Pere Batle al mes de juny d’enguany vaig
passar a ser Director General de Sa
Nostra.
El que em va quedar ben clar des que
vaig entrar a Sa Nostra és que era una
empresa que realment m’agradava on
me sentia molt a gust i no tenia cap més
objectiu que el de disfrutar de fer el que
faig. A partir d’aquí hi ha molts de factors
que hi ajuden com per exemple la
formació, sobretot les ganes de fer feina
i que se donin les circumstàncies.

Reinvertir a la societat una
part dels beneficis
Per jo el fet de fer feina a una caixa en
comptes d’un banc és molt important.
La feina és exactament la mateixa, ja
que després de la reforma legal de lany
77, les caixes passen a tenir el mateix
tipus de negoci que els bancs. Ara bé,
hi ha una diferència molt significativa i

és que els bancs són de propietat privada
i en conseqüència han de retribuir al
capital, mentre que les caixes no tenen
capital ni propietaris i els beneficis que
generen serveixen, a més de pagar
impostos, per acumular reserves i
sobretot per invertir en obra social. Per
jo aquest aspecte és molt important
perquè és la manera de revertir a la
societat una part del beneficis generats.
Una altra diferència important en relació
als bancs és que les caixes són entitats
més properes als clients perquè fan feina
dins un àmbit regional, tenen un millor
coneixement de l’entorn social i per tant
dels clients. Això jo crec que ajuda molt,
sobretot en èpoques de dificultats com
és ara.
- La tendència actual cap a la fusió
de caixes, no et sembla
contradictòria amb aquest esperit de
proximitat als clients?
És cert que darrerament es parla molt
de fusions, però jo crec que no és el
moment més apropiat. Les fusions s’han
de fer en moments de pau i de
tranquil·litat, valorant molt bé l’eficiència.
Les fusions s’han de fer per motius
econòmics i no per motius polítics. En
aquests moments pesa molt el fet de
que se cerquen entitats de major tamany,
però el que passa és que, com que les
caixes són entitats de caràcter regional,
les fusions es plantegen dins de cada
comunitat autònoma. Al final, des del
meu punt de vista, en comptes de
guanyar en eficiència, en molts de casos
el que es fa és tenir una xarxa redundant
i una plantilla excessiva. Dues caixes que
tenen una oficina devora de l’altra, en el
moment que es fusionen en sobra una
de les dues. Aquest tipus de fusions
impliquen tancar oficines i retallar
planitilla. Jo crec que en aquests
moments el que necessita l’economia
del país és mantenir els llocs de feina.
Si hi ha d’haver fusions lo més raonable
seria entre caixes de diferents
comunitats, el que permetria millorar la
seva eficiència i diversificar el negoci.

Avui per avui aquests plantejaments
s’han fet però sense gaires avenços,
perquè es un tema bastant complicat.

Un ritme de creixement
exagerat
- Es dóna el cas que entre els
santamariers, a més del Director
General, també es troba un dels
principals deutors de Sa Nostra, en
Vicenç Grande. Què és el que ha
fallat perque es pugui arribar a una
situació de fallida amb uns deutes
tan elevats?
Ja diuen que «a toro pasado» és molt
més fàcil entendre el que ha passat. És
clar que l’experiència ens diu que s’ha
de diversificar molt més i que no s´ha
d’arribar a segons quins nivells
d’endeutament amb determinats clients.
Jo voldria dir que el Grup Drac va tenir
amb Sa Nostra uns inicis i una evolució
molt raonable pel tipus de negoci que
feia. El el món immobiliari i les entitats
financeres han tingut un ritme de
creixement per ventura exagerat, però ha
estat un fenomen general. Aquest ritme
de creixement ens ha obligat a anar
darrera dels promotors, perquè els
promotors són el peatge que hem de
pagar per arribar al comprador final. Tant
els bancs com les caixes hem seguit el
mateix mode operatori: el finançament
de la promoció inmobiliària, que ens
dóna majors possibilitats de vinculació
amb l’adquirent final i de captació del
crèdit hipotecari. Això és el que ens va
fer créixer de manera significativa amb
aquest grup.
En aquests moments el Grup Drac està
en proces concursal i Sa Nostra està
negociant amb els administradors.El que
hem fet, amb l’autorització del jutge, és
anar adquirint determinats béns i anar
reduint el risc considerablement.
Ara es tractarà d’anar venent els
immobles que tenim i els molts altres
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que encara tindrem. En aquests
moments a Espanya la morositat s’està
acostant al 5%, que és una xifra
elevadíssima, però no cal oblidar que als
anys 93 i 94 la mitjana de la morositat a
les caixes era superior al 9%. Els anys
95 i 96 el sistema financer espanyol es
va convertir en una gran immobiliària i
els propers anys passarà una cosa
similar, encara que segurament no tant.
- Parlant de riscs, com s’explica una
estafa tant monumental com la d’en
Madof que precisament va estafar
als més assabentants en matèria
financera?
La veritat es que hi havia entitats molt
importants a nivell mundial que havien
invertit amb en Madof. El que passa és
que els Estats Units és un dels països
on hi ha més regulació bancària, però
en canvi no hi ha sistemes de control i
cadascú és responsable de la seva
aplicació. A Madof l’auditava un petit
despatxet de dues persones que hi havia
al costat i tot quedava entre ells.

més important és la confiança dels
inversors i dels consumidors. Tant als
Estats Units com a Europa aquesta
confiança està millorant i això és positiu.

- De totes maneres sembla que la
crisi serà més dificil de superar a
Espanya que a altres països
d’Europa.

- Però si se recupera la confiança,
l’economia reprèn, pugen els tipus
d’interès, pugen els preus de les
matèries primeres, sobretot el
petroli,... No pot passar que ben aviat
tornem caure en la mateixa
depressió?

En aquest moments el que més
preocupa és el manteniment dels llocs
de feina i les principals mesures van
orientades en aquest sentit. Espanya és
en aquests moments un dels països de
la Unió Europea que té una situació pitjor
pel que fa a la taxa d’atur. El que hem
de fer és anar a mirar a aquests països
que tenen una taxa d’atur molt inferior a
la nostra i mirar de copiar d’ells tot el
que poguem copiar.

El tema és molt complicat. La Unió
Europea està integrada per països
tremendament distints, on anam entrant
tots en un sistema de moneda única que
no permet com abans, jugar amb les
devaluacions de les monedes per
equilibrar les desigualtats. D’aquesta
manera l’euro té el mateix tipus d’interès
a països on la productivitat i la inflació
és molt distinta. Un pais com Alemanya,
amb una inflació històricament molt
controlada, es pot permetre uns tipus
molts baixos, perquè lo raonable és que

«Quan algú defrauda, ho
pagam tots els altres»
Un altre problema a Espanya és el de
l’economia negra, que mou un volum molt
significatiu. Això no és raonable, jo crec
que l’economia ha de ser transparent i

A Espanya el sistema és molt distint
perquè, a més d’un sistema regulatori
important, existeixen sistemes de
seguiment i de control encara superiors
als regulatoris. El que va passar als
Estats Units jo ho veig casi impossible
que pugui passar al nostre pais.

- En veus de «brotes verdes» a la
situació econòmica actual?

Als darrers temps s’ha donat una
retallada dràstica del consum i hem
passat d’un extrem a l’altre. Sempre hi
ha d’haver un equilibri entre estalvi i
consum. Fins ara s’havia retallat l’estalvi
i ens havíem basat en que Espanya tenia
molt bon nom a fora del pais. Al sistema
econòmic espanyol, per cada euro de
dipòsit n’hi ha un i mig de crèdit, i a les
Balears per cada euro de dipòsit n’hi ha
2,3 de crèdit. Això significa que s’ha
aconseguit la finançació fent emissions
fora a l’estranger, conseguint estalvi a
Alemanya i a altres paisos. En el
moment que s’ha perdut la confiança
s’ha tancat el «grifo» i les entitats ens
hem quedat sense liquiditat.
És important aprendre la lliçò: s’ha de
generar estalvi previ, i a mesura que tots
estiguem més tranquils la cosa anirà
repuntant. «Brotes verdes» n’hi ha, i el

- Sa Nostra s’ha hagut de quedar
molt de pisos a Santa Maira?
No tenc xifres exactes. De moment la
morositat va creixent, però el que Sa
Nostra ha fet sempre és intentar adaptarse a les circumstàncies de cada client.
El que tenim molt clar és que el que
volem sobretot és cobrar els crèdits dels
clients i el que no volem és tenir pisos.
Si veim que al client l’interessa mantenir
el pis i té un problema circumstancial,
intentam renovar el crèdit per tal
d’adaptar-lo a la seva capacitat de
pagament.
De totes maneres, encara que la
morositat es elevada, històricament el
volum de credits fallits, és a dir que no
hem arribat a cobrar, és des de l’any 82
només del 0,07% i la majoria d’ells són
crèdits de consum més que hipotecaris.
La morositat significa només un retard
en el pagament, però no una fallita.

«Hem de tornar a la
realitat, i a partir d’aquí,
reajustar»

Millora de la confiança de
inversors i consumidors

Fa poc a una entrevista comentava
l’anècdota de en què se semblen un
economista i un meteoròleg. La resposta
és que se semblen en que tots dos fan
previsions, però la diferència és que el
temps no canvia en funció de les
previsions dels meteoròlegs, en canvi les
previsions i opinions dels economistes
tenen capacitat d’influència en
l’economia. Per això crec que en aquest
moments hem d’utilitzar la nostra
capacitat d’influència per generar
confiança. A mesura que es generi
confiança i la gent pensi que això anirà
millor, tot anirà millor.

construït molt i ara hi ha una bona part
d’aquest stock que està pendent de
vendre. Però Santa Maria tendrà mercat
i en no massa temps es recuperarà la
situació.

el tipus real, és a dir el tipus d’interès
nominal menys la inflació, sigui sempre
positiu. El que ens ha passat a Espanya
aquests darrers anys és que teníem una
inflació alta i que els tipus eren els
mateixos que a Alemanya, el que vol dir
un tipus real negatiu i això és el que ens
ha donat la propensió a un endeutament
excessiu.
A mida que l’economia europea sigui
més global i més estable s’anirà
normalitzant cap a un tipus d’interès un
poquet més alts. També és segur que
les matèries primeres s’encariran, com
ja ho han fet fa uns anys, a mida que
països com la Xina es converteixen en
grans consumidors, però jo crec que
això anirà tira tira, ja que sempre hi ha
uns anys d’adaptació a les
circumstàncies. Un altre fet en l’evolució
de l’economia és que els cicles positius
de bonança són cada vegada més llargs
mentre que els cicles negatius se van
escurçant.
A Espanya ens ha ajudat molt el fet
d’estar integrats dins l’Euro i de tenir
unes mesures conjuntes amb el Banc
Central Europeu. Aquest tipus
d’actuacions ajuden perquè les
situacions de crisi es puguin superar
més aviat.

si tothom pagués el que ha de pagar,
tots pagaríem més poc. Això només es
podrà aconseguir amb més control però
sobretot amb educació. Històricament
s’ha considerat defraudar a hisenda com
un mèrit ben vist socialment. La realitat
és que si un defrauda ho pagam tots els
altres
- Concretament, tens dades sobre la
situació económica a Santa Maria?
A nivell municipal hi ha molt poques
estadístiques. Un factor important a
Santa Maria es el de la seva proximitat
a Palma, que te avantatges i
inconvenients. S’ha transformat un poc
en poble dormitori i als darrers anys s’ha

El que passa ara és que molta de gent
va comprar pensant que la vivenda
seguiria pujant un 15% cada any i això
tampoc no era lògic, i aquí els financers
hem ajudat a agrandir el problema
facilitant el crèdit, allargant els crèdits
fins als 40 anys i fent els càlculs amb
tipus d’interès molt baixos. En aquestes
condicions molta de gent ha comprat un
pis nou fent comptes de vendre l’antic i
ara es troben que no poden vendre
l’anterior i per tant no poden pagar el nou.
Els promotors es troben ara amb el
problema de les anul·lacions de les
opcions de compra de les vivendes
venudes sobre plànols. Molts es
pensaven tenir totes les vivendes
venudes abans de començar les obres i
ara amb les obres acabades no tenen
res venut.
Les crisis, malgrat que a vegades són
molt dures, en molts d’aspectes ajuden
a posar les coses al seu lloc i això també
fa falta. No podem pensar amb
creixements anuals del 15% o del 20%.
Hem de tornar a la realitat, aturar, reposar,
mirar i a partir d’aquí reajustar.
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Divulgació científica per a infants
Dues dones santamarieres
acaben de publicar un conte per
a infants sobre un tema de
divulgació científica sota el titol
«Roques amb ulls de monstre».
Na Rosa Maria Mateos es
geòloga i directora de la
delegació a Balears de l’Institut
Geològic i Miner d’Espanya.
Ella és l’autora de la idea i del
text del conte i les seves filles
bessones, na Teresa i na Julia,
en són les protagonistes.
Na Nívola Uyá és l’autora de les
il·lustracions. La seva professió
és la de Tècnica de Ciències
Ambientals, però la seva passió
és la il·lustracio de llibres
infantils. Ha col·laborat en
alguns llibres i revistes, i a l’any
2007 va ser la guanyadora del
premi «Punta de llapis», que
convoca anualment l’Institut
d’Estudis Baleàrics per a joves
il·lustradors, amb el seu conte
«L’amor de les tres taronges».
«Gràcies a aquest premi em
varen publicar el llibre –ens
comenta na Nívola- i vaig poder
viatjar a la Fira de Bolonya, que
és una fira internacional
dedicada al llibre infantil»
Rosa i Nívola es varen coneixer
a rel d’aquest conte. «Quan vaig
engegar el projecte d’aquest
llibre, no coneixia de res a na
Nívola –conta na Rosa-. Va ser
un col·lega de treball que em
va dir que coneixia una
il·lustradora. Ens varen
presentar i vàrem descobrir que
vivíem al mateix poble sense
saber-ho».
Fer un conte per infants sobre
geologia no és una tasca fàcil
ni una idea que se li pugui
ocórrer a qualsevol. Una
geòloga, mare de tres fills petits
ho ha aconseguit amb la
col·laboració d’una il·lustradora
. «L’objectiu és despertar
l’interès dels nins petits per la
ciència i més especialment per

la geologia, que és una matèria
que la majoria no saben ni el
que és, a diferència d’altres
ciències com la biologia que
tenen que veure amb coses que
criden més l’atenció dels nins,
com són les plantes i els
animals. Alguns fins i tot
confonen la geologia amb
l’arqueologia.»

- Se llaman estromatolitosque significa alfombras de piedra.
Y es verdad que parecen los ojos de un monstruo.
- Un poco más allá, podéis ver también los corales,
los erizos, las conchas y las esponjas marinas
que formaban el arrecife-.

- como los fósiles que colecciona Julia-.
-¿Sabéis el nombre de estos fósiles?-

«Fer divulgacio científica entre
els més petits és bastant
complicat. El que més ens va
costar va ser introduir el
concepte de ’temps geològic’, ja
que el nostre conte comença a
l’època dels primers bacteris
que produïen oxigen. Parlar a un
nin de milions d’anys és una idea
difícil d’entendre per a ells.
Quan vaig demanar les meves
filles què era el més antic que
coneixien –diu na Rosa-, em
varen dir que eren els seus
padrins.Crec que al final el llibre
ho aconsegueix explicar bastant
bé, gràcies a les il·lustracions
de na Nívola.»
«El conte també reivindica un
poc la professió de geòleg,
explica què és i què fa un
geòleg, aprofitant els fòssils
d’‘Estromatolits’ que hi ha a
Marivent. Potser la intenció sigui
molt ambiciosa, però crec que
en certa manera hem
aconseguit els nostres
objectius»
Malgrat la presència cada
vegada més important en la vida
dels infants de mitjans com la
televisió o els videojocs, na
Nívola està convençuda que «hi
ha un ressorgir dels llibres
il·lustrats per a infants, dels
llibres ben editats i de qualitat.
Els pares s’interessen cada
vegada més per aquests tipus
de contes, i es va creant afició
entre els nins. Crec que la
nostra pretensió no és
ingènua.»
«És cert que avui en dia, entre

Nívola Uyà i Rosa Maria Mateos

tanta televisio i internet,
pretendre que un nin s’assegui
a llegir un llibre és una tasca
complicada –en paraules de na
Rosa-, però no s’ha de perdre
l’esperança, i si els pares no ho
intentam, és segur que no ho
faran mai. Aquí hi ha una feina
molt important de la família,
perquè els nins accedeixen als
llibres a través dels majors. A
tots els nins els agrada que els
seus pares els dediquin mitja
hora a llegir-los un conte,
encara que els contis deu
vegades el mateix. El problema
és sobretot dels pares, que no
estem sempre diposats a
‘perdre’ mitja hora cada dia per
contar deu vegades el mateix
conte.»
«Un altre fet preocupant és que
existeix molt poca divulgació
científica per als més petits, a
diferència d’altres matèries com
per exemple la música o la
pintura. A molts de nins els
agrada col·leccionar minerals i
fòssils, però no tenen un
material divulgatiu que els
expliqui la geologia al seu nivell»
«A partir d’un fòssil se pot
contar una història fascinant als
nins, sobre el que hi havia aquí
mateix fa molts milions d’anys.
Cal donar més importància a la
divulgació i a la formació
científica des de la infància i per
tal que els nins no perdin la
curiositat innata de demanar-se
el ‘perquè’ de les coses’.
Malauradament la curiositat és
una de les coses que els nins
van perdent a mida que es fan
més grans.»
La primera edició del conte ha
estat editada en castellà per la
Societat Geològica d’Espanya,
que és una societat científica
que agrupa geòlegs de tot arreu
de l’Estat. «Estam en contacte
amb l’Institut de la Dona i amb
la Conselleria d’Educació del
Govern balear per veure si
aconseguim ajuts per la

publicació del llibre en català.
Atès que les protagonistes del
conte són dues nines i que les
autores són dues dones,
esperam que siguin arguments
abastament perquè l’Institut de
la Dona s’interessi en el nostre
projecte. Tractant-se a més d’un
tema científic, que és un món
on hi trobam poques dones, és
una rao de més per aconseguir
aquest suport«

Estromatolits a
Mallorca
Les «Roques amb ulls de
monstre» de les quals parla el
conte i que també podrien
semblar ensaimades o merdes
als ulls dels infants, no són altra
cosa que «Estromatolits»
«Estromatolit» significa «llit de
pedra», del grec stroma (llit o
estora) i lithos (pedra). Amb
aquest nom es coneix una de les
formes de vida més antigues del
planeta, que avui en dia es troba
no només en forma de fòssil
(forma que ha donat origen al seu
nom), sinó tambe en forma viva,
a les aigües poc profundes dels
mars més temperats on creixein
els coralls.
Els estromatolits estan formats
per una associacio d’algues i
cianobacteris, que varen ser una
de les primeres formes de vida
que produïren oxigen a la Terra
des de fa més de 3.500 millons
d’anys.
A les roques de ran de mar que
hi ha just davall del palau de
Marivent de Palma, es troba una
afloració d’Estromatolits fòssils
d’un valor geològic excepcional,
catalogats a l’inventari del
Patrimoni
Geològic
i
Hidrogeològic de les Balears.
Els estromatolits de Mallorca
són relativament joves, ja que
tenen només una edat d’uns 6
milions d’anys (res comparat
amb els 3.500 milions dels seus

avantpassats) i corresponen a
l’època en què varen aparèixer
els primers homínids.
L’existència d’aquests fòssils
permet als geòlegs conèixer
els ecosistemes i les
condicions
ambientals
existents en el moment de la
seva formació. Els canvis
ambientals queden registrats a
les roques, el que ens dóna
també informació sobre els
canvis climàtics al llarg de la
història geològica.
Les condicions ambientals en
què es varen formar els fòssils
de Marivent eren les d’aigües
molt poc profundes i
tranquil·les, on l’energia de la
llum solar podia alimentar el
metabolisme
dels
microorganismes. A més les
condicions de salinitat devien
ser extremes, de l’ordre de
dues vegades la salinitat
actual. Això significa que fa 6
milions d’anys, l’entorn del
Palau de Marivent formava part
d’una badia molt tancada amb
un clima càlid, similar a alguns
llocs actuals de les Bahamas.
Una altra informació interessant
que
ens
donen
els
estromatolits fòssils és el de
la duració dels dies a èpoques
remotes. L’estudi dels
estromatolits vius permet saber
que nomes produeixen
fotosíntesi quan el sol es troba
a la seva vertical i creixen en
forma
de
làmines
superposades. Basta contar el
nombre de làmines i datar la
primera i la darrera, per calcular
el nombre d’estius que han
passat entre dues ‘dates’. El
resultat de tot això ens diu que
fa 850 milions d’anys, els dies
duraven 20,1 hores.
Els fòssils ens ofereixen una
finestra única sobre la història
de la vida i els continus canvis
ambientals que ha sofert el
nostre planeta, per això formen
part del nostre patrimoni que cal
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Una volta al món en
caravana
N’Olivier i na Fabienne són una
parella de francesos que fa un
temps decidiren deixar tot el
que tenien, comprar una
caravana i partir a fer la volta al
món amb els seus dos fills Avril
i Benoît. La primera etapa
d’aquest periple, després de
deixar el seu domicili prop de
Toulouse, ha estat justament
Santa Maria, on tenen amics i
n’han aprofitat per fer-hi escala
durant dues setmanes per poder
visitar la nostra illa.
Després de Mallorca, recorreran
la península Ibèrica (Andalusia
i Portugal principalment) abans
d’agafar el vaixell que els durà
cap a Amèrica del Sud.
Aquesta és la presentació que
ells mateixos fan al numero
zero de la revista que editaran
cada dos mesos durant el seu
viatge:
«Setembre de 2002. Tornam
d’un viatge al voltant del món
que ha durat 3 mesos. Na
Fabienne està embarassada de
2 mesos de n’Avril, la nostra
primera filla. Just abans de
tornar posar els peus a casa
nostra, molt afectats per tot el
que acabam de viure i de veure,
ens feim la promesa de tornar
partir. Però aquesta vegada per
més temps i amb els nostres
fills.
Aquesta idea no ens ha deixat
mai desde llavors.
N’Avril ha crescut i en Benoît ha
arribat a l’agost de 2005.
L’escola ha començat, els
nostres treballs ens van
acaparant cada vegada més les
nostres vides. El nostre somni
se’ns començava a escapar.
A l’Octubre de 2007, un
horabaixa gris i un poc més trist
que altres, un horabaixa on el
final de les vacances ens pesa
a tots més de l’habitual,
començam refer el món. Parlam
del que més importa per
cadascun de nosaltres, parlam
dels nostres desitjos,...

Volem veure créixer els nostres
fills,
Volem viure junts,
Volem partir a descobrir el món
amb ells,
Volem compartir els somnis
amb ells.
Ens miram, ja sabem el que
direm: Idò partim!»
No va ser una decisió d’un dia
per l’altre. Feia molt de temps
que donavem voltes a la idea –
ens comenta n’Olivier-. Quan na
Fabienne va aprovar les
oposicions de professora a una
escola pública varem pensar
que era al millor moment de fer
la passa definitiva.
A l’administracio francesa els
funcionaris tenen dret a estar
d’excedència mentre tenguin
infants de menys de 9 anys.
Vàrem pensar que era el
moment o mai més. Quan els
nostres fills fossin més grans
el viatge ja no seria possible.
- Quant de temps teniu previst
que duri la vostra volta al món?
En principi el plaç màxim
perquè na Fabienne pugui tornar
a la seva feina de professora és
de quatre anys. Fins aquí tot
dependrà de les nostres ganes
i de les finances.
- Com ho feis per finançar el
viatge ?
Hem estalviat durant molt de
temps, des que vàrem
començar a pensar en aquest
projecte. Hem venut tot el que
podíem vendre i hem llogat la
nostra casa. Tenim també
alguns ajuts de la família i dels
amics, però tot plegat no ens
arriba per viure i viatjar durant
quatre anys. Confiam en poder
fer algunes feines durant el
viatge i potser en qualque ajuda
més. En tot cas en no poder
continuar, sempre som a temps
a tornar a casa.

- Com és la vida de quatre
persones en una vivenda de 10
metres quadrats?
Encara tenim poca experiència.
El principal inconvenient és que
hem hagut de reduir al mínim
imprescindible totes les nostres
pertinences, per una qüestió
d’espai: la roba, els llibres, els
jocs,.... Per exemple, pel que
fa als llibres només hem agafat
els que volíem llegir tot dos, no
ens podíem permetre el luxe de
carregar un llibre només per un
totsol. A part d’això, mentre faci
bon temps la nostra casa no
serà mai massa petita. Per això
hem planificat el nostre viatge
com les aus migratòries,
seguint sempre el bon temps.
El més dur seran probablement
les nits a alguns indrets de
Bolívia, on degut a l’altitud la
temperatura, fins i tot a l’estiu,
arriba per davall dels 10 graus
per davall de zero.
- Com pensau que els vostres
infants viuran aquesta vida
itinerant ?
Ens hem informat molt sobre
les experiències d’altra gent que
ha fet viatges llargs amb
infants. Tots coincideixen en el
fet que l’experiència ha estat
molt positiva pels més petits,
sempre que s’hagin sentit en la
seguretat de viure en una llar i
sota la protecció dels seus
pares. La decisió de fer el viatge
en caravana es deu en part a la
voluntat d’oferir als nostres fills
un «ca seva», encara que sigui
mòbil.
- I per l’escola?
Els nostes fills segueixen
l’ensenyament oficial francès a
través del Centre Nacional
d’Educació a Distància, que ens
envia els llibres pel profesor i
pels alumnes. Cada dia na
Fabienne s’encarrega de fer un
parell d’hores de classe segons
el programa oficial. Els infants
tenen assignat un mestre a
França, a qui enviam
periòdicament els exercicis i els
resultats dels controls. El
mestre ens envia els treballs
corregits i és el responsable de
controlar l’evolució dels
alumnes.
- Com heu viscut el moment de
deixar la vostra casa i de partir?
La veritat és que no ha estat
fàcil. Teníem moltes de ganes
de començar aquest viatge,
però a mida que s’acostava el
dia senyalat, començàvem a

tenir més por del buit. A cada
passa ens revenien els dubtes.
Tots dos teníem una bona feina,
vivíem a un lloc que ens agrada,
on tenim bons amics,... Encara
que
estiguéssim
ben
convençuts del que volíem fer,
al darrer moment ha estat dur.
Però ara n’estam ben contents
de la nostra decisió.
Al mes de desembre
desembarcaran a l’Argentina, al
començament de l’estiu austral,
per recórrer l’Amèrica del Sud
arribant fins a la Patagònia abans
de reprendre camí cap al nord,
on d’aquí a uns anys
embarcaran per fer la travessa
cap a Austràlia passant per
Nova Zelanda abans de fer el bot
cap a Àsia.

Som molts els que pensarem
amb ells amb no poca enveja.
Bon viatge!
http://
laterreentrelespailles.blogspot.com/
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Coanegra: on la llei és paper banyat,
i no precisament per l’aigua del torrent...
Associació Amics de la vall
de Coanegra
Gairebé tothom al poble amb un
mínim d’inquietud està al
corrent de la situació que es viu
a la vall de Coanegra, on alguns
particulars han reixat les dues
voreres del camí impedint
qualsevol mena d’accés al

torrent. Ja s’ha escrit en altres
ocasions denunciant aquesta
situació amb arguments
nostàlgics i romàntics, parlant
del fet que abans aquest era un
dels llocs preferits pels
santamariers per anar a
passejar, etcètera.
Però cal anar més enllà, perquè

el que molta gent no sap és que
l’actual reixa és, amb molta
probabilitat, una il·legalitat
perquè no acompleix la
normativa
dictada
pel
«REGLAMENTO
DEL
DOMINIO
PÚBLICO
HIDRÁULICO», aprovat pel
Reial Decret 849/1986, que diu
(entre moltes d’altres coses que

seria massa llarg enumerar):
Article 2. Constitueixen el
domini públic hidràulic de l’Estat
les lleres de les corrents
naturals,
contínues
o
discontínues.
Article 6. Les marges estan
subjectes, en tota la seva
extensió longitudinal, a una zona
de servitud de cinc metres
d’amplada per a ús públic.
Article 7. La zona de servitud
està pensada per permetre el
pas per a serveis del personal
de vigilància del lleure, per a
l’exercici d’acitivitats de pesca,
o pel salvament de persones o
béns.
Els propietaris d’aquestes
zones de servitud no hi podran
edificar sense l’autorització
pertinent, que només s’atorgarà
en casos molt justificats.
Article 50. Tothom pot, sense
necessitat d’autorització
administrativa utilitzar les
aigues superficials, mentres
discorrin per les seves lleres
naturals, per beure, nedar-hi,
abeurar el ramat o d’altres usos
domèstics.
Molt bé, però com ho feim si hi
ha una reixa que ens impedeix
el pas?
Però això no és tot, amb
l’entrada a la Comunitat
Europea, per dir-ho d’alguna
manera, el reglament es quedà

curt i s’hagué de modificar amb
el Real Decret 9/2008 per
adequar-lo a la Directiva 2000/
60/CE del Parlament Europeu i
del Consell.
Aquesta directiva suposa el
reconeixement que el domini
públic hidràulic acompleix
funcions ambientals, de
protecció dels ecosistemes, de
prevenció d’inundacions i de
prestació d’altres serveis
ambientals.
També diu que la zona de
servitud adquireix la funció de
pas públic peatonal.
Davant aquesta situació molts
ens demanam a què espera
l’administració a fer acomplir el
reglament. Cap administració
(Govern Central, Govern Balear,
Consell
de
Mallorca,
Ajuntament de Santa Maria...)
és coneixedora d’aquesta
situació ni pot prendre cartes en
l’assumpte? I tampoc sembla
tan complicat fer llevar unes
reixes per col.locar-les uns
quants metres més enllà... Com
sempre s’haurà d’esperar que
s’emprenguin
accions
particulars, que es generin
enfrontaments, divisions i
situacions desagradables fins
que al cap d’un bon grapat
d’anys s’aconseguirà una
sentència favorable, de les que
s’anomenen exemplars, però
que tampoc ningú s’encarregarà
de vetllar perquè la sentència
sigui executada...

Artesania Tèxtil

Bujosa
Bernat de Santa Eugènia, 53
tel. 971 62 00 54
Santa Maria del Camí
www.bujosatextil.com

Creixent
QUART

DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

TOT EL POBLE.
també íntegrament a INTERNET:
el periòdic que arriba a

http://www.santamariadelcami.net/quartcreixent
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El gimnàs
estrena nou
local

S.

El passat 29 d’agost va tenir lloc la inauguració del nou
emplaçament del gimnàs santamarier K.O. Gym, al carrer Llarg,
prop de la plaça dels Hostals. Després de mesos de tenir tancat
per mudança i per obres al nou local, ara el gimnàs ja torna a tenir
les portes obertes al públic.
Per celebrar la reobertura, K.O. Gym va fer una festa d’inauguració
a la qual hi acudí molta de gent, tant de Santa Maria com de fora
poble, que varen omplir les noves dependències del gimnàs al llarg
de tot l’horabaixa. Els assistents varen ser obsequiats amb un
buffet. Entre la gent que assistí a l’esdeveniment, cal fer especial
menció de la campiona mundial de culturisme, Fanny Palou

Santa María acollirà els pròxims mundials
d’atletisme
El municipi ja té totes les infraestructures necessàries
Es Borino
Berlín ens acaba de passar el
testimoni. La XIII edició dels
mundials d’atletisme se
celebrarà al nostre poble a l’any
2011. Des de fa alguns anys es
ve treballant intensament, amb
l’objectiu de tenir a punt les
infraestructures necessàries per
celebrar tan important
esdeveniment esportiu.
Les carreres de tanques i
obstacles travessaran les
nombroses obres de la vila. Els
atletes hauran de saltar sobre
els sacs de ciment, totxos, i
esquivar màquines diverses que
envaeixen el sòl santamarier.
Les bastides («andamios»)
serviran per les proves de salt
amb perxa. Darrere es
col·locaran els llits elàstics de

la fira,... optimització de
recursos, en diuen.

sense que els atletes perdin
l’equilibri.

La marató es realitzarà per les
estretes voravies de la vila, ja
que aquests atletes estan molt
magres i no necessiten més
espai. Jo, en segons quines, me
pos de perfil per no ser atropellat
i encara em sobresurt el cul o
la panxa. Els atletes de marxa
atlètica no podran sortir-se ni un
milímetre de la voravia, ni fregar
els cotxes, hauran de fer els
cops de cadera movent-se de
costat.

Les ràpides carreres de 100 i
200 metres es faran en
diumenge. Els participants
hauran de perseguir els
carteristes del mercat. Usain
Bolt, l’home llamp, ja s’entrena
als mercadillos jamaicans i,
després de veure per foto l’estat
del paviment de la plaça Nova,
ha demanat que es compri una
partida de fairy, en al·lusió a la
possibilitat que li quedi la
espardenya de 6.000 euros
aferrada.

Hi haurà una nova modalitat de
llençament de disc, el
«llençament d’ensaïmada», ja
que s’han de promocionar els
productes autòctons. Una de
les proves del decatló serà
beure una botella de vi de la terra

Tots els països han demanat
que les proves es facin al matí,
no sigui cosa que a
l’organització se li ocorri

encendre l’enllumenat públic i
els atletes es deixin les dents
a l’asfalt
El millor de tot, no haurem de
gastar ni un duro en begudes
isotòniques, connectarem els
pous del poble i tendrem l’aigua
amb nitrats!!
La cerimònia d’inauguració
s’endurà quasi tot el pressupost,
no som bons ni res organitzant
saraus!, i quasi amb seguretat
que se celebrarà en el pati del
futur institut.
Preparau-vos, veinats i veinades
de Santa Maria per fer d’extres
i acollir amb gran entusiasme
els milers d’atletes que envairan
la nostra vila al 2011!

Horari:
dilluns a dissabtes
de 10 a 20 h.

Bernat de Santa Eugènia, 18
Santa Maria del Camí

Tel. 971 140 232
Un tram del recorregut de la Marató

Una de les pistes de carreres
d’obstacles
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Miquel Cabot Parets
Estació meteorológica B-269-A
Son Borreó, Santa Maria

Solució al passatemps del número anterior
1.- Bartomeu HORRACH
2.- JAUME II
3.- HOSTALS
4.- CAN ORELL
5.- Josep Maria LLOMPART
6.- DONANTS de SANG

7.- Andreu TORRENTS
8.- ROBIOL
9.- NOVA
10.- CAIGUTS
11.- VILA
12.- CAN FUSTER

MÉS DE 25 ANY
S
ANYS
Quart Creixent, una publicació oberta
Quart Creixent és un periòdic plural i obert.
El mitjà ideal per informar i intercanviar
opinions sobre temes d’àmbit local.

Anima’t a dir la teva. Si tens problemes per
escriure en català, et podem ajudar a corregir o
a traduir.

Quart Creixent no té equip de redacció ni línia
editorial. La línia 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.

quartcreixent@yahoo.es

D’EXPERIÈNCIA
AL VOSTRE SER
VICI
SERVICI
Plaça Nova, 5
tel. 971 620 263 - fax. 971 140 215
santamaria@viatgescoanegra.com
www.viatgescoanegra.com

