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ESTRENA DE L’ESCOLA
La notícia més important d’enguany a Santa Maria
haurà estat sense cap dubte la inauguració de la
nova escola pública. Trobareu un reportatge de la
pàgina 2 a la 5.

Continua el debat
en torn al tren

El dia 16 d’octubre es presentà a les Cases dels
Mestres el projecte alternatiu per la supressió
dels passos a nivell del tren. Pàgs. 8 i 9

Nova associació
d’amics de
Coanegra

Tramuntana,
patrimoni de la
humanitat

Presentació de la nova associó Amics de la vall
de Coanegra. Pàg. 11.

El Consell de Mallorca impulsa la candidatura de
la Serra perquè sigui declarada patrimoni mundial
de la UNESCO el 2011. Pág. 12
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Visita a l’escola nova
Joan Vich
La noticia més important d’aquest any a Santa Maria haurà estat sense cap dubte la
inauguració de la nova escola pública.
Després d’unes obres que han durat només 12 mesos i en què la Conselleria d’Educació ha
invertit 3 milions d’euros, el passat 15 de setembre els nins i nines de Santa Maria començaven
el curs, més contents que mai, amb la sort d’estrenar una escola nova de trinca.
Als darrers mesos es va haver de fer feina a escarada, i així i tot el dia d’inici del curs encara
quedaven detalls per acabar, però les aules ja estaven llestes per acollir als alumnes.
El director de l’escola, en Pere Vich, ens ha fet visitar les seves instal·lacions a la vegada
que ens ha donat les seves impressions sobre l’escola nova. Globalment el balanç és molt
positiu, sobretot després de patir molts d’anys d’estretors i d’instal·lacions obsoletes. La
nova escola és molt luminosa, amb un disseny modern i alegre, i amb molt d’espai exterior.
En Pere Vich també ens fa remarcar que els materials de la construcció són de molt bona
qualitat.
Aquest curs hi ha 440 alumnes matriculats a l’escola i el problema més important que
planteja el nou edifici és el fet que només hi ha espai previst per dues aules per cada curs,
mentre que, des de fa anys, alguns cursos ja necessiten 3 aules. Enguany és el cas del 2on
curs de Primària, on s’han hagut de fer 3 grups, cosa que ha obligat a ubicar l’aula de
música a la sala «polivalent» que estava prevista per altres usos.
El creixement de població dels darrers anys fa pensar que els propers cursos aumentarà el
nombre d’alumnes als primers nivells, amb la probabilitat que l’escola nova no els pugui
donar cabuda. Per això el director pensa que ben aviat s’haurà de tornar obrir l’escola antiga
per donar resposta a les necessitats creixents del nombre d’alumnes.

Pere Vich, Director de l’Escola, ens mostra una de les
aules d’infantil. Totes les aules són mes petites que a
l’escola antiga, però, segons ens explica el Director, es
tracta de les mesures estàndard per a totes les
escoles.

Cada aula d’infantil, disposa del
seu propi bany, amb mides
adaptades a l’edat dels infants.
Els banys tenen accés des de
l’aula i des del pati.

Sala de psicomotricitat per als
alumnes d’infantil.

Tota la zona destinada a educació infantil,
està decorada en color groc.

La biblioteca

L’aula d’informàtica disposa d’un
ordinador per cada alumne
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Alguns passadissos són molt
oberts a l’exterior, el que
provoca alguns problemes
quan plou i fa vent. L’aigua
arriba a la porta d’algunes
aules i es banyen les jaquetes
dels alumnes que estan
penjades al passadissos.
En Pere Vich ens comenta
que ja s’ha demanat el
tancament amb vidreres
d’alguns d’aquests espais
oberts
Un aspecte destacat del nou edifici és l’aprofitament de la
llum natural, amb finestres grans i claraboies al sostres.

Una de les aules de primària.

L’aula de música ocupa la meitat de la sala
polivalent, per falta d’aules abastament

La cuina estava sense estrenar a final d’octubre, pendent
de les autoritzacions necessàries de la instal.lació del
gas. Segons en Pere Vich, els tràmits han estat molt
llargs i amb molta paperassa. S’espera que a principi de
novembre estigui en funcionament. De moment el menjar
es fa a la cuina de l’escola antiga i es trasllada amb
furgoneta a l’escola nova.

El menjador és molt ampli i luminós. Al projecte inicial
estava previst que al mig del menjador hi hagués un pati
interior (l’espai que correspon al quadrat que es veu a la part
central del sostre). Va ser a demanda del Consell escolar i
de l’AMIPA que es va suprimir aquest pati, ja que si
s’hagués mantigut el projecte inicial l’espai del menjador
hagués quedat molt estret.
A l’escola hi dinen cada dia uns 160 alumnes.
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Visita a l’escola nova

El «pati tranquil» està reservat a aquells alumnes que no
tenen ganes de córrer o que volen estudiar durant el
temps de pati.

Les aules d’educació infantil tenen accés directe al
seu propi pati que està tancat i separat dels altres
patis. Les aules tenen finestrals grans però als
matins és noten a faltar unes persianes o cortines.

A l’hora de començar el curs,
tot ha estat a punt per al trànsit
de cotxes. En canvi per als que
van a peu falta el més elemental: els passos de zebra per
travessar la carretera. Ni tan
sols s’han col·locat els senyals
de trànsit que indiquen la
proximitat d’una escola!

El gimnàs cobert

El pati de jocs de Primària compta amb una pista
de bàsquet i una de futbol
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L’opinió de mares, pares
i alumnes

Andrea Hidalgo

Lluïsa Artigues

Ignasi Pisà

En general pens que l’escola
està molt bé. Un 10 pel
menjador.
Trob que als patis hi faltarà
ombra a l’estiu. La zona
d’educació infantil està massa
oberta a l’exterior, amb molt de
corrent d’aire.
L’edifici, encara que està bé,
pens que te un disseny massa
modern pel lloc on està situat.
Tal vegada haguès estat millor
un diseny més rural.
El que no m’agrada és la
ubicació amb tots el problemes
de trànsit que crea, amb molts
de cotxes.
També un 10 pel professorat!

Està bé, m’agrada més que
l’altra perquè és més gran. Però
sobretot lo que no m’agrada
gens ni mica és el timbre
perquè posen una música molt
rara. M’agraden les classes i
m’agrada el pati perquè és
gegant. L’altre era una
miniatura.

Me pareix molt bé. M’agrada
tot. Ara tenim una biblioteca i a
l’escola vella no n’hi havia.
M’agraden les portes de colors.
Ara tenim tres patis i abans
només n’hi havia dos.

Simó Andreu

Totes les instal·lacions estan
molt bé. M’agrada molt el
menjador i trob que és un encert
que hi hagi un pati separat per
educació infantil. En canvi les
aules d’infantil estan massa
obertes a l’exterior.
L’aspecte mes negatiu és la
manca de seguretat vial. És un
«cacao» de cotxes i nins per
tot, de gent que travessa com
pot. No hi ha pas de zebra.
Amb el trànsit que hi ha resulta
perillos anar-hi en bicicleta.
En definitiva el problema més
gran és la ubicació.

Gerard Arévalo

En general bé. El lloc en principi
assustava per la proximitat de
l’autopista però, ara pens que
està molt bé. Té molt bones
vistes i pens que és millor que
ho aprofitin els nins en vers de
que hi posin quatre xalets.

El que més m’agrada és el pati
perquè té porteries i canastes.
Les faroles però fan un poc de
nosa.
El menjador està molt bé, però
trob que les aules tenen les
finestres massa grosses i no
m’agraden les retxes de colors.

Nerea Moià
Magrada molt l’escola. Sobre
tot el pati i les classes perquè
tenen molta de decoració.

Pau Mas

Marga Frontera

Cati Mesquida

Antònia Caimari

Trob que està bé. Hi havia por
que encara no estigués acabada
a l’hora de començar, però tot
ha anat bé.
Les instal·lacions no les he vistes per dedins però sembla que
estàn bé pel que diuen els nins.
Pel que fa a la ubicació ja mos
hi hem avesats però la veritat
és que jo ara agaf més el cotxe
que abans. Està bé que hagin
fet una rotonda perquè això
ralentitza el trànsit a l’entrada
del poble.

Trob que està molt bé. Lo únic
és que la part d’infantil està molt
destapada, però han dit que hi
posaràn unes vidreres i que
s’arreglarà. L’aparcament està
un poc enfora, perquè estàvem
acostumats a aparcar molt
aprop. Per lo demés mos agrada molt.

Marga Matemales
L’escola perfecte. L’aparcament
no tant bé els dies que plou,
sobretot per jo que tenc un
infant petit. Els nins estan
encantats, que és lo important.

Alzina Sastre
Ho trob molt bé. M’agrada tot.
M’agrada el pati perquè hi ha
molt d’espai per jugar. Les aules
són un poc petites però estan
bé. Lo que no m’agrada molt és
el menjador perquè no mos
deixen xerrar.

M’agrada molt el pati perquè te
porteries de futbol i canastes de
bàsquet i per jugar partits.
També m’agrada el pati de les
palmeres per berenar, perquè no
hi ha tant de trui.
El pavelló no m’agrada perquè
fa molt de renou, perquè el
renou rebota molt.
De l’escola antiga m’agradava
el pati d’arena. A l’escola nova
no en tenim.

Antonia Rosselló.

Ricardo Moreno

Està bé però falten passos de
peatons i el dia que plou mos
banyam perquè falta un porxo.
La meva nina està molt
contenta i de moment funciona
molt bé.

L’escola està molt bé i és molt
gran. Encara no està acabada
del tot, falten sobretot els
passos de peatons i la cuina
encara
no
està
en
funcionament.
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De la plaça Andreu Torrents al Quarter IX
Un notable increment de l’ús del cotxe
Mateu Vic
No direm res de nou si afirmam que la
ubicació de la nova escola planteja
nombrosos inconvenients tant per al
poble en general com per als escolars i
les seves famílies. El fet que estigui fora
del casc urbà implica també que està
més lluny de la major part del poble si
ho comparam amb l’escola antiga. Això
vol dir que per arribar-hi es fa un major
ús del transport motoritzat. Però fins a
quin punt l’escola està més enfora i fins
a quin punt ha fet incrementar l’ús del
cotxe? Per aclarir-ho una mica hem fet
aquest estudi.
En primer lloc hem comptat tots els
habitatges del poble i els hem situat
damunt el mapa, tant els del casc urbà
com els disseminats, així com de Can
Borralló i Son Bieló. Per situar els
habitatges del casc urbà ho hem fet amb
observació directa sobre el terreny. Pel
que fa a la resta del municipi ho hem fet
mitjançant foto aèria juntament amb
algunes observacions directes.
Una vegada situats tots els habitatges
sobre el mapa, i suposant una distribució
proporcional dels nins en relació als
habitatges, hem calculat l’us dels cotxes
suposant que: fins als 300 m. de

distància ningú el fa servir per
acompanyar els infants a escola. A partir
dels 1000 m. el fa servir tothom, mentre
que entre els 300 i els 1000 la proporció
va augmentant amb la distància. Hem
estimat una ocupació de 1,5 alumnes
per cotxe.
El resultat final ens dona un 38%
d’increment de recorregut motoritzat, i
per tant de consum de combustible i de
contaminació per aquest motiu, no és
una xifra gens menyspreable, sobretot
quan els protocols internacionals
obliguen a reduir emissions, i no a
incrementar-les. Probablement a l’hora
de triar l’emplaçament de l’escola
l’Ajuntament no degué tenir en compte
aquest factor, perquè com que diuen que
estan per la mobilitat sostenible, per
l’ecologia i per totes aquestes coses,
llavors no s’explica de cap manera que
hagin fet l’escola allà on l’han feta. I
aquesta només és una de les
conseqüències d’aquesta pèssima
ubicació
Els resultats de l’estudi els teniu als
grafics que vos oferim a continuació.
Si vos interessen, els detalls de les
dades tècniques de l’estudi els podreu
trobar à www.santamariadelcami.net.

Trista escola

Que sense jo poder fer-hi res,
puc passar de ésser un centre decent,
a ésser un centre indecent.

Casc urbà
Fora vila
Total

2286 77,7%
666
22,3%
2952

Escola nova

Escola antiga

Distància mitja d’un habitatge a l’escola
943 m.
1343 m. (+42,4%)
Distància mitja d’un habitatge del casc urbà a
l’escola
543 m.
924 m. (+70,2%)
Habitatges a menys de 800 m. de l’escola
2084 hab.
870 hab. (-58,3%)
Habitatges a menys de 300 m. de l’escola
345 hab.
6 hab. (-98,2%)
Alumnes que van a peu a l’escola
50,2%
19,9% (-60%)

Nadal Batle Estelrich
Això era i no era, bon viatge faci la
cadernera
per a tu un almut i per jo una barcella.
Soc una escola petita,
d’una població petita.

Habitatges

Pels meus racons juguen ninets,
a peu, amb tricicle i fent botets,
jo trist els poso en perill,
per uns humans despreocupats,
que no pensen pas amb el risc,
fins que un d’ells s’esflori el cap,
o be es deixí les dents
a un cantó d’aquests forats.

Consum anual de combustible
7392 litres
10235 litres (+2843)
Arbres necessaris per absorbir el CO2 produit
1386 arbres
1919 arbres (+533)
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El solar de l’escola
ja no s’inunda...

J.O.
Un dels problemes que plantejava el solar escollit per la construcció de la nova
escola era el de les possibles inundacions. La major part de les aigües pluvials
de Santa Maria anaven a parar justament en aquests terrenys, el que va ocasionar
alguns problemes durant la construcció de l’escola.
El problema no tenia fàcil solució, ja que als voltants del poble no existeix cap
torrent per on puguin evacuar-se les aigües pluvials, sinó que l’evacuació s’ha
de fer per filtració. No és per casualitat que al vinyet hi hagi uns terrenys que
duen el nom Torrent Fals.
La construcció de l’autopista ja va agreujar el problema a aquesta zona, en
reduir la superficie de filtració i aportar més aigua pluvial que devalla pel seu
transcorregut des del Pou des Coll.
Amb les plogudes del mes de setembre, que varen ser importants, l’escola va
passar la prova de foc i vàrem poder comprovar que el terreny no s’inundava,
gràcies a les obres de desaiguat que s’havien fet.
Sembla però que en comptes de solucionar el problema, el que s’ha fet és
passar-lo al veinat, que és el que s’ha hagut de «beure» tota l’aigua que no s’ha
begut el solar de l’escola. Una vegada que el solar que podeu veure a la fotografia
ja està ple a vessar, l’aigua segueix el seu curs i va a parar al túnel per on passa
el camí de Passatemps per davall l’autopista, el qual es converteix en una
piscina «olímpica» (per les seves dimensions, és clar).

La insostenible
mobilitat
santamariera
Mateu Vic
Cada any pel mes de setembre se
celebra allò que diuen la «Setmana
Europea de la Mobilitat», que sol
constituir una bona ocasió perquè els
polítics ens diguin com són de
sostenibles (i solidaris i multiculturals,
però això és cosa d’altres dates del
calendari). Ens diuen que anar en cotxe
no és bo, que perjudica el medi ambient,
que encalenteix el planeta... Fins aquí
molt bé, molt bones intencions. Però això
són només paraules. I els fets?
El lema de la setmana europea enguany
era «millora el clima de la teva ciutat».
Per una vegada els polítics han estat
conseqüents... a Palma. Allà han
inaugurat una xarxa de molts de
quilòmetres de carril bici que permet
circular per la capital en bicicleta amb
molta més comoditat i seguretat que fins
ara, i sense jugar-se el físic a cada
pedalada.
A Santa Maria, en canvi, el calendari ens
ha jugat una mala passada. La setmana
de la mobilitat ha coincidit amb l’inici del
curs i l’entrada en funcionament de la
nova escola fora del casc urbà, en un
emplaçament perillós per a la circulació
i problemàtic per al trànsit rodat, i a més
a més molt més allunyat de la major part
de vivendes santamarieres, amb la qual
cosa es fa servir encara més -per si era
poc- el cotxe per dur l’al·loteria a escola.
Tot això, no ho oblidem, per obra i gràcia
de l’Ajuntament, que no va sebre o no va
voler trobar un emplaçament adequat per
a la nova escola; una incompetència que
pagaran generacions d’infants
santamariers.

Piscina olímpica de Passatemps. A la dreta de la foto es pot observar com
arriba l’aigua des del solar veinat, que és el de la fotografia de més amunt

Mentrestant aquest mateix ajuntament
ens envia unes invitacions als actes que
ha preparat per la Setmana Europea de
la Mobilitat, en què ens expliquen que
volen «conscienciar els ciutadans de les
conseqüències que té l’ús del cotxe dins

el poble, tant per a la salut pública com
per al medi ambient.». I per això
organitzen dues conferències sobre
mobilitat sostenible i una bicicletada a
Son Seguí, Suposam que la bicicletada
deu haver estat per mostrar que agafar
la bicicleta una vegada en l’any està molt
bé, tots plegats en excursió, amb gelat i
coca per tothom, perquè quedi clar que
es tracta d’un esdeveniment
extraordinari, no fos cosa que qualcú se
pensàs que això de la bicicleta és per
cada dia. A més, per unes carreteres en
què anar en bicicleta un altre dia
qualsevol és jugar-se el físic. Deixaríeu
els vostres infants anar a Son Seguí en
bicicleta tots sols avui mateix (si no
plou)? Pel carrer dels Molinets trobam
una carretera estreta sense voral on
refugiar-se. Pel cementeri la carretera és
amplíssima, però les velocitats dels
cotxes que hi circulen fa que anar-hi en
bicicleta sigui un esport d’alt risc.
Però bé, l’Ajuntament ha complit
l’expedient: dues conferències, una
bicicletada, i hala!, fins l’any que ve.
Tornaran fer veure que la mobilitat els
preocupa, mentre condemnen els al·lots
a anar escola en cotxe.

Horari:
dilluns a dissabtes
de 10 a 20 h.

Bernat de Santa Eugènia, 18
Santa Maria del Camí

Tel. 971 140 232
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Rebuig unànime al projecte de SFM en
favor del projecte alternatiu
Plataforma Santa Maria volem
el tren en trinxera
Un èxit de participació a l’acte
públic convocat a l’auditori de
les Cases dels Mestres, on es
varen exposar primerament el
projecte de SFM i la
transformació negativa que
podria provocar en el poble en
el cas de que es portés
endavant i posteriorment
l’alternativa elaborada de pas en
trinxera per dins el poble que va
merèixer l’adhesió de tots el
presents.
El projecte de SFM per Santa
Maria, segons explicaren els
ponents, suprimeix tots els
passos a nivell mitjançant la
construcció de dos ponts als
afores del poble; però genera
molts d’efectes col·laterals
negatius: xapa el poble,
augmenta considerablement les
distàncies, genera més
mobilitat en cotxe i dificulta el
trànsit de bicicletes i vianants;

també produeix un gran
impacte
mediambiental,
urbanístic i territorial. No és una
solució definitiva.
El projecte de pas en trinxera,
no crearà nous problemes i
eliminarà els actuals i els futurs;
a més permetrà la lliure
circulació de vianants i
bicicletes.
El poble guanyarà un espai que
en el futur podria convertir-se en
un eix verd que millorarà la
qualitat del poble.
Evita construir nous ponts que
espanyarien encara més
l’estètica del poble.
La supressió dels passos a
nivell no implicarà expropiar cap
finca.
El tren soluciona les seves
necessitats de servei dins el seu
propi espai sense desbaratar el
poble ni el camp.

El pas en trinxera evitarà
l’impacte visual de les
catenàries dins el poble, ja que
tenen previst electrificar la línia
el 2011.
El projecte preveu noves
solucions tècniques com via en
placa que reduiran les molèsties
(renous i vibracions), tenint en
compte que s’augmentaran les
freqüències i també la velocitat
de pas dels possibles trens
directes.
És una solució definitiva, per
tant la inversió serà molt
profitosa i pensada a llarg
termini.
Finalment la batllessa va ser
convidada a pujar a la taula
d’oradors i es mostrà disposada
a encapçalar la defensa del
projecte alternatiu, però des de
la tribuna manifestà els seus
dubtes sobre les diferències de
valoració calculades per SFM i
els redactors del projecte.

Carta als organitzadors del
Projecte Alternativa al SFM
S.C.
En primer lloc, vull felicitar en
Toni Pericàs, na Neus Comes i
tots els que heu estat treballant
pel tren en trinxera per la feina
ben feta.
El que ja no em va agradar tant
va ser la manera com va
transcórrer la reunió. No vaig
entendre massa bé la dinàmica
fins al final, i no vaig poder donar
la meva opinió. Sempre és difícil
intervenir des del públic i
especialment quan hi ha un
ambient «calent».
No vaig entendre les al·lusions
a la batlessa: que s’havia d’haver
posat al davant del projecte o
no sé què. Com si la funció d’un
batlle fos mobilitzar el poble.
Els santamariers sempre hem
fet el mateix: dividir-nos. I en
comptes de fer front als
problemes comuns, començam
a mirar qui ha fet més i qui no,
en lloc d’actuar tots junts fent
pinya.
Molts
recordam
quan
demanàvem un semàfor a sa
carretera, i el resultat va ser un
llumet intermitent, mentre a

Binissalem sí que aconseguiren
el semàfor que encara tenen,
actuant junts i fent aturades de
trànsit a la carretera.
Me preocupa que no sortissin
propostes d’acció conjunta i de
continuïtat de la nostra
reivindicació. Va parèixer com
si fóssim al final: feim un bon
projecte alternatiu i des del SFM
ens el rebutgen. I ara, què fer?
A la reunió érem molts, i podem
ser més per fer accions
conjuntes per reivindicar el tren
en trinxera pel nostre poble.
A Sineu, Binissalem i altres llocs
tenen problemes semblants.
Actuant conjuntament podem
fer pressió perquè el SFM canviï
tot el projecte de ponts per
solucions més adequades.
Segons va informar la batlessa,
els SFM no faran res si mos
oposam als ponts, i ho deixaran
tot com estava.
Me preocupa quan les
solucions vénen abans que els
problemes. Tots hem viscut les
dificultats per aconseguir perquè
ens fessin una escola, després
d’anys de massificació i aules

prefabricades. I com encara no
hi ha cap resposta a la demada
d’un institut. Si ningú havia
demanat la supressió dels
passos a nivell, per què SFM
tenen ara tantes presses?
Però, tanmateix la supressió
dels passos a nivell és una
necessitat que es comença a
sentir i previsiblement
s’accentuarà ben aviat. Ja que
des del SFM han plantejat
aquesta necessitat, actuem.
El que hem de demanar és que
es faci un projecte ben fet d’una
vegada –el projecte que heu fet,
una volta revisat- i que facin la
trinxera tot d’una que puguin.
D’altra manera, quan siguem
nosaltres qui demanem una
solució als passos a nivell, ens
trauran el vell projecte dels
ponts i supressions i llavors
l’haurem d’acceptar.

Presentadors del projecte alternatiu a l’acte de les Cases dels
Mestres: Neus Comes, Antoni Pericàs (arquitecte autor del projecte)
i Joan Torres (enginyer).

Poble dividit !!!
Antònia M. Estarellas Torrens
Presidenta de la Junta Local del Partit Popular
Molts de santamariers, recordaran que fa un grapat d’anys,
quan Institucions Penitenciàries volia ubicar la presó de Palma
al nostre poble, el Consistori en ple va convocar tots els
ciutadans i va LIDERAR un moviment en CONTRA d’aquest
projecte. Ara el cas no és menys greu, volen dividir un poble,
construir un macropont i un altre soterrat a la carretera de
Bunyola, ambdós amb un impacte ambiental brutal i gens
operatiu, molt difícil de circular si no és en cotxe.
Supressió dels passos a nivell SI, divisió del poble NO.
Quan comença aquesta història amb la presentació del projecte
de Serveis Ferroviaris de Mallorca per la supressió dels passos
a nivell al nostre municipi, la Sra. Batlesa manifesta que, encara
que no li agrada, no ens queda mes remei i al final tot s’arreglarà
amb un canvi de costums. Per favor!!! Ens acostumarem a
veure un macropont!!! I a no poder travessar sense que ens
pegui un infart??? Més tard, quan veu que els veinats comencen
a mobilitzar-se, el seu discurs va canviant i el seu humor també.
Des del Partit Popular, la nostra postura ha sigut sempre la
mateixa. Donam suport, entenem i compartim la necessitat
d’eliminar els passos a nivell per tal de millorar la seguretat
viària i ciutadana, però no acceptam altra solució que no sigui
el soterrament o en trinxera, i ho defensam a tots el pobles de
Mallorca: Inca, Manacor, Sineu, Binissalem. No podem tenir
una illa dividida en dues. Encara tenim uns anys per acatar la
Directriu Europea d’eliminació de passos a nivell. El tema
econòmic no pot ser una excusa perquè el nostre poble no
tengui LO MILLOR, i lo millor no es dividir sino unir.
El nostre grup, en resposta a la petició veïnal expressada a la
passada reunió, on es va presentar a la gent del poble el projecte
de tren en trinxera, i amb l’objectiu de consensuar una postura
irrefutable de suport per part de tots els grups municipals del
consistori a aquest projecte, ha demanat la celebració d’un
plenari extraordinari del Consistori. No sabem si al moment de
la publicació d’aquest article el plenari ja s’haurà convocat,
però els podem assegurar que almanco haurà servit perquè
l’Ajuntament no hagi deixat el tema aparcat.
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El que és i el que podria ser.
Aquestes imatges, reals i fictícies, realitzades per la la Plataforma de defensa del tren en trinxera, diuen més que mil paraules.
Imatge actual de l’estació

Com podria ser l’estació
coberta amb el tren en
trinxera

Imatge actual de l’estació

Com quedarà l’estació si
no és fa el tren en trinxera,
una vegada electrificada la
línia

Com quedarà el pas del
camí de sa Síquia amb el
tren en trinxera

Com quedarà el pas del
camí de Sa Siquia si no és
fa el tren en trinxera, una
vegada electrificada la línia

El camí de Coanegra ara

Com quedarà el camí de
Coanegra si no es fa la
trinxera
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Apunts del plenari de 1 d’octubre
catàleg de camins del terme de Santa
Maria del Camí, el febrer de l’any 2000,
l’empresa pública Fodesma va fer
lliurament públic a l’ajuntament de Santa Maria del Camí, d’un document a on
se sistematitza la informació sobre la
xarxa de camins existents en el nostre
terme municipal.

Guillem Ramis,
Regidor de EU-EV
Sense disposar de l’acta del plenari
anterior, celebrat el 30 de juliol de 2009 i
per tant sense poder-la aprovar, a les 21h.
es va iniciar el plenari municipal.
Aprovació del Pla d’Obres i Serveis 2010,
per un import de 119.994’48 euros.
Aquest any la sol·licitud de finançament
al Consell Insular és per a la construcció
d’una nova àrea de jocs infantils a la plaça
Nova, a l’espai a on actualment s’hi ubiquen les pistes de petanca.
Modificació crèdits romanent tresoreria,
es refereix a l’augment de partides
pressupostàries amb càrrec al romanent
de tresoreria per a despeses generals.
S’aprova amb el vot favorable de
GPSM,PSOE,UM i l’abstenció de PP i
EU-EV.
Noves denominacions, Plaça Escola
Ca’n Capó, a l’antiga plaça dels «Caídos» i Carrer de Son Dolç, al nou carrer
comprés entre Bartomeu Pasqual i la
Unitat d’actuació nºVIII.
Conveni amb l’Agència Tributària, es
tracta de poder creuar les dades de
l’ajuntament de Santa Maria amb
l’Agència Tributària per poder fer aflorar
les cases que actualment no paguen la
taxa de recollida de fems.
Conveni amb l’Institut d’Innovació Empresarial, per a la realització d’un estudi de
les possibles solucions i alternatives al
bloqueig existent en el polígon de Son
Llaüt, sobre el subministrament
d’energia elèctrica per part de GESA.
Per a EU-EV és evident que totes les
deficiències del polígon de Son Llaüt

(que impedeixen la seva recepció per part
de l’Ajuntament) són fruit de les
excessives ànsies de benefici econòmic
dels seus promotors i no és just que ara
amb els doblers de l’Administració Pública, aportats per la resta de
contribuents, haguem de pagar la recerca
de solucions. GPSM,PSOE,UM votaren
a favor, el PP es va abstenir i EU-EV hi
votàrem en contra.
Conveni amb l’Institut d’Estratègia Turística, es tracta d’un acord per a la millora
en la senyalització de les rutes
cicloturístiques que passen per dins el
terme municipal del nostre poble.
Fixació festes locals 2010, es varen
aprovar el dia del Firó i el dia de Santa
Margalida.
Moció PP, ampliació places Escoleta
Municipal, denuncien la manca de
previsió del Govern Municipal, i que per
això 26 infants s’han quedat fora plaça a
l’Escoleta Municipal.
Proposa el PP, instar a la Conselleria
d’Educació perquè desafecti l’ús
educatiu de l’Escola Graduada i procedir

a l’ampliació de l’Escoleta Municipal
utilitzant una part de l’espai desafectat
de l’escola. L’equip de govern entre altres
qüestions exposaren que la certesa de
que la Nova Escola estaria llesta i entraria
en funcionament a l’inici del curs, la
tingueren quan ja no quedava temps per
a realitzar les gestions, ni les obres
d’ampliació de l’escoleta municipal i que
l’escolarització de 0 a 3 anys no es
contempla com a un dret, si no com a
un servei municipal, que determinats
ajuntaments ofereixen i altres no.
EU-EV manifestàrem el nostre
convenciment de manca de previsió de
l’equip de govern, però no ens sembla
bé la proposta d’instar a la Conselleria
que desafecti l’Escola Graduada, en un
futur no molt llunyà segurament serà
necessari tornar-li a donar un ús educatiu
i a més, tal com hem manifestat en altres
ocasions, per a nosaltres hagués estat
millor no tancar-la i mantenir-hi l’educació
de 0 a 6 anys, unificada i a dins el poble.
Amb els vots en contra de GPSM,
PSOE, UM, l’abstenció de EU-EV i a
favor el PP, fou rebutjada la moció.

Han passat quasi 10 anys i l’aprovació
del document per part de l’ajuntament
és encara una feina pendent. Proposem
l’aprovació inicial del document, la seva
exposició pública, la posterior aprovació
definitiva, la posterior incorporació dels
camins públics a l’inventari de béns
municipals, incloure tots els camins a
les NN.SS. i els que tinguin interès
constructiu incloure’ls al catàleg de béns
patrimonials.
La resposta de l’equip de Govern fou de
clar rebuig a la proposta, malgrat els
arguments no foren ni molt convincents,
ni gaire contundents: mala redacció,
manca de precisió en alguna transcripció
d’articulats, dubtes sobre la titularitat
pública d’un camí pendent d’una
resolució judicial i que en el projecte de
NN.SS. pendent d’aprovació ja hi ha
inclosa la relació de camins. Amb els
vots en contra de GPSM, PSOE i UM,
l’abstenció del PP i el vot a favor de EUEV, fou rebutjada la proposta. La manca
de voluntat per implicar-se i defensar el
bé públic front als interessos privats, fou
el que clarament jo vaig poder interpretar
del rebuig a la proposta.
En altres qüestions proposades pels
grups de l’oposició, si a l’equip de govern
li ha interessat, ha esmenat tot el que
ha considerat oportú i les ha aprovades
sense cap problema.

Proposició EU-EV, aprovació inicial

Moció d’EU-EV per l’aprovació del Catàleg de Camins
Exposició de motius:
1.- Atès que, segons l’art. 344 del Codi
Civil, «Són béns d’ús públic, a les
províncies i els pobles, els camins
provincials i els veïnals, les places,
carrers, fonts i aigües públiques de servei
general, els costs de les quals han estat
assumits pels mateixos pobles i
províncies» i que, segons l’art. 74.2 del
Text Refós de Règim Local, «Són béns
d’ús públic local els camins i carreteres
[...] d’aprofitament o utilització generals,
la conservació i policia dels quals són
de la competència de les Entitats
Locals».
2.- Atès que els nous usos del sòl, els
canvis en la propietat i sobretot, la manca d’informació sistematitzada sobre la
xarxa de camins existents en els
diferents municipis, així com de la seva
titularitat, fan que la gestió d’aquests
camins s’hagi convertit en una qüestió
problemàtica.
3.- Atès que l’empresa pública Fodesma,
depenent del Consell Insular de Mallor-

ca (Departament de Promoció i
Ocupació), va fer lliurament públic el
febrer de l’any 2.000, a l’Ajuntament de
Santa Maria del Camí del document
«Catàleg de camins del terme municipal de Santa Maria del Camí», document
en què se sistematitza la informació sobre la xarxa de camins existents en el
nostre municipi, així com la seva
titularitat.
4.- Atès que la conservació paisatgística
i territorial del municipi és d’interès comú
de tots els grups municipals d’aquest
consistori.
5.- Atès que en el municipi existeixen
ciutadans i ciutadanes que reivindiquen
la conservació i el respecte dels camins
i els seus traçats.
6.- Atès que són constants les queixes i
denúncies que, de forma verbal o escrita,
es presenten a l’Ajuntament per
possibles canvis en els traçats dels
camins, per tancament, delimitació,
destrucció o desviaments dels mateixos.

Proposta d’acord
1.- El Plenari de l’Ajuntament de Santa
Maria del Camí acorda, l’aprovació inicial
del document «Catàleg de camins del
terme municipal de Santa Maria del
Camí».
2.- Realitzar els tràmits necessaris per
a la seva exposició pública, l’aprovació
definitiva i la posterior incorporació de
tots els camins que són públics, a
l’inventari de Béns de l’Ajuntament de
Santa Maria del Camí.
3.- Incloure tots els camins a les NN.SS.
i incloure els camins amb interès
constructiu al Catàleg de Béns
Patrimonials.
4.- Atesa la complexitat i l’interès que
desperta aquest document, l’equip de
govern establirà canals específics de
participació amb l’objectiu que aquesta
tramitació, sobretot en el seu aspecte
d’exposició pública, disposi del màxim
consens i participació possible.
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Presentació d’Amics de la Vall de
Coanegra

BOIB nº 38 de 16-03-2004
Notificació de la resolució del procediment
sancionador simplificat, per tancament en la
zona de domini públic hidràulic i en la zona
de servitud en Son Oliver, Camí de Coa Negra,
en el t.m. de Santa Maria del Camí, sense
contar amb la preceptiva autorització
administrativa.

S.C.
El divendres 30 d’octubre, a ses
Cases des mestres tingué lloc
la presentació de l’associació
Amics de la Vall de Coanegra.
Tot i no ser massiva, l’acte va
reunir unes vuitanta persones.
Va començar parlant Martí
Canyelles, qui va explicar
l’origen i finalitats. L’associació
va néixer a finals d’estiu, d’una
reunió a Son Llaüt, una trentena
de persones de diferents
pobles: Santa Maria, Bunyola,
Alaró, Binissalem, Marratxí i
Palma, totes elles aficionades
a l’excursionisme i amants de
la naturalesa. Allà decidiren
iniciar una sèrie d’activitats
encaminades a fomentar els
valors naturals, paisatgístics i
culturals de Coanegra.

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS
A continuació, Biel Mesquida,
conegut escriptor santamarier,
va fer una valoració de la
destrucció del paisatge i del
medi ambient natural i rural que
pateix Mallorca, de la qual en
són els polítics, les grans
empreses de construcció i els
especuladors els primers
responsables. Va fer referència
també als seus lligams
personals i les seves vivències
a Coanegra, als concursos i

recitals literaris a s’Avenc, que
va fomentar el pare Josep Capó,
de bona memòria de tots
nosaltres i va acabar amb la
lectura del poema A Coanegra
de Miquel Costa i Llobera.
Seguidament, tots vàrem poder
gaudir d’un audiovisual de
Virgínia Ferreiro en torn a la Vall,
molt plàstic i emotiu.
Per acabar l’acte, Josep
Estarelles va fer menció dels
problemes que causa l’actual
situació de Coanegra als
propietaris.
Aquesta situació és causada
pel tancament il.legal del torrent,
amb unes barreres basculants
que intercepten el curs de l’aigua
on aquest creua el camí de
Coanegra.
Cal recordar les successives
denúncies de l’Ajuntament
davant la Conselleria de Medi
Ambient així com l’ordre
d’aquesta institució manant que
les barreres es retirin que
reproduïm més avall.

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

Primer.- Declarar que l’entitat Inversiones Alisias, S.A. amb
NIF núm. A-28484550, és responsable, en qualitat d’autora,
de la infracció prevista a l’art.116 d) del Reial decret legislatiu
1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova la Llei d’Aigües.
Segon.- Imposar a l’entitat Inversiones Alisias, S.A., en
qualitat d’autora de la infracció consistent en el tancament
col·locat en la zona de domini públic (16 metres de tanca
basculant) i tancament en la zona de servitud
(aproximadament 800 metres) del torrent de Coa Negra,
finca Son Oliver, t.m. de Santa Maria del Camí, sense
disposar de la preceptiva autorització administrativa, una
sanció en la quantia de MIL EUROS (1.000 euros).
Tercer.- Ordenar a l’entitat Inversiones Alisias, S.A. a que
el tancament col·locat en la zona de domini públic, 16
metres de tanca basculant, sigui retirat a fi de deixar lliure
d’obstacles la secció hidràulica i que el tancament de la
zona de servitud (aproximadament 800 metres) sigui
reculada fins a deixar els 5 metres d’amplada per a ús
públic tal i com indica l.art. 6 del RDPH

També es va anunciar que el
Conseller de Medi Ambient té
prevista una entrevista amb
alguns
portaveus
de
l’associació pel proper 5 de
novembre on es tractaran tots
aquests problemes.

Finalment, Regina Cervantes va
convidar a tots a l’EXCURSIÓ
REIVINDICATIVA
A
COANEGRA per dia 15 de
novembre.
Va acabar l’acte amb un petit
refrigeri.

Macià Batle rebrà un ajut de 600 mil euros
El Govern ha concedit ja 8 milions d’euros a les
indústries agràries per la millora del valor afegit
dels seus productes
El Consell de Govern, a
proposta de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, ha aprovat
recentment la concessió d’una
ajuda de 670.000 euros a les
Bodegues Macià Batle de Santa
Maria del Camí, amb l’objectiu
que aquesta pugui millorar la
capacitat de producció i
emmagatzematge del seu vi.
Dins aquesta mateixa línia i
amb l’objectiu que els productes
agraris i ramaders tenguin un
major valor afegit per poder competir als mercats, la Conselleria
d’Agricultura i Pesca ha atorgat
ja més de 8 milions d’euros a
les indústries agràries a través
del
Programa
de

Desenvolupament Rural 20072013.
Amb aquesta ajuda aprovada
avui, Macià Batle té previst
adquirir una línia d’embotellat
moderna i automàtica (amb un
cost de 600.000 euros), donada
l’ampliació gradual que aquest
celler ha tingut durant els
darrers anys amb un
creixement important del nombre de botelles que produeix.
El celler comprarà també més
de 800 bótes de roure per
ampliar la capacitat d’elaborar
vi de criança, amb el valor afegit
i qualitat que això implicarà

(amb un cost de 500.000
euros). Finalment, adquirirà un
transformador per l’abast
d’energia, necessari per les
ampliacions del celler i una
premsa i equips per millorar i
ampliar l’elaboració de del vi.
La línia d’ajudes de Valor Afegit
ha permès que més de 50
empreses agroalimentàries de
les Illes engeguin projectes de
millora de la qualitat del seus
productes i que en els propers
anys realitzin inversions per
valor de 22 milions d’euros (dels
quals prop de 8 milions d’euros
són d’ajuda pública).
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La serra de Tramuntana, patrimoni de la
humanitat
El Consell de Mallorca impulsa la
candidatura de la Serra com a paisatge
cultural perquè sigui declarada patrimoni
mundial de la UNESCO el 2011
La serra de Tramuntana és de cada
vegada més a prop de convertir-se en
patrimoni mundial basant-se en el valors
com a paisatge cultural. Es tracta d’un
indret geogràfic de més de 90.000
hectàrees, un espai natural amb uns
valors excepcionals. Per aquest motiu,
el Consell de Mallorca impulsa la
iniciativa amb mesures efectives de
gestió i millora que assegurin el
manteniment d’aquest espai tan valuós
com a llegat de futur.
La institució insular ha fet ja una gran
passa en favor de la declaració. La serra
de Tramuntana és la candidatura que
representa Espanya davant la UNESCO.
Així ho va anunciar el Consell de
Patrimoni Històric, dependent del
Ministeri de Cultura, que es va reunir a
Palma el passat mes de juliol. Una
decisió que el Consell de Mallorca ha
acollit amb plena satisfacció, segons
paraules de la presidenta de la institució
insular, Francina Armengol, qui va
qualificar aquell 17 de juliol d’històric:
«Avui Mallorca és protagonista, ja que
es reconeix el nostre patrimoni, que
assumeix com a propi el govern
espanyol». Segons la presidenta del
Consell, la selecció de la candidatura
de la Serra suposa un distintiu de
qualitat per a Mallorca i per al conjunt
de les Illes Balears i un reconeixement
de la tasca que duu a terme la institució
envers la protecció del paisatge i del
patrimoni de l’illa.

Valors de la Serra
La serra de Tramuntana és candidata a
patrimoni mundial. En la seva decisió,
el Consell de Patrimoni Històric ha
valorat les línies de la proposta de la
Serra com a paisatge cultural. Aquest
indret és un exemple de creació d’un
paisatge singular gràcies a la feina,
durant segles, de diverses generacions
i cultures, sobretot de la combinació de
la cultura islàmica amb la cultura
occidental. Es tracta d’una obra
conjunta de l’home i de la naturalesa feta
en equilibri de fa molts de segles, a

partir de la combinació dels elements
patrimonials de tipus cultural i etnològic,
i també de naturals, en la qual
destaquen els sistemes hidràulics
tradicionals i les construccions de pedra
en sec que l’han modelat, a més dels
cultius d’olivar, vinya i regadiu, que han
definit històricament aquest territori i que
encara es conserven avui. La conjunció
de molts diversos valors és el que li
dóna prestigi, distinció i qualitat per
arribar a ser patrimoni de la humanitat.

Beneficis per a la
ciutadania
La declaració de la serra de Tramuntana
patrimoni mundial de la UNESCO és una
contribució molt important per assegurar
la preservació dels valors patrimonials
de Mallorca. Al mateix temps, li atorga
un reconeixement internacional que pot
servir de base per al seu
desenvolupament territorial sostenible i
per a la seva utilització científica i
pedagògica.
Des del Consell de Mallorca es vol
destacar que aquesta declaració és
també una garantia de qualitat de vida i
de futur per a la ciutadania. De fet, la
institució insular treballa en un pla de
gestió per a la conservació d’aquest
espai. A més, el dit pla té l’objectiu de
garantir el desenvolupament econòmic
de la zona, la qual cosa revertiria
directament en els habitants i en tots
els mallorquins i les mallorquines. Tot
això sens oblidar el vessant turístic, ja
que la distinció suposaria un increment
de la nostra qualitat com a destinació.
El Consell vol deixar clar que la
declaració de patrimoni mundial no
suposaria aplicar cap normativa nova ni
afegir-hi cap restricció, ja que la
delimitació de la zona es farà aprofitant
els límits que s’estableixen en les figures
de protecció que hi ha actualment. El
que sí significaria seria la garantia
d’evitar futures possibles agressions en
nom de la protecció territorial, en una
elecció per part de la institució insular
d’un altre model basat en el no-consum
de territori.

Per la protecció del
territori
La UNESCO requereix que tots els béns
declarats patrimoni de la humanitat
comptin amb un pla de gestió que en
garanteixi la conservació i que els
beneficis de la declaració recaiguin

directament sobre la població resident
en aquest indret. Una passa que el
Consell de Mallorca ja ha avançat. El
Ple de la institució del 4 de juny passat
va aprovar per unanimitat la creació
d’aquest òrgan gestor de la candidatura.
Es tracta d’un organisme en què
prendran part totes les administracions:
l’estatal, a través del Ministeri de Cultura;
l’autonòmica, mitjançant el Govern de les
Illes Balears, i la local, a través del
Consell de Mallorca, les mancomunitats
i els ajuntaments, i que comptarà amb
la participació dels diferents agents
socials. Els elements propis del paisatge
de la Serra que cal potenciar a través
d’aquest òrgan gestor estan relacionats
amb l’agricultura, l’oli i el vi, que són els
que han configurat l’entorn natural i les
manifestacions artístiques i culturals
pròpies, així com la conservació i la
recuperació de tot el patrimoni cultural
present a la Serra.

Participació ciutadana
El Consell de Mallorca treballa ja en
aquest pla de gestió, que es basa en
quatre
eixos
principals:
el
desenvolupament econòmic de la Serra,
vinculat a la recuperació del paisatge
cultural; la protecció i la restauració del
patrimoni; la gestió i el control de
l’afluència de visitants; i l’educació i la
divulgació dels valors de la Serra arreu
de Mallorca.
En aquest darrer punt, la institució
insular considera indispensable la
participació de la ciutadania a l’hora
d’impulsar la declaració i, per aquest
motiu, el Consell ha visitat fins ara 18
municipis de la Serra per donar a
conèixer la candidatura i recollir de
primera mà les opinions i els
suggeriments dels seus habitants. Així
mateix, la serra de Tramuntana ha
arribat també a les escoles.
Representants de la institució insular
han visitat els col·legis públics de
Mallorca i s’han reunit amb l’equip
docent per divulgar la candidatura. La
serra de Tramuntana, patrimoni mundial,
també està previst que es doni a

conèixer a diferents entitats culturals i
cíviques de l’illa.

El futur de la Serra
La serra de Tramuntana és a un pas
d’integrar la llista dels 878 indrets que
actualment estan declarats patrimoni de
la humanitat. De fet, la Serra es troba a
la llista temptativa de la UNESCO des
de l’any 1996, una llista de llocs o béns
culturals que proposen els estats
membres i que són susceptibles de ser
declarats patrimoni mundial. Espanya,
a través del Consell Nacional de
Patrimoni, pot presentar una candidatura
cada any davant la UNESCO per a
aquesta declaració, privilegi que
enguany ha recaigut en la serra de
Tramuntana. L’informe de nominació es
lliura al Comitè del Patrimoni Mundial
perquè el valori i se’n completi
l’expedient. Així aquest Comitè lliura
l’informe als organismes consultius
ICOMOS, IUCN i ICCROM perquè els
seus experts l’avaluïn i finalment serà
el Comitè del Patrimoni Mundial el que
recollirà les recomanacions d’aquests
organismes i prengui una decisió.
El Consell de Mallorca treballa en la
declaració de la serra de Tramuntana
com a patrimoni mundial des de 2008,
un procés llarg i exhaustiu que
finalitzaria amb la inscripció de la serra
de Tramuntana en la llista de patrimoni
de la humanitat el mes de juny de 2011.

Amb el patrocini de
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Renovació Junta Local del Partit Popular

Andreu Jaume (vicepresident de la Junta Local) , Antònia M.
Estarellas (presidenta de la Junta local) Joan Rotger (president
insular del PP Mallorca i batle de Selva) i Jaume Crespí (secretari
insular i Batle de Deia)

En el marc del procés de
renovacions de totes les juntes
locals del Partit Popular de Mallorca, dijous dia 29 d’octubre a
les 20,30h tocà el torn al nostre
municipi. Se presentà una única candidatura encapçalada per
l’actual presidenta Antònia M.
Estarellas Torrens, el vicepresident Andreu Jaume
Castañer i destaca la
incorporació d’una persona jove
a la figura de secretari, Alfons
Gómez Rosselló. Com a vocals
destaquen les regidores Teresa
Cañellas, Antònia Isern, la diputada Ana Castillo, el president

Ampliació Escoleta
municipal ja!
Antònia M. Estarellas Torrens
Presidenta Junta Partit
Popular
Uns 26 nins i nines del poble
s’han quedat enguany fora
plaça de guarderia municipal. Fa
molts de mesos que la nostra
batlessa era conscient que
aquest fet es produiria i, quines
alternatives s’han cercat per
evitar aquest problema a l’inici
del curs escolar? Zero!!
Demanat per aquest fet en el
darrer plenari municipal on el
Partit Popular va presentar una
moció demanant l’ampliació de
les instal.lacions actuals o
alternatives.., excuses i més
excuses i, per descomptat, vot
en contra de la moció. Altres

batles, més valents, han aplicat
solucions amb més o manco
encert però que han demostrat
ganes de no deixar «penjades»
a les famílies del seu municipi i
més a un moment on la situació
econòmica és molt delicada per
a moltes famílies.

han fet a altres municipis.

Si segons pareix, la solució
més lògica era l’ampliació de
l’actual escoleta municipal
situada a l’Escola Graduada i
per tant agafar part de les
instal·lacions d’aquesta i no se
sabia si a principi de curs es
podria disposar d’aquest espai,
per què no s’han cercat amb
temps altres solucions? Llogar
un espai, començar amb un
espai prefabricat, etc, tal i com

I, com comença a ser costum
en aquest poble, la iniciativa
popular s’avança a la
institucional. Més de 500
signatures
presentades
sol·licitant l’ampliació de
l’escoleta.

Com sempre, un altre problema
que s’hagués pogut evitar… i la
solució esperem que, encara
que tard, arribi per a aquests 26
al.lots que han quedat fora
plaça!!

De nota, sra. Batlessa!!

de noves generacions Maties
Frau, l’anterior president Antoni
Cañellas, Toni Morales, Biel
Bibiloni, Reyes Pérez, Luis
Castillo, Caterina Serra, entre
altres. En el seu parlament la
presidenta
agraí
molt
especialment la feina feta per
cada un dels membres de la
junta i el recolzament rebut per
cada un d’ells, va resumir les
actuacions fetes per la junta
d’ençà el 2004, data on per primera vegada assumí la
presidència ,per a continuació
exposar les principals línies a
treballar, principalment de cara

a la cita electoral del 2011,
destacant la tasca a
desenvolupar dins el consistori
i les tasques internes d’on va
ressaltar el calendari de
contactes amb les diferentes
associacions i entitats del poble
i la celebració de tota una sèrie
d’events promoguts per la junta.
L’acte, al qual assistiren un bon
grapat de santamariers fou
presidit per Joan Rotger
president insular del PP a
Mallorca i pel nou president
regional José Ramón Bauzá.

Renovació
Junta Local
Noves
Generacions
El passat dijous 22 d’octubre, la Junta Local de Noves
Generacions del Partit Popular del nostre poble, va celebrar
l’acte de renovació de la mateixa junta. L’acte va servir per
congregar als joves populars del poble i així poder elegir la
nova junta directiva per als pròxims anys. Aquest acte està
emmarcat dins l’agenda de renovacions de juntes locals que
impulsa la Junta Insular de Noves Generacions arreu de tot
el territori mallorquí.
A l’acte assistiren altres joves de diversos municipis per tal
de recolzar la candidatura encapçalada per Maties Frau, el
qual va manifestar que encara té ganes per seguir lluitant per
tal de que la força popular sigui la força de govern al nostre
consistori, el qual també va denunciar que a Santa Maria li
manquen opcions d’oci per a la joventut. Després va passar
a presentar la seva candidatura, en la qual va presentar a
Alfons Gómez com a vicepresident i a Mª Antònia Amengual
com a secretària general de la junta. A la mateixa candidatura presentà com a vocals Mª del Cami Colom, Esperança
Rossinyol i David Frau. La llista va rebre la confiança dels
assistents per aclamació a l’única candidatura. El president
va afegir la seva voluntat en engrandir aquesta llista amb el
temps.
Durant la celebració de l’acte també feren els seus parlaments
la presidenta de la Junta Local del Partit Popular de Santa
Maria, Antònia Mª Estarellas, el president insular de Noves
Generacions, Bernat Vallori i el president regional de la
mateixa organització, Llorenç Galmés.
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Esbucament d’una
teulada
M.V.
El passat 21 d’octubre devers
migdia se va esbucar part de la
teulada i la volada d’una casa
del carrer Ramon Llull. Aquell dia
havia plogut molt, i segurament
l’acumulació d’humitat va
provocar l’esfondrament. A
resultes de l’esbucament, varen
caure moltes pedres, teules i
terra damunt el carrer. Per sort
no hi passava ningú per davant
en aquell moment, i no hi va
haver desgràcies personals. El
trànsit va haver de ser tallat una
bona estona, fins que els
bombers arribaren i varen
netejar el carrer del material
caigut.
La casa està deshabitada ja fa
anys, és propietat d’una família
santamariera que viu a fora
poble, i que l’ha tenguda
abandonada des que morí la
dona que hi vivia, de la mateixa
família.
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METEOROLOGIA

Estació meteorológica B-269-A
Son Borreó, Santa Maria

No és Pretòria... però s’hi assembla
Joan Vich
Veure politics i empresaris emmanillats,
entrant i sortint dels jutjats és una
imatge que ja no sorprèn ningú. Cada
dia estem mes avesats a relacionar els
termes «requalificació urbanística» i
«corrupció». Tothom sap lo fàcil que és
fer negocis multimilionaris a base de
canviar retxes i colors en els plànols que
defineixen les normes urbanístiques de
pobles i ciutats.
Fa poc que un grapat de polítics catalans
han passat pels jutjats de l’Audiència
Nacional per donar explicacions sobre
alguns negocis de requalificacions
urbanístiques sospitoses, dintre de
l’anomenada «Operació Pretòria».
D’entre els suposats enriquiments il.lícits
que investiga l’Audiència Nacional, hi ha
un cas que crida l’atenció per la seva
semblança amb fets que hem vist a Santa
Maria. Hem pogut llegir a la premsa que
«El jutge Garzón està investigant una
presumpta trama de corrupció a diferents
poblacions de l’àrea de Barcelona. Al
Maresme, a Sant Andreu de Llavaneres,
en uns terrenys a prop del centre,
s’estan
investigant
possibles
irregularitats en la construcció de 81
pisos, quan s’hi havien d’edificar 12
cases.» El negoci és simple, es
compren uns terrenys on s’hi poden
edificar 12 cases i poc després es
requalifiquen per poder-hi construir 81
pisos. Els especuladors immobiliaris

saben bé el que això representa en
milions d’Euros de benefici net. Jo no
ho sabria calcular.
Aquest és precisament un dels
«pelotassos» que hem conegut al nostre
poble: un important promotor immobiliari,
veí del nostre poble, va adquirir fa anys
els terrenys del costat Oest del que ara
és el carrer Josep Capó. En aquells
moments la normativa urbanística vigent
des de 1988, autoritzava la construcció
de 21 vivendes en cases aïllades, sota
el nom de «Urbanització Ses Alzines»:
solars de 400 m2 amb una ocupació

màxima edificable del 35%.
Sembla que a en Vicenç Grande això li
va semblar poc i va entrat en converses
amb en Mateu Morro, que era el Batle
en aquells moments. Com a resultat
d’aquestes negociacions el promotor va
obtenir una requalificació que li permeté
construir edificis de 3 plantes amb un
total de 103 pisos allà on en un principi
només se podien construir 21 xalets
unifamiliars.
Quins foren els beneficiaris d’aquesta
operació immobiliària? El poble no, el

promotor sense cap dubte, ... A canvi de
què?
A Llavaneres; 81 pisos en lloc de 12
cases.
A Santa Maria: 103 pisos en lloc de 21
cases.
A lo millor en Garzón hi trobaria matèria,
però no pot estar en tot.
El lema de l’associació de Sant Andreu
de Llavaneres que va denunciar les
irregularitats urbanístiques al seu poble
és «Per un poble de qualitat i no de
quantitat». És cert que tant en el cas
de Llavaneres com en el de Santa Maria,
s’ha aplicat la consigna contraria «Un
poble de quantitat i poca qualitat». Tot
sigui pel benefici personal d’uns quants
que saben fer negocis (fins que la justícia
no els atura els peus).

Instal·lacions de cafeteria,
bars, restaurants...
Equipament de cuina,
hotels...
Mobiliari, aire condicionat
Francesc Suau, 8 Palma
Tel. 971 20 94 68
Felanitx:
Tel. 971 58 21 02
www.shatbalear.com

MÉS DE 25 ANY
S
ANYS
D’EXPERIÈNCIA
AL VOSTRE SER
VICI
SERVICI
Plaça Nova, 5
tel. 971 620 263 - fax. 971 140 215
santamaria@viatgescoanegra.com
www.viatgescoanegra.com
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