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«No volem un poble dividit»

Concentració
reivindicativa en favor
del tren en trinxera el
dia 12 de desembre.
Pàg. 3.

Marxa
reivindicativa per
Coanegra

Aprovat el
pressupost
municipal 2010

Marxa reivindicativa convocada per l’associació
Amics de la Vall de Coanegra. Pàg. 2.

L’Ajuntament ja ha aprovat el seu pressupost per
l’any 2010. Pàg. 9.

XXV aniversari de
«S’Escoleta»

El grup de teatre «S’Escoleta» celebra el seu 25
aniversari. Pàg. 13.
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Gran participació a la marxa reivindicativa
de Coanegra
Amics de la vall de Coanegra
Més de 300 persones
participaren el passat diumenge
15 de novembre a la marxa
reivindicativa de Coanegra,
convocada per la recentment
constituïda associació d’amics
de la vall de Coanegra, amb
l’adhesió de GADMA i de
l’Associació Pro-Camins
Oberts.
Els excursionistes, entre d’ells
destacades personalitats com
la regidora de cultura de
l’ajuntament de Palma, Nanda
Ramon, i el portaveu del Bloc

per Mallorca, Biel Barceló, es
concentraren davant l’estació
de tren i després d’unes
paraules de Martí Canyelles
demanant un comportament
exemplar com a bons
excursionstes, partiren de
manera un tant dispersa cap a
Coanegra. Aquesta dispersió va
fer que no es fes palesa la
magnitud de la convocatòria fins
a l’arribada a la Bassa des
Barreter, on ja es va juntar
tothom i es produiren els
parlaments de Martí Canyelles,
el portaveu de GADMA, Bernat
Fiol, i de la batlessa de Santa
Maria del Camí, Rosa Vich.

L’objectiu principal d’aquesta
marxa era reclamar la retirada
de les barreres basculants que
hi ha sobre el torrent, i que ja
han provocat en diverses
ocasions greus desperfectes al
camí per l’embossament del
torrent quan es prodeixen
crescudes de cabdal, però
principalment la retirada de la
reixa que encaixona el camí
quan travessa la possessió de
Son Oliver impedint en tot
moment l’accés al torrent.
Aquesta reixa és il·legal perquè
la propietat de Son Oliver
s’apropia del torrent i dels cinc
metres a cada banda del mateix
que per llei són de domini
públic. Cal aclarir aquí que mai
s’ha demanat que es llevi la
barrera que impedeix l’accés de
vehicles, mesura del tot
beneficiosa per a la conservació
de la zona.
Com havia promès la
Conselleria de Medi ambient,
les barreres basculants ja
s’havien llevat, però deixant
instal·lats encara els suports
laterals. Ja era ben hora si tenim
en compte que l’esmentada
conselleria ja n’havia ordenat la
retirada l’any 2004 i imposat una
multa a la propietat de 1.000
euros.

Martí Canyelles, membre de l’associació d’Amics de Coanegra,
dirigint unes paraules als assistents a la manifestació

amicsdelavalldecoanegra@gmail.com
www.estarellas.info/
amicsdelavalldecoanegra

Benvolgut santamarier,
cuida’t del teu redol.
Josep Maria Estarellas
Torrens
Fa un parell de dies, mentre
cavil·lava en coses de
l’associació d’amics de la vall
de Coanegra, me va venir al cap
una expressió molt mallorquina:
«tu cuida’t del teu redol, que jo
ho faré del meu». Va ser un
llampeig repentí, però me va
conduir a moltes altres
reflexions.
Vivim uns temps en què sembla
que no podem fer res per canviar
les coses, sempre hi ha
excuses per justificar la nostra
inacció i la nostra deixadesa.
Gairebé sempre el culpable de
les coses és un element extern,
fins i tot llunyà i difús. L’exemple
més clar és la globalització,
l’excusa perfecta per quedar-se
amb els braços creuats davant
els desastres del món. Engolim

tanta informació «global» sobre
conflictes internacionals, canvi
climàtic, crisi financera mundial,
problemes al tercer món,
desastres naturals, abusos de
les multinacionals... que ens
quedam astorats i pensam que
no podem fer res. Però al
mateix temps ens desentenem
dels problemes col·lectius
locals i més propers, immersos
en l’individualisme més absolut.
pensant que el nostre redol
s’acaba quan creuam el portal
de ca nostra.
Viatjar pels cinc continents i
viure uns quants anys a Ciutat
no feren més que aprofundir el
meu sentiment santamarier, ferme veure més clar que mai que
el meu redol és Santa Maria. I
crec que el tresor més valuós
que té Santa Maria i que encara
ara, a pesar de les
transformacions que ha patit els

darrers anys, és molt estimat
pels santamariers és la vall de
Coanegra. Ha arribat l’hora
d’emprendre accions per
garantir el seu futur com el que
ha estat sempre, un meravellós
espai de lleure en consonància
amb la conservació dels seus
valors ecològics i etnològics,
respectant els drets dels
propietaris però mai permetent
que aquests passin per sobre
les lleis i els drets de la resta
de ciutadans.
Aquest i no cap altre és
l’objectiu de la nostra
associació, cuidar del nostre
redol, del teu redol. Si ens
cuidam de Santa Maria i de la
nostra estimada «roqueta»
haurem posat el nostre granet
d’arena per fer un món millor.
Per això et convidam a venir i
dir la teva en benefici de tots.
Actuam localment, pensam
globalment.

Amics de la Vall
de Coanegra:
aclariments
Josep Maria Estarellas Torrens
Vicepresident de l’associació Amics de la Vall de Coanegra
L’associació «Amics de la Vall de Coanegra» volem agrair la
cobertura mediàtica que va tenir la marxa reivindicativa del
passat diumenge dia 15 de Novembre, però certes informacions
publicades condueixen a la confusió i creim necessari aclarirho
1.- A la finca de Son Oliver ens trobam dues il·legalitats, molt
connectades l’una amb l’altra però ben diferenciades: d’una
banda les barreres basculants sobre el torrent que l’embossen
quan creix el cabdal, provocant destrosses al camí. I després,
les reixes -rejilla- que encaixonen el camí, apropiant-se de
l’espai de domini públic que marca la llei, impedint l’accés al
torrent.
2.- Efectivament, com ens va comunicar la Conselleria de Medi
Ambient, la barrera basculant va ser retirada però això només
fou un gest de cara a la galeria. Els suports laterals per tornar
a posar-la segueixen al seu lloc i molt ens temem que en
qualsevol moment les tornaran a col·locar.
3.- Sobre la reixa il·legal (rejilla), que és el problema fonamental,
no se’ns ha donat cap solució malgrat les diferents resolucions
dictades per la Conselleria durant anys ordenant la seva
retirada.
4.- Volem aclarir, també, que no demanam que es llevi aquesta
reixa, només demanam que es posi al lloc que li correspon
per llei, respectant el domini públic de 5 metres a cada vorera
del torrent. Es a dir, no discutim el dret de la propietat privada
a tancar la finca, però no permetrem que aquest dret passi per
sobre els drets de tothom i de la llei.
5.- Agraim a la Conselleria de Medi Ambient la petita gestió
realitzada per aconseguir la reitrada de les barreres basculants
però li seguirem demanant les vegades que calguin una cosa
tan senzilla com que faci complir les resolucions que dicta.
No entenem perquè mai ha estat possible entregar les
notificacions a la propietat (2002, 2003, 2004, 2007...) i tampoc
perquè mai ha actuat d’ofici retirant per iniciativa pròpia les
reixes, donada l’absència d’al·legacions per part de l’infractor.
6.- La Conselleria ha dictat una nova resolució fa poques
setmanes, esperam que no sigui paper banyat com ho han
estat totes les anteriors.
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Manifestació a favor del tren en trinxera
Els veïnats surten el carrer contra el projecte ferroviari que el
Govern
M.S.
El dia 12 de desembre va tenir
lloc al nostre poble la
manifestació reivindicativa més
important de la nostra història.
Més de 300 persones passaren
per la plaça de la Vila per
manifestar el seu suport al
projecte alternatiu del tren en
trinxera i la seva oposició al
projecte del Govern.
«Volem un tren en trinxera,
no un poble dividit en dos, i

units ho aconseguirem» va
ser el lema de la concentració,
un lema que resumeix les
conseqüències que tendria el
projecte del Govern de
supressió del passos a nivell:
dividir físicament el poble en
dues parts separades per l’eix
ferroviari, creant moltes
dificultats de mobilitat tant als
vehicles com als vianants.
L’acte reivindicatiu va ser
organitzat per la Plataforma pel

tren en trinxera i va comptar amb
el suport de totes les
associacions i partits politics
locals. A més de na Neus
Comas, representant de la
Plataforma, varen intervenir a

l’acte el cantant Llorenç
Santamaria, l’actor Simó
Andreu i l’escriptor Biel
Mesquida, per expressar el seu
suport al projecte alternatiu.
De moment la Conselleria de
Mobilitat ja s’ha manifestat en
contra del projecte del tren en
trinxera, amb els arguments del
seu cost excessiu i per les
dificultats que generaria al
trànsit ferroviari durant la duració
de les obres.
La Plataforma pel tren en
trinxera ja ha contestat aquests
arguments contraris del Govern
amb un estudi detallat i entén
que el cost es justifica pels
enormes avantatges que
representa el projecte alternatiu
per al municipi. Pel que fa al
trànsit ferroviari durant les obres,
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Els articles només expressen l’opinió dels seus autors.

el projecte alternatiu preveu una
via provisional que permetria la
circulació dels trens sense cap
interrupció.
Segons
la
Platafoma, bastaria modificar els
horaris per poder mantenir les
freqüències actuals durant les
obres.
Els organitzadors de la
manifestació confien ara en que
les autoritats hagin pres nota del
rebuig unànime del seu projecte
i que actuïn en conseqüencia.
Sobre aquest tema s’ha
informat amplament als darrers
números d’aquesta revista, que
podreu trobar a internet a
l’adreça
.
www.santamariadelcami.net/
quartcreixent
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INSTITUT DE MARRATXÍ

Els i les estudiants de batxillerat de Santa
Maria no tenen transport escolar
S.P.
Es repeteix la situació de cada
any. La Conselleria d’Educació
no cobreix el transport públic
dels alumnes de batxillerat ni de
formació professional, ja que no
es tracta d’ensenyament
obligatori.
Això suposa que els i les
estudiants de Santa Maria no
poden pujar a l’autobús de
l’institut de franc. El preu que
demana
l’empresa
concessionària, autocars
Comas, és d’uns 40 •
mensuals, significativament
més del que costa el tren.
L’explicació que dóna per
demanar aquest preu és que
dur els alumnes de batxillerat li
suposa dur un autocar de dos
pisos, mentre que amb els
d’ESO li basta un pis.
Per tant els alumnes han optat

per anar en tren. Però hi ha un
greu inconvenient: els horaris.
Per anar a l’institut el tren passa
per Santa Maria a les 7,30 h i
arriba a les 7,40 h. Però de
tornada passa a les 15,37 h
quan les classes acaben a les
15 h. Això suposa quasi 40
minuts d’espera. Els estudiants
encara no han dinat, i
normalment
tenen
els
horabaixes carregats de deures.
Els instituts tenen un horari
flexible. Seria fàcil adaptar les
classes a que poguessin agafar
el tren de les 14,57 h i aprofitar
millor el temps. Normalment el
tren no s’adapta als horaris de
la gent, sinó que és a l’inrevés.
Però fins ara la direcció ha fet
cas omís de la demanda dels
alumnes.
Aquesta situació és un greuge
comparatiu que s’afegeix a la

llarga llista de motius per
demanar un institut per Santa
Maria.

I mentrestant, la Conselleria
segueix subvencionant els
alumnes de batxillerat dels

centres privats, que en fan un
bon negoci de l’ensenyança.

La Consellera d’Agricultura i Pesca visità Santa Maria

Presentació de nous productes pesquers
Mateu Vic

producció. El cas dels
productes que es presentaven
aquell dia, el verderol i el
carboner fumats, eren un clar
exemple d’innovació en un
sector tradicional, mitjançant un
producte que es caracteritza per
la diferenciació i la qualitat, la
qual cosa obre perspectives
esperançadores en uns
moments de crisi.

El passat 4 de desembre la
Consellera d’Agricultura i Pesca
del Govern de les Illes, Mercè
Amer, va venir de visita a Santa
Maria, concretament al polígon
de Son Llaüt, acompanyada de
la Directora General de Pesca
Patrícia Arbona. El motiu de la
visita va ser acudir a la
presentació de dos nous
productes de la marca
Illadepesca, radicada al polígon
santamarier. Els dos nous
productes són el verderol i el
carboner (dues espècies de
peix) fumats.
Illadepesca és la marca que
comercialitza l’empresa La
Balear de Ahumados, i a través
dels seus productes intenten
donar sortida en el mercat a
productes de pesca de les
Balears, per la qual cosa
compten amb l’ajut de la
Conselleria d’Agricultura i
Pesca. L’any passat varen
introduir en el mercat la
llampuga fumada, i després de
l’èxit que significà, enguany han
optat per comercialitzar dues
espècies noves: el carboner, o
«negrito», una espècie poc
coneguda, ja que es tracta d’un
peix que habita a zones de gran
fondària, i a més és poc valorada

La Consellera Mercè Amer segueix les explicacions de Josep Moré,
representant de l’empresa.
a Mallorca; i el verderol, un peix
del qual en produeixen una
quantitat petita, ja que és una
espècie de veda curta.

exterior, a ciutats de la
península com Madrid,
Barcelona o Sevilla, així com
també a Alemanya.

Segons
explicaren
representants de l’empresa, el
llançament de la llampuga l’any
passat significà tot un èxit, amb
un total de 2.400 kg produïts,
tot i que esperen arribar a
produir entre 6 i 8 mil kg de peix
fumat per fer el projecte viable.
Per això mateix ja han
començat a obrir-se al mercat

La Sra. Amer intervingué
després de la presentació per
part del gerent de l’empresa, i
d’unes breus paraules de
representants del sector
pesquer. En la seva intervenció,
la consellera remarcà la
importància de pensar en la
comercialització
dels
productes, no només en la

La col·laboració entre el sector
i l’administració pública és per
a la consellera un factor
important i que permet vendre
millor el producte, que en el cas
que ens ocupa ajuda a ser un
referent per al sector i permet
donar-li continuïtat. Remarcà la
importància de la innovació, que
per això és objecte d’ajuda per
part de l’administració; com
també assenyalà el paper de la

responsabilitat del consumidor
per a l’èxit de projectes
innovadors i de qualitat,
responsabilitat que també
intenten fomentar des de
l’administració.
Els assistents a la presentació
pogueren fer un tast tant del
carboner i el verderol, com de
llampuga, tots tres presentats
acompanyats
d’altres
ingredients i condiments molt
adequats per realçar les seves
qualitats.
Igualment va tenir lloc una visita
a les instal·lacions de La Balear
de Ahumados, que és una
empresa participada per
l’escola de cuina Alcari, durant
la qual vàrem poder veure el
procés d’elaboració dels
productes presentats.

5
AJUNTAMENT

EU-EV demana la retirada del Pla de
Carreteres. Apunts del Plenari municipal del26 de novembre
Guillem Ramis,
Regidor de EU-EV
Sense disposar de les actes
dels plenaris ordinaris anteriors,
celebrats els passats 30 de
juliol i 1 d’octubre de 2009 i per
tant sense poder-les aprovar, a
les 21h. es va iniciar el plenari
municipal.

Adjudicació obres
«Tanatori
Cementiri»
Per un import de 427.331’82
euros + IVA, el ple de la
corporació va acordar adjudicar
les obres a «Construccions i
Excavacions Pol SL» amb els
vots favorables de GPSM,
PSOE i UM i l’abstenció de PP
i EU-EV.

Moció Batlia, Bens
decomissos de
Son Banya
La proposta en concret suposa
sol·licitar al govern de l’estat
espanyol, que la totalitat dels
béns decomissos de Son
Banya, estimats en 4.300.000
euros, 8.000 dòlars i 7,5
Quilograms de joies, es destinin
íntegrament a Projecte Home.
La batlessa va argumentar que
la majoria de les institucions
recolzarien la proposta i que era
just que els doblers que
provenen de la droga venuda a
les Illes Balears es destinin a
la prevenció, el tractament i la
rehabilitació de drogodependències a les Illes Balears.
Projecte Home es una entitat
prou coneguda i amb molt de
prestigi en aquest camp. EUEV sense qüestionar les bones
pràctiques i el fons de Projecte
Home, entenem que la
prevenció, el tractament i la

rehabilitació de les persones
drogodependents no és, ni ha
de ser una responsabilitat i una
feina exclusiva de una entitat
privada. L’Administració Pública
no pot defugir el problema, ha
d’assumir
la
seva
responsabilitat i ha d’articular
una resposta adequada a totes
les necessitats socials. Amb
els vots a favor de GPSM, PSOE
i UM i l’abstenció de PP i EUEV va ser aprovada la moció de
batlia.

Proposició EU-EV;
retirada del Pla de
Carreteres
La proposta respon a la
demanda
de
diferents
moviments i organitzacions
socials, sensibilitzades per la
degradació del territori i el model
de transport insostenible que
patim. Mallorca no necessita
un Pla per augmentar el volum
de carreteres, el problema és
l’excés de cotxes i l’absència

de transport públic suficient i de
qualitat. A Mallorca abans que
plantejar fer ampliacions de
carreteres, necessitem elaborar
un estudi de mobilitat, aprovar
un Pla Territorial i un Pla de
Transports que respongui a
criteris clars de seguretat i
sostenibilitat.
L’Equip de Govern Municipal, va
presentar una esmena a la
totalitat on plantejava que el Pla
de Carreteres s’ha millorat molt
en el procés negociador amb la
introducció de les esmenes i
que alguns projectes que no
acaben d’agradar s’han passat
a la segona fase.
Proposen instar al Consell de
Mallorca, a elaborar un estudi
de mobilitat, un nou Pla
Territorial i aprovar un Pla de
Transports que prioritzi el
transport públic i en haver-se
revisat
i
aprovat
els
planejaments, adaptar-hi el Pla
de Carreteres. Amb els vots
de GPSM, PSOE i UM a favor

de l’esmena a la totalitat i
l’abstenció de PP i EU-EV, es
va rebutjar la proposició de
retirada del Pla de Carreteres.

Moció PP; projecte
tren en trinxera
Recollint el sentir de les
diferents veus dels diferents
grups i entitats del poble, el PP
va proposar instar a la
Conselleria de Mobilitat perquè
s’inclogui en el Pla Sectorial de
Transports, el projecte de tren
en trinxera en el seu pas per
Santa Maria del Camí i que dels
90 milions d’euros contemplats
en el Conveni Ferroviari entre
Govern Balear i Govern Central
que no s’executaran, es destinin
els necessaris per a l’execució
del projecte de tren en trinxera.
Per unanimitat amb els vots
favorables de GPSM, PSOE,
UM, PP i EU-EV va ser aprovada
la moció.

Obres d’ampliació a la carretera de Son
Sales
Martí Canyelles
Més coneguda recentment com
a carretera «des Festival Park»,
el mes de novembre
començaren les obres
d’ampliació de la carretera, antic
camí de Son Sales. Els
santamariers encara la
coneixem per aquest nom, i fins
ara era una tranquil.la
carretereta que transcorria per
un paisatge agrari de camps de
conreu, marges de pedra i
antigues casetes de roters.

Aquesta carretera ara serà de
9 metres d’amplària, ben recta
i adaptada pel trànsit de cotxes
a més de cent per hora. Quin
és l’objectiu d’aquesta
ampliació?
Els diaris han presentat les
obres d’ampliació per facilitar
l’accés a la Universitat! Com
posin un indicador que d’aquí es
va a la UIB, n’hi haurà de
desorientacions i confusions! Ni
més ni manco que cinc creuers
amb altres carreteres per arribarhi.

La vertadera raó tots la
coneixem i la diu el seu nom
més modern. Es tracta de
facilitar l’arribada a Festival Park
de sollerics, bunyolins i
habitants de les urbanitzacions
de Caubet, Son Muntaner, etc.

Acte de protesta contra l’ampliació de la carretera

El mateix Pla de Carreteres, a
l’estudi previ que justifica la seva
realització, una de les raons que

dóna són els desplaçaments
cap a les grans superfícies. Per
tant, cal fomentar-los.
I això amb diners públics. A
costa del paisatge mallorquí. I
començat amb presses, abans
que s’aprovàs el mateix Pla. Una
vergonya.

6

Premi periodístic a
la revista Coanegra.
Joan Vich
L’Associació de Premsa Forana de
Mallorca va celebrar el diumenge, 15 de
novembre, la Diada anual al Monestir de
Lluc. Com cada any al curs d’aquesta
trobada es va fer entrega dels premis
periodístics que aquesta associació
atorga entre els treballs dels seus
associats, en les modalitats de
reportatge, entrevista, fotografia, opinió i
disseny.
La revista Coanegra va ser la guanyadora
aquest any en l’apartat d’entrevista amb
el treball «Entrevista a Joan Morro Serra.
Records sobre els Norats» de Mateu
Ramis.
El premi consistí en un diploma i un xec
per valor de mil euros. La convocatòria
compta amb el suport econòmic de la
Direcció General de Comunicació del
Govern Balear, i precisament l’acte de
lliurament dels premis va comptar amb
la presència de la Directora General de
Comunicació, Gina Garcies, i amb la
Consellera de Treball i Formació, Joana
Barceló.
La revista Quart Creixent només va
arribar a finalista en l’apartat de
fotografia, gràcies a les imatges
publicades en l’article titulat «Reflexions
sobre el valor del paisatge».

Havíem considerat que seria interessant
pels lectors santamariers la publicació
de l’entrevista premiada a la nostra
revista (que arriba a tot el poble amb una
difusió de 3000 exemplars), per la qual
cosa vàrem demanar l’autorització al seu
autor. Malauradament no hem obtingut
el permís de l’equip de redacció de la
revista Coanegra que ha considerat «que
això suposaria un cert menyspreu als
nostres suscriptors i compradors de
Coanegra, que de fet paguen un preu per
poder llegir la revista mensualment». La
majoria de santamariers es quedaran
sense poder llegir aquesta entrevista.
Coanegra diu que «l’única sortida –si
pensau que l’entrevista interessa els
vostres lectors- és que, essent una
revista local, les faceu la indicació que
poden trobar-la a Coanegra número 276,
i que la llegeixin allà».
També vàrem sol.licitar alguna fotografia
de l’acte d’entrega del premi a Mateu
Ramis. Tampoc han contestat a aquesta
petició.
Aprofitam l’avinentesa per fer saber a
Coanegra i a tots els lectors i lectores
que Quart Creixent autoritza la
reproducció de tots els seus continguts
amb l’única condició de citar la seva
procedència.

Concert de Nadal de la
Banda

M.V.

La Banda de Música de Santa Maria del Camí, com ja és habitual en aquestes
dates, va oferir el passat 19 de desembre el seu Concert de Nadal. L’acte va
tenir lloc a l’auditori de les Cases dels Mestres. La banda, sota la direcció de
Toni Delgado Ripoll, oferí un repertori variat a un públic entregat, tot i que
discret en quantitat, en què les obres de caire nadalenc es varen fer esperar a
la segona meitat del concert, després de peces d’estils diversos. El repertori
interpretat va ser, per aquest ordre: Overture Español, de John Higgins; Concerto
d’Amore, de Jacob de Haan; Adspirantissimo, de Jan Van Beekum; The Pink
Panther, de Henry Mancini; Feliz Navidad, de M. Sweeney, White Christmas,
d’Irving Berlin, i Cabalgata Real, de Rafael Garrigós.

Un matí espectacular als
Hostals

M.V.

La plaça dels Hostals és un lloc ja habitualment caòtic pel que fa a la circulació i
aparcament de cotxes i camions. Però un matí de desembre, poc abans de les
festes de Nadal, va ser a més a més espectacular. A l’habitual caos circulatori s’hi
havien afegit fa feia dies unes obres a l’alçada del carrer Marquès de la Fontsanta,
que no tan sols embossaven el trànsit rodat, sinó que també dificultaven molt passarhi a peu. Però l’element realment espectacular del dia va ser el camió grua que
durant tot el matí va ocupar part de la plaça per desmuntar la grua de l’obra de la
finca de pisos que s’ha construït al carrer Rei Sanç, darrere el restaurant Hostals.
L’estampa era realment singular i vistosa, i per això en deixam constància gràfica.
Les coes de cotxes eren de centenars de metres per cada banda.
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Remodelació del
Carrer Josep Calafat
El president de les Illes Balears, Francesc Antich i el conseller d’Habitatge i Obres
Públiques, Jaume Carbonero, han presentat els 21 projectes que reben ajudes de la
primera convocatòria de llei de Barris.
Es tracta dels primers municipis que gaudiran d’aquesta línia de finançament,
destinada a fomentar la rehabilitació i reconeguda, per primera vegada a la història
de les Illes Balears, mitjançant llei, aprovada pel Parlament de les Illes Balears el
passat 10 de març.
Gràcies a aquesta iniciativa, s’ha afavorit que se posin en marxa obres de rehabilitació
urbana per un import de 16,37 milions d’euros dels quals, el Govern balear aporta
12,35 milions, la qual cosa suposa finançar el 75% de mitjana en cada pressupost.
Totes les accions susceptibles de rebre ajuda han complit requisits mínims com
ara, eliminació de cablejat, eliminació de barreres arquitectòniques,actuacions en
rehabilitació de façanes i millora i creació d’espais verds.
Dintre d’aquest programa l’Ajuntament de Santa Maria rebrà un ajut de 158.376
Euros per el projecte de «Remodelació del Carrer Josep Calafat i part de la
Plaça Església», que inclou: la sembra d’arbrat al lateral del carrer Josep Calafat.
Substitució, soterrant la xarxa, de l’enllumenat existent per un altre més modern i
de major eficàcia energètica. Construcció de canalitzacions necessàries per al pas
del cablejat. Remodelació de voravies augmentant la seva amplada i substitució de
les conduccions d’aigua potable, possibilitant un menor consum.
El pressupost total del projecte és de 258.360 Euros i les obres hauran d’estar
acabades abans de l’1 d’octubre de 2010, segons les condicions del conveni.

Escola amb antena
inclosa

R.D.

A molts de pobles és motiu de preocupació la proximitat de les antenes de telefonia
mòbil a habitatges, i sobretot a escoles. Són molts els ajuntaments, tant de Mallorca
com de fora, que han aprovat normatives intentant allunyar les antenes de la gent, i
especialment d’allò que en diuen «sectors sensibles», com són ara hospitals,
geriàtrics o escoles. Fa poc, per exemple, els nostres veïns de Marratxí aprovaren
treure les antenes dels cascs urbans, després d’intenses pressions veïnals en aquest
sentit. La normativa a Marratxi prohibeix la instal.laciód’aquests tipus d’antenes à
menys de 200 m dels centres escolars.
Santa Maria és el món al revés. Aquí, que ja teníem les antenes fora del casc urbà,
el que hem fet és construir una escola aprop d’una antena en sòl rústic, és a dir que
hem creat un problema (un més) que abans de construir la nova escola no existia,
amb l’agreujant que, en estar tant l’escola com l’antena en camp obert, no hi ha cap
obstacle que s’interposi entre l’emissió de les ones electromagnètiques de l’antena
i els infants que passen moltes hores diàries a l’escola.
I és que Santa Maria, amb la seva imprevisió habitual, encara no disposa de cap
normativa sobre instal·lació d’antenes de telefonia mòbil, a diferència de molts d’altres
municipis. I és possible que les antenes ni tan sols disposin de llicència d’obra i
d’activitat, atesa la falta de control municipal sobre tot el que passa al sòl rústic.

Es plantaran arbres i s’eixamplarà la voravia del carrer

Artesania Tèxtil

Bujosa
Bernat de Santa Eugènia, 53
tel. 971 62 00 54
Santa Maria del Camí
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Aprovat el pressupost municipal del 2010
Es preveuen uns ingressos de 6 milions d’euros i un superàvit de 73 mil.
Joan Vich
El passat 21 de desembre l’Ajuntament
va aprovar en sessió plenària el
presupost municipal presentat per l’equip
de Govern corresponent a l’any 2010.
Segons s’indica a la «Memòria
explicativa» que acompanya al
presupost «Els eixos bàsics del
Pressupost Municipal per 2010 són el
manteniment en general dels tipus
impositius, taxes i preus públics, la
contenció de les despeses corrents no
prioritàries i el manteniment del prudent
l’esforç inversor, sostingut per
finançament
procedent
de
subvencions.»
El pressupost consolidat de l’Ajuntament
pel 2010 és d’un total de 6.086.473,71
euros en el capitol d’ingressos i de
6.013.095,01 euros en el de despeses,
el que representa un supéràvit de
73.378,70 euros.
Segons la memòria, «és un pressupost
marcat per la reducció prevista en els
ingressos corrents fruit de la
desacceleració econòmica actual, però
lleugerament superior a l’any passat
degut a l’increment de les previsions per
recaptació de l’IBI».
En el capítol de personal, els comptes
per 2010 preveuen un increment total de
les retribucions d’un 0,3% i la dotació
d’una plaça d’oficial de policia, per un
període de 10 mesos a la plantilla de
l’Ajuntament, així com de la dotació de
la plaça d’ATS a mitja jornada per 12
mesos, a la plantilla de la Residència
Patronat «Cas Metge Rei».
Pel que fa a les retribucions dels òrgans
de govern, a les indemnitzacions,
dedicacions exclusives i aportacions als
grups municipals, aquestes no s’han
incrementat, mantenint-se en els nivells

de l’any 2008 i 2009 (després d’un
increment del 76% a l’any 2008).
Analitzant les xifres dels darrers anys,
el canvi mes significatiu és la devallada
dels ingressos per obres i llicencies
urbanístiques que passen de 520.000
euros al 2008, a 250.000 euros al 2010.

Ingressos (en milers d’Euros)
Concepte

2007

2008

2009

2010

Impost Béns inmobles rústics

10

10

10

10

Impost Béns inmobles urbans

645

1.107

940

1.020

També crida l’atenció el fet que, mentre
que la població ha sofert un increment
important en els darrers anys, es
mantenen invariables els capitols de
ingressos per taxes dels seveis d’aigua
i clavegueram, mentre que la taxa de
recollida de fems davalla. L’increment
d’aquest concepte entre l’any 2007 i el
2008 es va deure al fet que es va
descobrir que una bona part de les
vivendes no figuraven d’alta als registres
de l’Ajuntament per la recaptació
d’aquests tributs.

Impost de vehicles

309

310

312

336

53

68

50

50

Impost construccions i obres

355

415

306

200

Taxa llicències urbanístiques

105

105

75

50

Taxa subministrament d'aigua

245

250

250

250

75

80

80

80

Taxa recollida de fems

345

580

450

450

Taxa escola de música

30

31

35

50

En el capítol de xifres curioses
destaquen els ingressos prevists en
concepte de «Taxa taules i cadires» (se
suposa que es tracta del mobiliari dels
bars i restaurants a la via pública). El
total per l’any 2010 puja a 200 euros!.
Amb la quantitat de taules i cadires que
es poden veure als carrers de Santa
Maria, és clar que el gremi local de
restauradors no es pot queixar per
aquest impost, sobretot si es té en
compte que a l’any 2007 els ingressos
previstos pel mateix concepte eren un
50% superiors (300 euros).

Taxa escoleta municipal

70

70

70

50

Taxa Guals

25

25

35

35

192

192

200

200

25

25

15

15

Impost act. econòmiques

Taxa clavegueram

Taxa Parades
Multes

Despeses (en milers d’Euros)
2007

2008

2009

2010

Seguretat i ordre public

307

362

327

368

Una altra curiositat és l’apartat de
« Locomoció » dintre del capitol de
despeses dels Organs de Govern: 6
euros!. Seria interessant saber en en que
compten gastar-se aquest 6 euros, que
no basten ni per anar a Ciutat en tren.

Urbanisme

869

972

1.017

821

Sanetament i aigua

149

224

169

217

Netetja i fems

515

825

632

757

1.363

1.363

625

864

A les taules adjuntes vos oferim les xifres
dels darrers anys relatives als capitols
més destacats de despeses i
d’ingressos.

Protecció i Acció social

540

673

586

304

66

79

84

85

Educació

372

477

412

514

Cultura, biblioteca

266

146

115

129

72

61

85

79

74

75

342

294

231

Regidor

Retribució
/Indemnització
anual 2010

Rosa Vich Vich

35.559,02

Angela Candell Coronado

30.488,50

Antonia Martí Alfaro

30.488,50

Antoni Oliver Florit

6.612,96

Bernat Galabert Morey

6.612,96

Maria Magdalena Borras Coll

6.612,96

Ramon Mas Sansó

6.612,96

Antonia Estarelles Torrens

2.314,56

Andreu Jaume Castañer

2.314,56

Antonia Isern Santandreu

2.314,56

Tersa Canyellas Ramon

2.314,56

Guillem Ramis Canyelles

2.314,56

Concepte

Cementiri i serveis funeraris
Sanitat

Joventut
Festes populars

298

Esports
Organs de govern

100

176

176

176

Administració general

419

514

490

558
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«Tothom per na Nadia Nerea»
Trobada benèfica a Can Conrado
Mateu Vic
El passat diumenge 20 de desembre va
tenir lloc al claustre del convent (Can
Conrado) una diada-trobada benèfica,
amb l’objectiu de recaptar fons per na
Nadia Nerea Blanco Garau, una nina de
4 anys de família santamariera, afectada
per una rara malaltia que posa en perill
la seva vida.
Durant tot el dia es va instal·lar dins el
claustre un mercadet («rastrillo»), on es
podien adquirir una gran varietat
d’objectes cedits desinteressadament
per a la seva venda per part de nombroses
persones d’esperit solidari; o consumir
menjars i begudes igualment preparats i
cedits per a l’ocasió. Així, els forns del
poble o la pizzeria Fellini aportaren
producció seva, i un grup d’alemanys
preparà vi calent amb galletes, típic del
seu país a l’hivern. Tots els llocs de venda
estaven atesos igualment per persones
voluntàries. I és que la mobilització per
a aquest esdeveniment ha estat notable
i intensa.
La idea d’organitzar-lo va sorgir poques
setmanes abans, de manera espontània,
per part de persones preocupades per
la problemàtica de na Nadia i la seva
família. Ho feren realitat amb poc més
de deu dies d’intens treball per part de
gent de Santa Maria, de Palma, de
pobles del voltant, d’altres llocs de
Mallorca, i de tot orígen: mallorquí,
peninsular, alemany, anglès i d’altres
països. Tots feren feina de valent per
recollir material per al mercadet, per

organitzar l’esdeveniment i muntar-lo al
claustre...
Durant tot el diumenge públic molt variat
va passar pel claustre per contribuir a la
causa que animava la diada. No tan sols
hi hagué mercadet, sinó també un menú
solidari a migdia, la rifa d’una panera, i
fins i tot l’assistència de conjunts
d’animació, com un grup de la colla de
Gegants del poble, o una tuna en pla
sorpresa, llogada i pagada per part d’un
nin de 12 anys. Tothom va contribuir
d’una manera o altra: també el claustre
va ser cedit desinteressadament pel seu

propietari, i igualment es comptà amb la
col·laboració del restaurant El Convent
del Marquès, que hi està instal·lat. Fins
i tot la web www.nadia-nerea.com ha
estat creada i allotjada per un ciutadà
solidari.
A l’hora de redactar aquesta notícia, la
recaptació de la trobada solidària
ascendia a 4.130 euros, quan quedaven
encara per comptar alguns objectes
pendents. Els organitzadors de
l’esdeveniment, juntament amb els pares
de na Nadia, han volgut deixar clara la
transparència dels comptes, a la vegada
que volen agrair de tot cor la col·laboració
de tantes persones.

Una malaltia molt rara
Na Nadia Nerea va néixer l’abril del 2005
amb alteracions a part de la seva pell, i
amb els cabells molt trencadissos, fruit
d’una malaltia genètica molt rara, de la
qual només n’hi ha 20 casos coneguts
al món, anomenada tricotiodistròfia.

Aquesta malaltia li causa problemes en
el seu desenvolupament: a més de
créixer més poc a poc, un problema en
el sistema nerviós fa que «la
comunicació entre el cervell i diferents
parts a vegades falli», com ens explica
en llenguatge planer son pare, això pot
causar problemes a l’hora de caminar,
parlar, dormir, o simplement fixar la
mirada. De fet els metges els havien dit
que la nina no caminaria ni hi veuria.
També li han donat alguns anys
d’esperança de vida. Per sort, amb
tècniques de rehabilitació i molta voluntat
han aconseguit que la nina -que és
xerradora i increïblement simpàtica (i no
és un tòpic)- camini i hi vegi, i això els fa
tenir esperança, ja que els pronòstics
mèdics a vegades fallen, per sort.
La vida d’en Fernando i na Margalida va
canviar molt des del naixement de na
Nadia. Des de llavors és un constant anar
i venir de clíniques, hospitals i centres
d’investigació, tant d’aquí com de la
península i l’estranger. Una malaltia tan
rara i poc coneguda no pot ser
diagnosticada i tractada correctament a
la immensa majoria d’hospitals. Això fa
que en tota la xarxa de la Seguretat
Social no hi hagi professionals adequats
per enfrontar aquesta malaltia, i per poder
estudiar bé el cas de na Nadia moltes
vegades han hagut de mobilitzar metges,
investigadors i aparells d’un país a un
altre, i fins i tot d’un continent a un altre.
Tot això, a més del tragí de viatjar sovint,
ha generat un altíssim cost econòmic,
inassumible per a qualsevol família. A tall
d’exemple, ens conta en Fernando, per
poder investigar bé el cas de na Nadia, li
haurien de fer una prova genètica
completa, que costa centenars de milers
d’euros. No és estrany, per tant, que la
seva activitat per recaptar fons sigui
també intensa, -qui no ho faria per una
filla?- i per això compten afortunadament
amb la col·laboració de molta de gent,
com podem veure a Santa Maria mateix.
(article redactat amb informacions
proporcionades per Fernando Blanco i
Antònia Isern)

L’Ajuntament contractarà 5
treballadors en atur
El Govern de les Illes Balears destinarà 10 milions d’euros per a la contractació directa de 903
persones en situació d’atur procedents dels sectors en declivi. Aquesta mesura, que es durà a
terme a través de convenis amb tots els ajuntaments de les Illes, està contemplada dins el Pla
d’Ocupació de les Illes Balears (POIB) com una actuació de caràcter extraordinari per fer front a
l’actual situació econòmica, creant llocs de feina que, a la vegada, reverteixen en obres d’interès
públic o social. Per aquest motiu, les contractacions es realitzen a través de projectes presentats
pels ajuntaments de les Illes.
A partir de la signatura d’aquests convenis, els ajuntaments procediran, a través del SOIB, a la
contractació –per un període de sis mesos- en funció dels projectes d’interès general que han
presentat a la Conselleria de Treball.
Dintre d’aquest pla, l’Ajuntament de Santa Maria contractarà 5 treballadors en el projecte de
«Reforç de personal», segons s’especifica en el comunicat del Govern.
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Dels majors creixements de
les Balears
64 municipis.

Publicat el padró del 2009
Mateu Vic
En aquest mateix periòdic
s’informava fa mig any que la
població de Santa Maria a 1 de
gener del 2009 era ja de 5992
persones. Aquesta informació
es feia pública arrel de
l’aprovació del padró d’habitants
per part de l’Ajuntament.
Un any abans, l’1 de gener del
2008, la població santamariera
era de 5672 persones. Això
significa que en un sol any, el
2008, el nostre poble va
augmentar en 320 habitants, és

a dir un 5,64%.
La xifra per ella mateixa ja
semblava prou alta. Però no ens
n’hem pogut fer una idea fins al
mes de desembre, en què
l’Institut Nacional d’Estadística
va fer públiques les dades de
tots els municipis de les Illes
Balears i d’Espanya. Dels 67
municipis de l’arxipèlag, Santa
Maria va ser el tercer que més
va créixer durant el 2008,
només per darrere de Santa
Eugènia (6,47%) i Puigpunyent
(5,9%), i per davant dels altres

A títol d’exemple, Palma va
créixer un 1,19%, Marratxí
2,99%, Bunyola 1,96%, Alaró
2,88% i Consell 2,99%, per
parlar només dels municipis
que ens envolten.
Creixement controlat? Una altra
paraula buida dels polítics:
Controlat per qui? En funció de
què? Com? Per què?
I el que és més important: han
crescut les infraestructures i els
serveis públics quasi un 6%
només en un any? En cas que
no sigui així, estam assistint a
una accelerada minva de la
nostra qualitat de vida.

«Els camins de l’aigua»
Presentació del llibre
sobre els aqüífers i les
fonts de les Balears
Joan Vich
La geòloga santamariera Rosa Maria
Mateos torna a ser noticia per la seva
tasca de difusió científica. Fa uns mesos
que la premsa local parlava d’ella com
autora d’un conte per infants sobre
geologia. Aquesta vegada es tracta de la
publicació d’un llibre sobre l’aigua a les
nostres illes, del qual na Rosa Maria n’és
coordinadora i autora del text i en què han
col.laborat nombrosos científics i tècnics
de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya
(IGME), de la Conselleria de Medi
Ambient, de la Universitat Balears i també
d’algunes empreses privades.

D’esquerra a dreta: Miquel A. Grimalt, José P. Calvo, Alfredo Barón
i Rosa M. Mateos durant l’acte de presentació del llibre
El llibre du per títol «Els camins
de l’aigua de les Illes Balears» i
forma part dels treballs previstos
al Conveni de Col.laboració
entre la Conselleria de Medi
Ambient del Govern i l’IGME.
El passat dia 4 de desembre va
tenir lloc, al Casal Solleric de
Palma, l’acte de presentació del
llibre, en què varen participar, a
més de na Rosa Maria Mateos
que és Directora de la delegació
de l’IGME, el Director General
de l’IGME José Pedro Calvo, el
Conseller de Medi Ambient
Miquel Àngel Grimalt i
l’hidrogeòleg de la Conselleria
de Medi Ambient Alfredo Barón.

Una de les fotografies del llibre: la
cova del pas de Vallgornera de
Llucmajor

Segons les paraules del
Conseller, es tracta d’un llibre
amb vocació didàctica i
divulgativa que «pretén
contribuir a la difusió del
coneixement
del
medi
subterrani, dels paisatges que
l’aigua ha obrat a les illes, del
paper dels aqüifers en
l’agricultura, en el proveïment
urbà, etc. Per això s’ha fet servir
un llenguatge planer, un text

assequible, acompanyat de
nombroses
figures
i
fotografies».
«Poques vegades -escriu
Alfredo Barón al proleg del llibres’han explicat les coses de
l’aigua amb tanta claredat i
senzillesa i, alhora, amb tant de
rigor científic».
«Si aquest llibre - diu n’Alfredoaconsegueix despertar en els
lectors el respecte envers
l’aigua i envers la terra i -per què
no-, els ensenya a estimar-les,
la seva publicació haurà estat
un èxit. Però si a més, la seva
lectura fa que qualcú, qualque
dia, pugui recordar vivències
lligades a la integració amb el
medi i el seu coneixement,
sense haver perdut la humilitat
de preguntar-se el perquè, i
comprengui que la Terra no
pertany a l’home, sino l’home a
la Terra, s´hauran ultrapassat
totes les expectatives.».
Vist el llibre, és molt probable
que les expectatives es
compleixin.

12

Regidor d’esports boicoteja a club de
futbol a Santa Maria

de tres dies a la setmana, per a
poder desenvolupar la
planificació i entrenaments.

Directiva del C.E. Santa Maria
Atlètic

La situació s’ha tornat
insuportable i sol·licitam una
reacció immediata per part de
l’Administració.
Els
protagonistes de l’esport
municipal han de seguir sent els
nins/joves i no un regidor que
ha perdut el control de la
situació.

Fa més d’un any l’entitat
esportiva del C. E. Santa Maria
Atlètic es troba amb un obstacle
a l’Ajuntament de Santa Maria
que impedeix que el club es
desenvolupi amb normalitat i
que pugui promoure l’esport
com pertoca.
Aquest obstacle es diu Toni
Oliver, regidor d’esports de
l’Ajuntament, qui a finals de la
temporada passada va voler
fusionar els dos clubs del poble,
eliminant la directiva i part del
cos tècnic de l’Atlètic per desferse d’una sèrie de persones que
duen treballant durant anys dins
l’àmbit esportiu del poble, fora
cap ànim de lucre, passant
hores incomptables a les
instal·lacions del poliesportiu a
favor de l’esport i sobretot a favor
de l’ensenyament de futbol als
nins.
Ja que a la temporada 20082009 l’Atlètic començà a
queixar-se de la pèssima gestió
esportiva del regidor, la pressió
per fusionar-se i desfer-se de la
crítica cresqué, fins que a l’hora
d’adjudicar
horaris
d’entrenaments, el Sr. Oliver va
voler castigar a l’Atlètic amb
entrenaments de la seva
escoleta, aleví, femení F7 i
amateur en un sol dia de la
setmana, que era dimecres.
Afortunadament en aquesta
injustícia que a més significava
un greu perill per a la salut dels
jugadors, va intervenir la
batlessa de Santa Maria amb
els altres regidors del consistori
i s’oposaren a la parcialitat i
locura de Toni Oliver, el qual ens
mostra que encara existeix el
sentit comú i gent interessada
en el benestar dels nins.
El C.E. Santa Maria Atlètic té
des de fa tres anys un
creixement sà, augmentant
contínuament la qualitat del seu
cos tècnic i ampliant les
possibilitats per al futbol base,
amb projectes ben fonamentats
que inclouen a primera línia
l’ensenyament, la motivació i
l’ambient positiu per als joves.
També econòmicament l’entitat
està sanejada, comptant amb
més de 20 patrocinadors locals
que es troben molt a gust amb
la gestió del club.
Ja a l’abril d’enguany el club va
entregar un projecte detallat a
l’Ajuntament que va incloure
l’ampliació del futbol base, un

Va ser convidat oficialment com
a regidor d’esports (registre
d’entrada de dia 7/10/09) a la
festa de presentació del Club
Santa Maria Atlètic de dia 25/
10/09, i què va passar? El Sr.
Toni Oliver, regidor d’esports, no
es va presentar, ni abans ni
després, ni va excusar la seva
absència.

torneig de caràcter internacional
per Setmana Santa del 2010 i
un «campus» d’estiu per juliol/
agost del 2010, el qual no s’ha
contestat fins a la data.

sense contestació per part del
regidor fins a la data.
Cal destacar que l’equip
amateur tan sols disposa de

dos dies d’entrenament, quan
existeixen hores que no
s’utilitzen, i essent aconsellable
per a aquesta categoria i les
aspiracions, de poder disposar

Cal donar l’enhorabona a la
senyora batlessa Rosa Vich
Vich, ja que ella sí va assistir a
la presentació del club, donant
una lliçó de cortesia i d’actuar
conforme al càrrec que com a
batlessa

Al poliesportiu, el club es troba
quasi sempre amb problemes a
l’hora de realitzar partits
amistosos, utilitzar vestidors o
comptar amb qualsevol altre
servei. L’altre dia, l’equip femení
havia de disputar un partit contra
l’equip visitant de la Collera, el
qual es va haver de canviar als
banys, degut al fet que el regidor
es va negar a facilitar un vestidor
a les nines.
Tot tipus de correspondència
que dirigeix la directiva del Club
a
l’Ajuntament
Secció
d’Esports, es desatén o
s’entrega la seva contestació
amb molt de retard per part del
regidor. Sol·licituds de serveis
bàsics com és el dels vestidors,
la connexió d’una línia de telèfon
o connectar una rentadora per
poder rentar la roba dels equips
simplement s’ignoren. Entre
l’oficina i l’habitació de materials
per a quatre equips, el club
compta actualment amb una a
habitació d’uns escassos 6
metres quadrats, mentre hi ha
unes dependències que no
s’utilitzen, les quals podrien
suplir les necessitats del Club.
Respecte de la falta de
vestidors, l’Atlètic va proposar
condicionar dos vestidors
abandonats, que estan ubicats
davall de les grades, en una
acció solidària amb els pares i
sense cap cost per l’Ajuntament
(netejar, pintar, posar en
condicions els encalentidors
d’aigua, etcètera). Aquesta
proposta també va quedar

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
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S’Escoleta 1985-2010

«Els Reis d’Orient», 2007

«Can Miraprim», 1989
Grup de Teatre S’Escoleta
Una bauxa del fogueró de Sant Antoni
de S’Escoleta, que ha perdurat fins fa
pocs anys, de l’any 85 és la fita que dóna
lloc perquè aquest gener del 2010
estiguem visquent les noces de plata del
Grup de Teatre S’Escoleta.
Gener 85 a gener 2010, quasi pareix una
rondalla que hagin passat tants d’anys,
només vint-i-cinc, han donat un ample
marge per disfrutar d’un profund
sentiment de l’amistat il·luminada per la
quimera comuna dels membres del grup.

Hem passat, com a qualsevol grup de
persones, per moments que poden anar
des de l’entusiasme més contagiós fins
a situacions en què els dubtes o la
indecisió han fet néixer alguns brots de
passatgera desil·lusió.
Però el que compta al llarg del temps, i
el Grup de Teatre de S’Escoleta ja ha
complert una significativa majoria d’edat,
són els nostres primers vint-i-cinc anys
d’activitat teatral, i que any rere any hem
posat en escena una nova obra de teatre
que hem disfrutat poder compartir amb
un variat públic pels diferents llocs

d’arreu de l’illa de Mallorca.
Repassant un poc la història del grup
hem de contemplar la participació de 86
persones col·laborant de diverses
maneres, la representació de 26 obres,
actuacions a molts de pobles de tota
l’illa, la recuperació dels Reis d’Orient
des de l’any 97 fins el passat 2009.
Algunes mencions especials marcaren
la vida del grup, dos primers premis a la
millor actriu al Certamen de Consell, na
Francisca Coll i na Rebeca de los Ríos
els anys 92 i 93 aconseguiren aquest

estimat guardó. Una menció especial al
decorat i ambientació, l’any 88, amb
l’obra “Sa Padrina”, de Joan Mas.
Hem participat a les mostres de teatre
de Santa Maria del Camí, Andratx i
Felanitx.
Volem recordar amb gratitud per la seva
col·laboració dins el grup a les persones
que avui no estan amb nosaltres, com
na Coloma Ferragut, Joana Coll, Joan
Matas, Gabriel Juan “Feliu”, i Lluís
Rodríguez.

«Maribel i s’extranya familia», 2009

«Ca ses monges», 2007

JOAN FORTEZA
Móvil 629 609 439
FRANCISCO FORTEZA
Móvil 629 675 450
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El pal que davallà de la
vorera
caminar-hi no són massa útils.

M.V.

EL REPARTIDOR

Un stop polèmic

Al carrer de Joan Mesquida hi
havia un pal (de corrent o de
telèfons, no ho sé cert, però és
igual) que estava damunt la
vorera, com tants d’altres. Allà
no molestava ningú, per
desgràcia. I dic per desgràcia
perquè és una de tantíssimes
voreres estretes que no
serveixen per caminar-hi, com
a molt perquè els bassiots no
entrin dins les cases i perquè
els cans hi caguin, però per

Com ja sabem, Santa Maria és
el poble sense llei ni ordre, i hi
passen les coses més
insospitades. El cas és que un
bon dia aquest pal va aparèixer
plantat baix de la vorera, damunt
la calçada, a una certa distància
del «bordillo», coincidint amb
unes obres de construcció just
allà
mateix.
El
nou
emplaçament ara sí que
molesta, perquè per circular o
per aparcar allà és un obstacle
i un perill. Després de mesos
de queixes dels veinats,

l’Ajuntament a la fi ha posat fil
a l’agulla: Ha fet posar els cables
enganxats a la paret? Els ha fet
enterrar? Ha fet tornar a posar
el pal damunt la vorera? No, i
ara! Simplement ha posat dues
barreres i uns reflectants perquè
els cotxes o els vianants
distrets no hi peguin de morros.
Suposam que deu ser una
solució provisional, i esperem
que en acabar l’obra de devora,
els cables estiguin ben
subjectes i conformes a llei i
ordre, sense molestar ningú. O
és demanar massa?

M.V.
Alguns usuaris del camí de Passatemps i veïns de la zona han fet
arribar a Quart Creixent la seva estranyesa i desacord amb la
col·locació d’aquest senyal de stop, que dóna prioritat a un carreró
sense sortida sobre un camí municipal que connecta amb molts
de llocs del terme. Els que vénen de la part de la depuradora i el
cementeri ara han d’aturar-se per donar prioritat als que vénen o
van al carreró sense sortida; i a més no tenen visibilitat per veure
si surt qualcú del carreró. Amb el senyal de stop al carreró aquest
problema no existiria, ja que la visibilitat és perfecta.

Cartellitis
M.V.
Ja fa mesos, o anys (hem perdut el compte) que a càrrec d’alguna
administració pública es va fer l’herba i exsecallaren els arbres
des Sagrat (el jardí de l’església parroquial). En llenguatge
administratiu-polític en comptes de fer herba i exsecallar diuen
«treballs d’adequació i millora»; i no tan sols això, sinó que a més
pensen que la feina és digna de ser recordada permanentment
amb un cartell indicador perfectament visible que, evidentment, no
retiren després d’haver fet la feina. Com si fos un mèrit, i no una
obligació de les autoritats mantenir els espais públics en un estat
de decència.
Així sabem que devem perpètua gratitud al Departament de Medi
Ambient i Natura del Consell de Mallorca pel treball realitzat, això
sí, amb la col·laboració de l’Ajuntament. Tots ells són responsables
de mantenir aquest cartell tan ben integrat en un entorn històric
artístic remarcable com és l’església parroquial.
A aquest pas, quan canviïn la bombilla d’una farola hi posaran el
cartell corresponent. Pagat amb doblers nostres, per descomptat.

MÉS DE 25 ANY
S
ANYS
D’EXPERIÈNCIA
RECICLA EL PAPER
D’AQUESTA REVISTA
RECORDA QUE LA
RECOLLIDA SELECTIVA
DE PAPER ES FA ELS
DIVENDRES

Plaça Nova, 5
tel. 971 620 263 - fax. 971 140 215
santamaria@viatgescoanegra.com
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Miquel Cabot Parets
Estació meteorológica B-269-A
Son Borreó, Santa Maria

Festival infantil de boxing-jitsu
M.V.
El passat diumenge 20 de desembre va tenir lloc el festival infantil
de boxing-jitsu, organitzat pel K.O.Gym. En aquest
esdeveniment els alumnes fan una exhibició de les habilitats
apreses durant l’any i dels seus progressos. El festival va tenir
lloc al poliesportiu municipal, gràcies a la col·laboració de la
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Santa Maria, i hi assistí
un nombrós públic format sobretot per pares, familiars i amics
dels al·lots i al·lotes participants.
La principal novetat d’enguany va ser la inclusió d’un grup
d’aeròbic, que fa pocs mesos que ha començat la seva activitat,
i que serví com a introducció del festival, ja que va dur a terme la
primera de les exhibicions.
A continuació va tenir lloc l’exhibició de boxing-jitsu, en què
actuaren molts d’al·lots i al·lotes per ordre d’edat, començant
pels més petits; davant l’atempta mirada del mestre Emilio Vidal,
ànima d’aquesta activitat, que aconsegueix treure les millors
aptituds dels aprenents, tal i com es va poder veure a l’exhibició.
Presentats d’un en un per na Susana Álvarez, cada nin o nina
practicava una sèrie de moviments defensius sobre els seus
respectius monitors, i després saludava al públic i contestava
unes preguntes de la presentadora.
Tot i que el boxing-jitsu és una disciplina de defensa personal
que cerca efectivitat i contundència més que no vistositat i
espectacle, l’exhibició resultà igualment interessant i també
vistosa, en veure com dotzenes d’al·lots i al·lotes són capaços
d’aprendre disciplina, control, efectivitat i pràctica física. I això
que enguany duen pocs mesos d’aprenentatge, perquè el gimnàs
reobrí les seves portes el setembre, després de mesos d’estar
tancat per mudança.

