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Desapareix un arbre singular
Ja només en queda un dels tres
estancassangs que donaven nom al
creuer de camins. Pàg. 14.

Excursió
reivindicativa a
Petra

Campanya pel tren trinxera. Pàg. 6 i 7.

Punt negre al
poligon

Pàg. 13

Entrevista a
Llorenç Rodríguez

Conversa amb en Llorenç Rodríguez, dirigent de
l’AMIPA, sobre l’escola nova. Pàg. 2 i 3.
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ESCOLA NOVA

«El meu sentiment és de satisfacció»
Entrevista amb Llorenç Rodríguez, representant de l’AMIPA
Quasi acabant el segon trimestre d’aquest curs escolar, les obres de
millora a l’escola nova estan enrera. Mentrestant, el dia a dia dels
nostres infants, se succeeix dins unes instal.lacions que, de moment,
deixen molt que desitjar. Per conèixer de primera mà quin és l’estat
actual de les gestions orientades a realitzar aquestes millores, parlam
amb Llorenç Rodríguez, membre de la junta directiva de l’Associació
de Mares i Pares del Col.legi Públic Melcior Rosselló i Simonet.
Lourdes Miralles
-Llorenç, vuit anys d’espera per a allò
que havía de ser un gran projecte, amb
unes infraestructures més que
necessàries. Quina és la valoració que
fa l’AMIPA dia 11 de Septembre, quan
s’obren les portes del nou centre
escolar?
La pregunta tal i com me la planteges
requereix una paraula, i dins aquesta
paraula, implícitament hi caben moltes
coses, però jo diria que és «satisfacció».
Tenint en compte que, malgrat tot el
procés que va dur, malgrat totes les
empentes i totes les traves, tota la
problemàtica que va generar el fet de
tirar envant i veure la realitat de l’escola,
és més que evident que el sentiment que
tenc és de satisfacció, tant pel camí que
ha recorregut com pel fet de la
consecució d’una nova infraestructura
per Santa Maria i, sobretot pels nostres
fills.
- Però sembla que hi ha alguna gent que
no es mostra tan satisfeta com tu ho
plateges...
Jo t’ho planteig des del coneixement
personal. Com t’he comentat, tot va
començar fa molt d’anys, quan es va
detectar que l’escola vella se’ns quedava
petita, i, a partir d’aquí, totes les parts
interessades vàrem començar a
empènyer. Això va crear un debat tant a
nivell de comunitat educativa com a nivell
de poble, que, evidentment es va valorar
com a bo. Varen sortir idees paral.leles,
idees divergents, idees confrontades,
però que, al cap i a la fi això és lo que
genera la riquesa, lo que fa que aquest
debat pugui tirar endavant. Que a la
llarga, això, de vegades pugui donar la
sensació de que s’enderrereixen, de que
no hi manera d’estirar el carro? És
evident, però està molt clar que la
naturalesa dels fets justificava la
preocupació que va causar aquell debat.
-Hi ha hagut millores, però hi ha coses
males d’entendre al projecte, com per
exemple que els finestrals de les aules
d’infantil no tenguin persianes i els
professors i alumnes hagin hagut de patir
tanta calor els primers mesos de curs
per un fet tan senzill com que no hi havia
rés per tapar l’entrada de sol a dins les
aules...
Sí, mira, jo ara te parl des d’un punt de
vista com a membre de la junta de
l’AMIPA, i és que, des de fa molt de
temps, vàrem tenir reunions més o

manco periòdiques amb totes les parts
implicades en la construcció i adaptació
de l’escola. És necessari tenir una visió
del que és l’estructura governamental,
del que són els estaments polítics, del
que és l’administració per fer-te de
qualque manera una idea de, no del que
voldríem, sinó del que es pot fer en
aquestes condicions. I això costa veureho. Amb això vull dir que, mentres
s’estaven executant les obres, nosaltres
vàrem detectar una sèrie de punts que
consideràvem que s’havien de rectificar.
Ens va costar molt solventar aquests
punts. Alguns es varen aconseguir,
d’altres no hi ha hagut manera.
El fet en concret al que et refereixes, la
posada en marxa de tot el que és la
climatització, tancaments, etc. malgrat
tu, com a ciutadà, com a pare, vulguis
que tot funcioni com un engranatge de
rellotge i al moment que pertoca,
desgraciadament, les nostres
institucions (i nosaltres feim aquestes
institucions), no permeten que se puguin
executar en aquest espai de temps que
nosaltres voldríem.

«Ho volem ara, ja, ben fet i
així com mos agradi, i de
vegades, això és molt
difícil»
Vàrem començar amb una sèrie
d’irregularitats, de deficiències dins la
infraestructura, que era necessari
resoldre. N’hi ha de resoltes, n’hi ha que
en aquest moment s’estan resolent i n’hi
ha que estan detectades i que

demanarem que se resolguin, però
desgraciadament, estam immersos dins
un sistema que necessita el seu temps,
i, per altra banda, la mentalitat que
tenim, és de que ho volem ara, ja, ben
fet i així com mos agradi, i de vegades,
això és molt difícil.
- Dic jo que, en vuit anys...ja n’hi ha...
Sí, és veritat, és evident. No vull justificar
en cap moment aquest fet. No el vull
justificar. El que vull és entendre-ho per
ajudar a solucionar-ho. És a dir, una
crítica a toro passat, a mi, personalment,
no m’és vàlida. Per tant, intent defensar
aquesta postura. Que s’hauria pogut fer
millor? És evident que sí, però la cosa
està feta. A partir d’aquí hem d’empènyer
perquè les coses vagin endavant i

intentar millorar-les. Dins la meva
filosofía és així com ho entenc i,
juntament amb altres pares, estam
creant aquest debat intern per fer
aquestes millores.
-Una de les deficiències més importants
que s’han assenyalat és la dels
passadissos de l’àrea d’infantil, que
estan oberts a la intempèrie amb tots
els problemes que això comporta.
Sabem que es varen fer dues sol.licituds
d’audiència a la Consellería per tractar
aquest problema però fins ara no hi ha
hagut resposta, i que, fins i tot se varen
haver de recollir signatures per intentar
que ens escoltassin. Com està aquest
tema? Quines són les gestions que s’han
fet des de l’AMIPA?
Al projecte de l’escola nova, tal i com va
ser redactat, la part d’infantil no tenia
tancaments. Ningú va fer cap observació
a aquest fet. Bé, això no justifica que no
s’hagi de fer, però clar, posar en marxa
tota la maquinària perquè això es dugui
a terme desgraciadament és costós. Ho
és tant pel que fa a una modificació com
per veure qui pagarà aquest tancament,
qui no el pagarà...

«S’està a una passa de
començar a executar
aquestes obres»
Això es una necessitat que es va
detectar pràcticament a la primeria. Es
varen fer sol.licituds a la Conselleria,
llavors, juntament amb vosaltres, els
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-Podríem demanar, si la cosa anàs tan
envant, la peatonització de tots els
carrers del poble, però jo no vull entrar
en aquest debat. Anem a crear una
mentalització de que nosaltres, pares,
anem a comprar a peu amb la senalla,
que ens aturem a parlar amb els veinats,i
no que, anem a comprar al Syp, deixem
el cotxe davant el Syp i haguem de
demanar bosses perque no hem duit la
senalla. No t’aturis d’anar en bicicleta.

pares, es varen fer adhesions perquè
això tiràs endavant. Ara això està a les
portes de que s’estigui realitzant. Què
ha passat durant aquest impàs de
temps? Lo típic, com que és una questió
de pagament, qui paga això? La
Consellería diu que l’Ajuntament,
l’Ajuntament que la Consellería, la
Conselleria que l’Ibisec. Es van passant
la pilota fins que, en un moment donat,
després d’entrar en negociacions,
després de pressionar, algú diu: «Bé, jo
ho pag i endavant». En aquest moment,
tal i com està la qüestió, tenim plantejat
que l’Ibisec, juntament amb l’arquitecte,
o més aviat, amb el departament tècnic
de l’Ibisec, dissenyaran un projecte i es
presentarà a l’Ajuntament perquè
s’executi. L’Ajuntament ja ha acceptat la
seva part i s’està a una passa de
començar a executar aquestes obres.
Nosaltres, la paraula que tenim és que
l’Ajuntament s’en fa càrrec, que l’Ibisec
col.laborarà a efectes que no hi hagi una
distorsió arquitectònica entre aquesta
nova intervenció que es farà, perquè
estigui conjugat dins tot el que és l’espai.
És més que evident, que no és ara que
s’havia de començar, era abans de
l’hivern. Val, d’acord. Com a mínim volem
suposar i quedar-mos amb la part de la
botella mig plena, que l’any que ve,
almanco ho tendrem millorat, sobretot
de cara a l’hivern que és quan realment
és més notori i més necessari aquest
fet.
- Hi ha més coses a demanar a l’Ibisec?
L’obra no està totalment recepcionada i
hi ha moltes cosetes que s’han de fer.
Una de les coses que vàrem detectar,
és que l’escola necessita una
descalcificadora. L’aigua de Santa Maria
és molt forta i això ens causa problemes
a la maquinària d’hoteleria. S’han hagut
de fer diverses intervencions perquè les
resistències s’omplen de calç. De
moment ho hem apedaçat amb una
descalcificadora d’unitat, però està
plantejada de cara a l’ús de la cuina.
Volem i hem demanat una
descalcificadora per a tot el centre.
Per altra banda s’ha fet una modificació
del que serà el lloc de tancament dels
contenidors de fems. No estava
contemplat i hem adequat un raconet
que no és el més idoni perquè justament
ens queda a l’entrada i sortida del pati,
però intentarem que aquest tancament
sigui dissimulat i s’integri dins l’espai.
També s’ha de col.locar una xarxa
deportiva al pati perquè les pilotes se’n
van al veinat. De cara a l’estiu, ja era un
problema que teníem a l’escola vella, és
la manca d’ombra. El sol pegarà a matar,
hem de fer un «toldo». Haurem de
consultar com ho podem fer perquè és

«La seguretat és una
qüestió i una valoració
personal.»
Una imatge poc freqüent: anar a cercar els nins a l’escola amb bicicleta
(Foto F. Doblas)
una vela que ha d’estar enmig del pati i
no tenim suports de subjecció en aquest
moment. Haurem de cercar qualque
manera que, a més de ser efectiva, que
noltros també hi poguem arribar
juntament amb l’escola o la Conselleria,
perquè hi ha el tema del finançament.
Cada any s’ha de fer una renovació de
les activitats extraescolars i crec que
s’hauria de crear un debat, per part de la
gent sensible a aquests temes i que,
tots aportem un granet d’arena perquè
l’educació no sigui una mesura
d’educació de quatre parets, que sigui
molt diferent a que col.loquem els infants
en horari lectiu i amb això ens
conformem. L’escola és molt més.

«Tenim la gran sort de
tenir un director que, a més
de santamarier, és mestre
vocacional.»
- De fet, malgrat l’estat de les
instal.lacions podem afirmar que tenim
davant una gran projecte educatiu...
Vull fer una especial menció a que, es
més que evident, els primers puntals de
l’escola són els infants, però en segon
lloc, hi ha els educadors i, actualment a
Santa Maria, i com a membre de l’AMIPA
hem de reconèixer-ho, tenim la gran sort
de tenir un director que, a més de
santamarier, és mestre vocacional. Això
ha fet que la relació que s’ha mantingut
amb l’ AMIPA ha estat, en tot moment,
una relació de col.laboració. Podem
estar molt satisfets, atès que hi ha
col.legis que tenen vertaders problemes
en les relacions entre la part docent i la
representació de pares. Nosaltres, amb
la participació de tots, hem pogut crear
un clima on la col.laboració és mútua,
es a dir, en Pere [director de l’escola]
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Els articles només expressen l’opinió dels seus autors.

ajuda tant a temes de l’AMIPA com a
temes docents i l’AMIPA s’implica o
recolza temes docents juntament amb
gestions que ha de fer dins l’Associació.
I això serà més coneixedor quan arribi
un dia, suposem que sigui enfora, en què
les tornes canviïn. Els professionals que
hi ha són gent jove, emprenedora, i tenim
la gran sort que viuen l’educació no com
a professió, sinó com a un element
vocacional que els pot donar un mitjà de
subsistència. I això crec que és molt
important.
- Ara hi ha pocs infants, però n’hi ha,
que van a l’escola en bicicleta. Arribar
en cotxe ja és caòtic en dies de bon
temps. Cal esperar que, si es construeix
finalment l’institut, seran molts més els
qui optin per aquest mitjà de transport.
Creus que hi ha possibilitats que se facin
canvis als accesos, un tant perillosos, o
que s’afegeixi un carril per a bicicletes?
Jo plantejaria el tema amb una
mentalització cap als pares perquè
emprem de cada vegada menys el cotxe,
que creem un ambient de poble, tenint
el poble i els carrers com a element
social. Els nostres infants, al cap i a la
fi, copien els nostres mals costums i
nosaltres hem de fer aquesta
mentalització. Que després demanem
que s’adeqüin aquests accessos? És
evident, però primer de tot anem per
parts. Crec que, individualment si ens
demanàvem a cada un si, el plantejament
que tu fas, hi estam d’acord, no hi hauria
cap pare que digués que no, però el que
és evident és que cada día hi ha
embossos per mor dels cotxes. No ens
centrem en voler adeqüar segons quines
coses, centrem-nos primer amb la
mentalització nostra.

- Però duc un infant a darrera i crec que
l’accés podría millorar perque fós més
segur...
Jo també duc un infant a darrera de la
bicicleta, i supòs que tu deus tenir un
quatre per quatre, amb airbags a devant
i a darrera....
- No, no tenc 4x4 perquè no el necessit.
Necessit, com altres pares, poder arribar
en bicicleta a l’escola amb certa
seguretat.
Perfecte, jo també. La seguretat és una
qüestió i una valoració personal. Amb
això no vull dir que no es facin millores
per a bicicletes, em remet al que he dit
abans. Però comencem des de ca
nostra, anem fent pinya i que siguem
molts els que, en un moment determinat,
poguem sol.licitar que se facin aquests
accessos.

«Demanam als pares que
es ajudin, que venguin a
l’AMIPA»
- Llorenç, abans d’acabar, hi ha qualque
cosa que vulguis afegir?
Voldria recalcar que, si existeix qualque
sentiment de preocupació a nivell
educatiu, que per favor no quedi a les
portes, que els pares ens ho facin arribar
a l’AMIPA, que ens aportin les seves
idees, perquè sense els pares, l’AMIPA
no existiría.
A vegades, dins la junta hem hagut
d’aguantar enfrontaments amb pares.
Simplement volem dur endavant un
projecte amb el que sabem, que és
poquet. Per això demanam que els pares
ens ajudin, que venguin. Que és
necessari fer una inversió de temps?
Crec que els nostres fills ho justifiquen.

-Jo mateixa vaig començar a anar-hi en
bicicleta i he acabat anant-hi en cotxe.
De cada vegada és més perillós.
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Necessitats de millora
Lourdes Miralles
Als pocs dies de l’estrena de
l’escola nova, al començament
del curs, el Consell Escolar ja
va manifestar a l’Ibisec
(organisme dependent de la
Conselleria d’Educació i
responsable de la construcció
del centre) algunes necessitats
de millora a les instal.lacions.
La més important és la que fa
referència al tancament de
passadís de la zona d’Educació
Infantil. A una carta del 21 de
setembre signada pel President
del Consell Escolar, en Pere
Vich, i adreçada al Gerent de

l’Ibisec, s’explica que «aquest
passadis té un trespol amb
rajoles d’interior i està obert pels
quatre costats. Els dies de
pluja, gran part d’aquest trespol
queda banyat i amb aigua
estancada que arriba a entrar a
alguna aula. Això comporta un
greu perill per les persones (nins
i adults) ja que rellisca molt. Si
a això afegim que a l’hivern serà
una zona molt freda, consideram
que és necessari dur a terme
un tancament el més aviat
possible»
Al mes de novembre, davant la
falta de resposta a aquesta
sol.licitud, l’Associació de

Mares i Pares va demanar una
reunió amb la directora general
de Planificació i Centres per tal
d’exposar-li la necessitat. Tornà
a passar el temps sense
respostes i l’AMIPA va posar en
marxa una recollida de firmes
entre els pares, que es varen
enviar al Conseller d’Educació i
Cultura el 12 de gener.
A la mateixa data, el director de
l’escola va presentar davant la
directora general de Planificació
i Centres un informe «de la
situació de les obres del nou
edifici amb algunes possibles
millores a realitzar». A aquest
informe s’insisteix en el

Passadissos oberts a la intempèri
problema de la manca de
tancament dels passadissos,
amb fotos on es poden veure els
bassiots dins de l’escola, a la
vegada que senyala nous
inconvenients constatats amb
l’arribada de l’hivern: «A més,
hi ha un gran contrast de
temperatura entre les aules i el
passadís. L’acumulació d’aigua
també ha provocat que la porta
de l’aula polivalent hagi revingut
i ja tenim dificultats per obrirla» .
Al mateix informe també es
parla dels problemes que
provoca l’excés de calç de
l’aigua, explicant que «per
segona vegada, la caldera
d’aigua calenta ha deixat de
funcionar degut a l’acumulació
de calç a la resistència». Per
això se sol.licita la instal.lació
d’un descalcificador.

Aules ben assolellades i sense persianes

Calendari de matriculació
INFANTIL I
PRIMÀRIA

ESO

BATXILLERAT

Presentació de
sol.licituds

26-Abril / 7-Maig

26-Abril / 7-Maig

14-Juny / 30-Juny

Llistes
provisionals

28-Maig

28-Maig

8-Juliol

Reclamacions

31-Maig / 2-Juny

31-Maig / 2-Juny

8-Juliol / 12-Juliol

Llistes
definitives

16-Juny

16-Juny

16-Juliol

Matriculació

17-Juny / 18-Juny

1-Juliol / 7-Juliol

17-Juliol / 21-Juliol
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L’altra millora que es demana a
l’informe és una solució a
l’excessiva insolació a les aules
d’Educació Infantil, on en un

principi no hi havia res que tapàs
el sol que entra els matins per
les grans vidrieres que donen a
llevant. Per intentar pal.liar
aquest problema, explica
l’informe «es va instal.lar un
sistema de cortines subjectes
amb cables. Aquests cables no
permeten la completa obertura
de les portes. A més, els
esmentats cables es rompen
amb molta freqüència.»
Segons ens ha senyalat el
director de l’escola, Pere Vich,
des de la Conselleria han dit que
el tancament dels passadissos
es farà aquest estiu però de
moment no hi ha hagut cap
reposta oficial a totes aquestes
reclamacions. Per això hi ha
convocada una reunió del
Consell Escolar el dia 24 de
Març, on fa comptes proposar
que es demani una reunió amb
l’Ibisec, l’empresa constructora,
la Direcció de Planificació i
Centres i l’Ajuntament, per tal
d’informar
d’aquestes
necessitats.

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

http://www.santamariadelcami.net/quartcreixent
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Inaugurada la nova
escola
M.V.
El passat 25 de gener a migdia va tenir
lloc la inauguració del nou col·legi
Melcior Rosselló i Simonet, situat als
afores de Santa Maria. El nou centre
educatiu entrà en funcionament el passat
mes de setembre, al començament de
curs, en substitució de l’antic edifici de
la plaça Andreu Torrents, aquest dins el
casc urbà.
Inaugurà el nou col·legi el President del
Govern, Francesc Antich, juntament amb
el conseller d’Educació i Cultura,
Bartomeu Llinàs, acompanyats també de
la directora general de Planificació i
Centres, Elvira Badia; el director del
col·legi, Pere Vich Salom; així com
diverses autoritats municipals
encapçalades per la batlessa Rosa Vich.
A l’acte assistiren també unes quantes
dotzenes de persones convidades, tant
de mitjans de comunicació locals i
insulars, com de diverses associacions
i col·lectius del poble, membres de
l’oposició municipal, així com
santamariers a títol particular.
El grup congregat va fer una volta pel
centre educatiu, a fi de visitar-ne les

diverses instal·lacions, i finalment va tenir
lloc l’acte protocolari de la inauguració,
amb els discursos del President del
Govern, del conseller de Cultura, del
director del col·legi i de la batlessa.
Després, com no podia ser d’altra
manera, tengué lloc un refrigeri al
menjador de la nova escola, on els
presents tengueren ocasió d’intercanviar
impressions i salutacions.

Una inversió de quasi 3
milions d’euros
El nou col·legi de Santa Maria del Camí
és un dels projectes impulsats pel
Govern de les Illes Balears dins del Pla
d’infraestructures educatives a fi
d’ampliar i modernitzar la xarxa de
col·legis i instituts de la comunitat
autònoma. L’escola ha suposat una
inversió de gairebé 3 milions d’euros i té
una capacitat de 450 places (300
d’educació primària i 150 d’educació
infantil).
Aquest gran esforç pressupostari per part
del Govern contrasta amb la minsa
despesa feta per l’Ajuntament, que
només havia d’aportar els terrenys. En
aquest aspecte no s’hi ha gastat ni un

euro, perquè en comptes de cercar uns
terrenys adequats, optà per oferir una
finca rústica aportada pel bisbat de
Mallorca. Això obligà a l’Ajuntament a
fer arribar els serveis urbans fins al nou

La necessitat d’un institut
Lourdes Miralles
El passat mes de gener es va mantenir una reunió entre l’AMIPA i el nou grup directiu de la Consellería
d’Educació, juntament amb l’equip tècnic, on es va posar de manifest la necessitat que té Santa Maria de
disposar d’un Institut d’Ensenyança Secundària.
Segons Llorenç Rodríguez, membre de la junta d’AMIPA, des de la Consellería es valora la possibilitat d’executar
un projecte per dotar al nostre poble d’aquestes noves instal.lacions, per a les quals l’Ajuntament ja ha cedit
i presentat el solar per a la seva construcció (es tracta dels terrenys al costat de l’escola nova).
«S’ha elaborat un projecte bàsic, que no és més que una manifestació de bones intencions, però que ja és
un començament. Se’ns ha explicat aquest projecte s’iniciaria al 2011, al marge de la dotació econòmica que
necessita, i ara és aquí cap a on hem d’empènyer. Cal no baixar la guàrdia i seguir fent pressió perquè el
projecte es faci realitat.»
Així mateix, Llorenç considera
que s’ha de crear un debat
dins el poble que signifiqui una
unitat per aconseguir aquest
institut : «Això vol dir que,
possiblement, hi haurà
aportacions i, crec, ara és el
moment de fer aquestes
aportacions i empènyer cap a
l’objectiu perquè els nostres
fills puguin tenir l’institut. De
vegades, les persones
pensam que les qüestions les
podem aconseguir perquè
consideram que és un dret
adquirit. L’administració és
molt més complexa. És
necessàri fer un debat? Sí,
però tenint clar el que volem,
i, de vegades, ens embullam
pel camí.»

col·legi, així com a una requalificació
urbanística que allargà encara més el
llarg temps d’espera per poder disposar,
a la fi, d’una escola nova en molt millors
condicions que l’antiga.

Opinió d’una
mare
Una mare
Sóc mare d’un alumne de P4 del col.legi públic
Melcior Rosselló i Simonet, i, si bé ja s’ha
puntualitzat prou sobre s’estat actual de s’escola
nova, voldria, com a mare, fer incidència, ja no
sobre ses instal.lacions, sinó sobre sa
necessitat que ens escoltin i que, d’ una vegada,
es posi solució i es facin ses millores oportunes.
Avui he tengut s’ocasió d’assistir a sa
inauguració oficial d’es nou centre, i, francament,
només estic d’acord amb dues de ses coses
que s’han exposat davant es mitjans de
comunicació:
1º: Que tenim una comunitat escolar repleta de
grans professionals que, dia a dia, lluiten per
dur endavant un gran projecte educatiu.
2º: Que necessitam un institut, tema que la Sra.
Batlessa ha tornat a ressaltar davant ses
autoritats competents.
De la resta, crec que s’ha ignorat sa realitat,
però vull creure que, fora de protocol, lluny de
ses càmeres de televisió, s’haurà exposat
aquesta realitat diària que han de viure es
nostres fills. Com vull creure també que, després
de tantes sol.licituts i signatures que hem recollit
pares/mares, i la resta de sa comunitat escolar,
arribarà es dia en què algú ens escoltarà.

El terreny que l’Ajuntament ha cedit per construir un institut

Des d’aquí vull agrair s’esforç d’ AMIPA i de tot
s’equip de mestres i professionals que, dia a
dia, lluiten per s’ensenyança des nostres fills.
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Bones expectatives per al tren en trinxera
Reunió de santamariers pel tren en trinxera amb el Conseller
de Mobilitat Gabriel Vicenç
Grup de santamariers pel Tren en
trinxera
El dijous 14 de gener horabaixa vàrem
tenir una reunió a la Conselleria de
Mobilitat un grup de santamariers en
representació de la gent que volem el
tren en trinxera. En concret: en Llorenç
Santamaria, en Pedro Molinera, na
Teresa Grau, en Toni Isern i en Martí
Canyelles.
L’objectiu de la reunió era exposar a la
Conselleria una vegada més la
necessitat de suprimir els passos a nivell
i fer que el tren passi a través d’una
trinxera pel nostre poble. Aquesta solució
és fruit de llargues reunions a s’Estació
de gairebé totes les entitats socials del
nostre poble. Pràcticament totes les
associacions s’han sumat a la demanda
del tren en trinxera. A més, el plenari de
l’Ajuntament s’ha pronunciat amb
unanimitat per a demanar a la Conselleria
el tren en trinxera.

d’obertura de la trinxera.
L’altre problema que hi podria haver és
el dels diners. A hores d’ara encara no
hi ha un pressupost tancat, però sembla
que no és tan car, ja que estam parlant
d’uns 8 milions d’euros (menys de 1.600
• per santamarier, per un projecte de
futur). A més, NO ES TRACTA D’UNA
DESPESA, SINÓ D’UNA INVERSIÓ. I
l’Ajuntament està disposat a aportar una
part del cost de les obres.
Va quedar clar a la reunió el desastre
que suposaria obrir dos ponts o dos
passos subterranis fora del poble, que
comunicarien amb la carretera de
Bunyola, a l’altura de Son Montserrat, i
amb la carretera d’Inca, a l’altura de Can
Cadufa. Desviar el trànsit de Foravila cap
aquests dos punts provocaria una greu
congestió de trànsit rodat, ja de per si
ben saturats a les hores punta.

Després de més d’una hora de debat
amb el conseller i el seu equip tècnic,
finalment, pareix que hi ha possibilitats
que el tren en trinxera sigui una realitat.
Així ho ha exposat el conseller. En
primer lloc, els tècnics han reconegut
que no hi ha problemes tècnics
irresolubles per a obrir la trinxera. L’únic
petit inconvenient serien les molèsties
als veïns mentre durin les obres, que per
altra part es veurien amplament
compensats pels passos a nivell sobre
el tren.

Santa Maria necessita urgentment el
tren en trinxera, en primer lloc per evitar
els embossos als passos actuals,
sobretot el del camí de Son Company
(Camí de Can Franco) i al camí de
Coanegra, cada vegada que ve un tren.
Aquests problemes s’agreujaran quan
s’electrifiqui el tren, ja que la freqüència
i velocitat dels trens serà major. A més
es preveuen trens ràpids que no tinguin
aturada a Santa Maria, la qual cosa
suposarà un greu perill pels vianants –
pensem en els nins i gent gran que cada
dia passa caminant o en bicicleta per
les vies- i trànsit rodat.

Per acabar de perfilar els aspectes
tècnics, el Conseller es va comprometre
a tenir una reunió amb en Toni Pericàs i
el seu equip d’enginyers que estan a
punt d’acabar el projecte definitiu

El que no va quedar clar és si ho faran
en aquesta legislatura, ja que de moment
el que si fan és electrificar el tren. Això
és una autèntica «xapussa» que no té
cap ni peus. Si s’electrifica el tren així

com està ara, MAI TENDREM EL TREN
EN TRINXERA. És ben hora que els
polítics es plantegin sol.lucions raonables
a llarg termini i no només pensar en els
quatre anys de legislatura i la foto
d’inauguració. Volem POLÍTIQUES DE
QUALITAT
El moment en què ens trobam és clau,
amb un temps limitat. És l’única
oportunitat que tindrem. És necessari
aconseguir-ho ara. El tema no està
tancat per tant. Tenim moltes
possibilitats de guanyar el tren en
trinxera.
Segons el Conseller, «si no hi ha
consens, no farem res». On el conseller
diu que hi ha d’haver consens..» hem
d’entendre: SI ACTUAM TOTS JUNTS I
AMB FORÇA, HO ACONSEGUIREM!
QUI ESTIMA SANTA MARIA NO LA
DESTRUEIX!

Pancartes per tot
arreu
El grup promotor de l’alternativa del «Tren trinxera» proposa a tots els
veinats de Santa Maria que vulguin donar suport a aquest projecte, la
participació a la campanya de col.locació de pancartes.
L’idea és que a poc a poc el poble es vagi omplint de pancartes per tal
de fer sentir l’opinió majoritària dels seus habitants, que no volen
veure el seu poble divit per una barrera que afectaria molt negativament
a la mobilitat i a la convivència.
La primera tirada de pancartes es va exhaurir en poques setmanes i
ja s’ha fet una segona tirada. Tots els que vulguin participar a la
campanya poden adquirir les pancartes, al preu de 5 Euros, a la
Botiga Solidària de la Plaça Nova, a la Tenda de Pinsos de la
Plaça de Can Orell o al Supermercat Spar.

Volem el
tren en
trinxera
Volem es tren en trinxera
No volem es poble dividit
Es politics han decidit
Es cotxe a sa cotxera
Gas-oil o benzina
Jo voldria esborrar
Sa qüestió es ahorrar
S’electricitat molt bé combina
Quan un baixa a Palma
Perque hi té sa feina
S’ho pren amb molta eima
I també amb molta calma
Es tren es un medi de locomoció
Que afavoreix l’economia
I es govern de s’autonomia
N’hi l’apoia n’hi en fà promoció
Quan veig venir es tren
I he de pasar ses vies
Tenc pressa com ses novies
I aposta mai fren
Es tren mai frena
Diu que va pes seu carril
Cuida sa cervesa des barril
I de lo que ell berena
Quasi sempre va amb retard
Mai es puntual
Hauria de fer es ritual
I es darrer tren sortir més tard
Un des seus mals
Es que no hi deixen dur mascotes
Besties de quatre potes
ni cap mena d’animals
Joan de Son Credo
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Excursió reivindicativa a Petra
J.V.
El dia 13 de Març tingué lloc
una excursió d’un grup de
santamariers
a
Petra,
convocats pel grup de suport a
l’alternativa «Tren TrinXera».
L’objectiu
d’aquesta
convocatòria era visitar la
trinxera del tren a Petra i
manifestar, una vegada més,
l’oposició majoritària del poble
al projecte del SFM i la
reivindicació de l’alternativa del

tren en trinxera per Santa Maria.
Recordem que SFM vol suprimir
els passos a nivell del tren i
construir dos ponts als dos
extrems del poble, fora del casc
urbà, amb les greus
conseqüències que això
ocasionaria a la mobilitat de les
persones i dels vehicles.
A l’excursió reivindicativa hi
assistiren prop d’un centenar de
persones, entre d’elles la
batlesa Rosa Vich, el regidor
d’UM Antoni Oliver, el regidor

d’EU-EV Guillem Ramis i la
regidora del PP Antònia
Estarelles. No hi va haver
presència de cap membre
destacat del PSOE.
Després de recórrer l’antic
traçat del tren i la nova trinxera,
els assistents varen fer una
torrada a davora l’antiga estació
del tren on el batle de Petra,
Jaume Font, va saludar als
participants i els va donar totes
les explicacions i aclariments
que aquests sol·licitaren sobre
com es va aconseguir la trinxera
en contra de la voluntat de
SFM.
El batle de Petra, Jaume Font, conversà amb els assistents à l’acte
reivindicatiu

La trinxera de Petra
Grup de suport al Tren
Trinxera

Els santamariers de manifestació per Petra

Avantatges de la
trinxera de Santa Maria
Grup de suport al Tren
Trinxera
1. No implica cap expropiació.
El tren soluciona les seves
necessitats de servei dins el seu
el propi espai sense desbaratar
el poble ni el camp.
2. La repercussió econòmica
de la línia de Petra és molt més
gran, ja que el seu traçat és de
1.800 m i només té una via amb
el pas de 2 trens cada hora. La
de Santa Maria tindrà una
longitud inferior (1.100m) i dues
vies amb un pas de 6 trens cada
hora en l’actualitat, per tant
triplica el de la nostra proposta.
3. És una solució definitiva, ja
que permetrà cobrir la trinxera i
convertir l’espai que ocupa en
un espai públic urbà, per
exemple un parc verd, places,
etc. Per tant la inversió es
profitosa i definitiva.
4. A llarg termini el cost social
serà inferior, fins i tot, a la
situació actual amb els passos

a nivell, ja que elimina el temps
d’espera dels cotxes quan les
barreres estan baixades, el qual
es xifra en més d’un 20%. La
reducció del cost social implica
alleujar les nostres butxaques
però també contaminar manco
i per tant millorar el medi
ambient.
5. Disminueix
mediambiental.

L’any 2006 amb el govern del
PP, s’inicià l’execució de la línia
ferroviària Inca-Manacor. SFM
havia projectat utilitzar (al seu
pas per Petra), la línia antiga que
creuava el poble i l’antiga
estació, però el consistori
municipal al capdavant i un
sector ampli de la població s’hi
varen oposar fermament. La
lluita duita a terme i
l’apropament de les eleccions
autonòmiques provocà la
rectificació del projecte del
Govern/SFM. Van acceptar
executar un nou pas en trinxera
vorejant el poble per l’exterior i
reubicar l’estació als afores.
Aquest fet va implicar obrir un
nou traçat situat en sòl rùstic
que motivà un bon grapat
d’expropacions i un impacte
mediambiental en el sòl rùstic.
El cost inicial de la dita
actuació, segons fonts
extraoficials, fou de 6 milions

La trinxera de Petra
d’euros, dels quals 2 milions
foren destinats a les
expropiacions. Segons lo
publicat a la premsa, el cos de
dita actuació es valorà finalment
en 9 milions.
Cal afegir que el planejament o
l’execució d’aquest obra no
foren del tot correctes, ja que al
poc temps de la posada en

servei es va produir un
esllavissament que provocà un
accident del tren. Dita
circumstància
obligà
addicionalment a executar un
mur de contenció de 2,2 m
d’alçada i a ampliar el talús per
tal
d’evitar
més
desprendiments.

l’impacte

6. Elimina els problemes i perills
(passos a nivell, retencions
quan baixen les barreres,
renous, impacte de la línia
eléctrica, vibracions, etc.), que
causa actualment el pas del
tren per dins el poble.

9. Evita construir nous ponts que
l’únic que fan és espanyar
encara més la empitjorada
silueta del poble i a més,
causaran
un
impacte
mediambiental encara no
avaluat.

7. Permetrà la lliure circulació
de vianants, inclosos els
discapacitats, i de vehicles de
quatre i dues rodes.

10. Presenta clars avantatges
tècnics, es reduiran les
molèsties (vibracions i renous)
amb la via en placa, tenint en
compte que s’augmenteran les
freqüències i la velocitat de pas
per el poble dels trens directes.

8. El poble podrà recuperar un
espai que, convertit en urbà,
podria enllaçar diferents
barriades com ho fa actualment
el passeig de Petra.

11. Cal tenir en compte que
suprimits els passos a nivell,

SFM molt probablement
aumentarà les freqüències de
trens i fins i tot passaran trens
directes a gran velocitat i sense
aturada a Santa Maria, lo qual
incrementarà els perills i les
molèsties (més renou i
vibracions) dels ciutadans.
Aquesta solució ho minimitzarà.
12. No es crearan passos
pirates amb el perill que això
implica.
13. Augmenta el valor de taxació
econòmica global del poble i
molt especialment de les
barriades properes. Per tant és

una inversió econòmica, ja que
el poble sortirà revalorat.
14. Ara és el moment idoni per
executar-la, ja que el 2010
s’electrificarà tota la línia
(implica encarir encara l’obra),
s’augmentaran les freqüències
amb pas de trens directes
sense aturada (implica encarir
més l’obra, s’hauran d’executar
dues vies provisionals en
comptes d’una)... A més en
principi tenim el mateix color
polític a les dues institucions i
la crisi conòmica fa que les
constructores afinin els seus
guanys...

8

5 anys sense dret de pas a ca seva
J.O.
Una veinada de Santa Maria ha
necessitat 5 anys perquè
l’Ajuntament reconegui el seu
dret d’accés a ca seva.
Na Sebastiana M. té una cama
amputada i, des de fa anys,
només es pot desplaçar en
cadira de rodes i des de llavors
té problemes per entrar i sortir
de ca seva, malgrat que viu a
una casa de planta baixa. Al seu
carrer, el de Joan Mesquida, les
voravies són molt estretes, com
a la majoria de carrers antics
del poble, i durant sis mesos de
l’any,quan als cotxes els toca
aparcar al costat del carrer on
viu ella, li resulta impossible
entrar o sortir de casa amb la
cadira de rodes cada vegada

que hi ha un cotxe davant ca
seva.
Per aquest motiu els seus
familiars a l’Octubre de 2005
varen solicitar a l’Ajuntament
que prohibissin aparcar els
cotxes davant el seu portal, per
tal de no obstruir l’entrada i
sortida en cadira de rodes.
Malgrat la gravetat del problema,
l’Ajuntament no va fer res i un
any més tard, al 2006, la família
va presentar un recurs al
Defensor del Poble espanyol,
demanant la seva intervenció en
aquest assumpte. El Defensor
del Poble va considerar justa la
seva petició i va remetre un
escrit oficial a l’Ajuntament
demanant que fes el necesari
perquè aquesta dona pogues

sortir de casa seva en voler. La
mediació del defensor del Poble
tampoc no va servir de gran
cosa i més tard varen recorrer
al Consell de Mallorca, que, per
la seva banda i com és logic, va
instar l’Ajuntament a resoldre
els problemes de mobilitat
d’aquesta veinada.
L’Ajuntament seguia sense fer
res i el problema continuava.
Fins i tot en algunes ocasions
la familia de na Sebastiana ha
hagut de cridar a la Policia
Municipal perquè anassin a
casa seva per ajudar-la a entrar
o a sortir aixecant-la a pes. Al
gener de 2009 la família va tornar
presentar una sol.licitud per
escrit davant l’Ajuntament. Això
si, aquesta vegada amb registre
d’entrada.

Botigues i bars tenen reconegut un dret que no té una veinada amb
cadira de rodes
Tot plegat no va servir de res.
L’Ajuntament no trobava o no
volia trobar solució a aquest
problema. Pintar una retxa
groga davant ca na Sebastiana
no era possible perquè, segons
va declarar la Batlesa al darrer
plenari de l’Ajuntament, no hi ha
cap ordenança que reguli
aquests casos i només es
poden posar guals a les
cotxeries. El cas és que
l’Ajuntament ha pintat fa estona
retxes grogues davant els
portals de botigues i bars arreu
del poble, no se sap molt bé en
compliment
de
quina
ordenança. En tot cas és la
mateixa Batlesa la que té
potestat de fer i desfer
ordenances i, més encara, per
col.locar un disc de prohibició
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DIVENDRES

d’aparcament no se necessita
cap ordenança. No cal més que
una decisió d’aquesta autoritat
municipal.
Al
darrer
plenari
de
l’Ajuntament, els regidors de
l’oposició tornaren plantejar el
cas, acusant la Batlesa de falta
de sensibilitat. «Hi hagi o no
ordenança, l’Ajuntament hagués
pogut fer qualque cosa per
ajudar a aquesta veinada»,
declarava Antònia Estarellas,
regidora del PP. Finalment la
Batlessa es va comprometre a
pintar una retxa groga davant el
portal de na Sebastiana abans
del 1er de juliol, data en què els
cotxes tornaran a aparcar
davant ca seva.

9

Accident per un camí en mal estat
Joan Vich
Wilfred Schuter, un veinat de
Santa Maria que acostuma a
passejar en bicicleta pels
camins del terme, va ser víctima
el passat mes de febrer, d’un
accident ciclista que li va
ocasionar importants ferides i
contusions a tot el cos. Com a
resultat d’aquest accident va
haver de rebre assistència
mèdica durant més de tres
setmanes.
L’accident es va produir al camí
de Coanegra, quan el ciclista va
passar per damunt un sotrac
que no va veure perquè estava
cobert per un gran bassiot. Es
tracta de un bassiot ben
conegut que inunda un tram del
camí prop de Son Torrella cada
vegada que plou. Això passa
desde que, fa uns anys, es va
restaurar la síquia de Coanegra
i es va quedar un tram del camí
sense possibilitat d’evacuació
de l’aigua de pluja, de manera
que es forma un petit llac per
poc que plogui. Un temps
després es va construir un
conducte d’evacuació de pluvials
que no ha servit de molt, ja que
disposa d’una petita reixa que
amb quatre fulles queda ben
aviat tapada.

La víctima d’aquest accident es
mostra indignat pel poc interès
de les autoritats en l’estat dels
camins per on transiten molts
de ciclistes. «Pel camí de
Coanegra hi passen també
ciclistes professionals que
vénen a entrenar a Mallorca –
ens comenta en Wilfred-. Fa
dos anys m’hi vaig topar l’equip
Telecom. Si un d’aquest
ciclistes tingués un accident
com el meu, és clar que la
indemnització que reclamaria
seria molt més gran que el cost
d’un asfaltat nou.» També es
demana perquè aquests
excursionistes que surten als
diaris protestant per les reixes
del torrent, no ho fan també pel
mal estat del camí. «Deu ser
que només hi van quan fa bon
temps?»
En Wilfred està estudiant la
manera de denunciar a
l’autoritat
competent
responsable del mal estat del
camí
i
demanar
una
indemnització pel mal que ha
patit. La indemnització que rebi
la donarà a l’Ajuntament amb la
condició que la inverteixi en la
reparació del camí.

«Una» Targeta de Transport Públic
Guillem Ramis
Membre de l’Associació
d’Usuaris del Tren

els autobusos de la EMT de
Palma,
que permet fer
transbordaments i canviar de
ruta lliurement.

Una de les reivindicacions dels
usuaris del transport públic a
Mallorca és poder disposar
d’una targeta que permeti
combinar tots els serveis públics
de transport.

3- Una Targeta que el saldo
carregat no caduqui.
La propaganda de la Targeta del
CTM explica que no caduca.
Molts d’usuaris de SFM han
perdut el saldo de molts de
viatges per no saber que el
saldo carregat sí que caduca,
que el que no caduca és el
plàstic de la targeta.

Una targeta que faciliti la
utilització del transport públic,
el faci més pràctic i més
atractiu.
Però el que ens ofereix
l’Administració Pública són
«dues» targetes de transport
amb dos sistemes diferents,
que les fa incompatibles entre
els dos serveis públics de
transport més importants de
Mallorca, la EMT de Palma
(targeta ciutadana) i Serveis
Ferroviaris de Mallorca (Targeta
Intermodal).
El Consorci de Transport de
Mallorca (CTM), és qui hauria
de resoldre la qüestió i optar pel
sistema que ofereix més
avantatges als usuaris, però la
manca de consciència de Servei
Públic i una visió massa

4- Una Targeta bona d’entendre,
senzilla, eficient i pràctica.
comercial i mercantil del
transport de passatgers,
l’impedeix actuar en aquest
sentit i s’aferra al seu sistema
rígid de Targeta Intermodal que
no és adaptable al sistema de
la Targeta Ciutadana, la més
acceptada per part dels usuaris.

L’actual Targeta del CTM no
serveix per a viatjar en els
autobusos de la EMT de Palma,
ni en el Tren de Sóller.

Els Usuaris del Transport
Públic, volem:

Amb l’actual Targeta del CTM,
abans de carregar-la s’ha
d’escollir un únic destí per a un
abonament de 20 o 40 viatges
que permet carregar. Volem els
mateixos avantatges que la
Targeta Ciutadana de Palma en

1- Una Targeta de Transport útil
per a tot el Transport Públic de
Mallorca.

2- Una Targeta que permeti
realitzar i combinar diferents
trajectes.

Per canviar d’abonament i en

comptes de 40 viatges passar
a 20 viatges, per evitar que
caduqui el saldo, és necessari
esperar a tenir la Targeta del
CTM sense saldo, en cas
contrari l’única opció possible
és seguir carregant l’abonament
anterior.
5- Una Targeta que tots els
col·lectius de persones que
disposen de tarifes bonificades
puguin carregar-la.
Aquests
col·lectius
(pensionistes, menors de 25
anys, famílies nombroses) no
poden carregar la Targeta del
CTM amb la tarifa bonificada, si
la volen carregar han de pagar
l’abonament de tarifa general.
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L’Ajuntament vol reduir les emissions de
CO2. Apunts del plenari de dia 28 de Gener
l’energia» en cooperació amb la Comissió
Europea i amb altres parts interessades,
assistir i contribuir a la conferència anual
de batlles de la UE. Va ser aprovada la
proposta per unanimitat.

Guillem Ramis,
Regidor de EU-EV a l’ajuntament de
Santa Maria del Camí
Sense disposar de les actes dels tres
plenaris ordinaris anteriors, celebrats els
passats dies 30 de juliol, 1 d’octubre i
26 de novembre de 2009 i per tant sense
poder-les aprovar, a les 21h. es va iniciar
el plenari municipal.
1.- Sol·licitud al Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
per a Projecte de Reforma Interior i
adaptació de l’Escola Graduada per
a traslladar-hi l’Escoleta municipal.
va ser aprovada la proposta per
unanimitat.
2.- Sol·licitud al Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
per a Subministrament d’equips i
sistemes informàtics. (13 ordinadors)
Va ser aprovada la proposta amb els vots
favorables del equip de govern GPSM,
PSOE, UM i l’abstenció de PP i EU-EV.
3.- Sol·licitud al Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
per a Finançament Programa
Escoleta Municipal. va ser aprovada la
proposta amb els vots favorables del
equip de govern GPSM, PSOE, UM i
l’abstenció de PP i EU-EV.

La ubicació de l’escola fora del casc urbà és un factor important d’augment de les
emissions de CO2
4.- Modificació dels estatuts del
Patronat de la Residència « Cas
Metge Rei « article 13 lletra F. (sobre
la gestió i control dels fons econòmics
de la Residència) Va ser aprovada la
proposta per unanimitat.

5.- Moció de Batlia: Foment de
l’Energia Sostenible. Es proposa:
reduir les emisions de CO2 al manco en
un 20%, en el termini d’un any presentar
un pla d’acció per l’energia sostenible,
presentar un informe d’execució almanco
cada dos anys, organitzar «Dies de

6.- Proposició EU-EV: Rebuig al
Consell de Ministres de Defensa de
la UE. Aprofitant que els dies 24 i 25 de
febrer, es te prevista una reunió de tots
els Ministres de Defensa de la UE a
Mallorca, exposàrem en el plenari una
proposta per demanar a la Unió Europea
i a l’Estat Espanyol, la retirada de les
tropes militars d’Afganistan i la reinversió
de les despeses d’actuacions militars a
l’exterior en polítiques socials i d’ajuda
als països empobrits. La proposta sols
va ser votada favorablement per EU-EV.
La resta de grups municipals mostraren
molt poca sensibilitat en contra de la
guerra, es declararen convençuts que els
governants europeus juntament amb la
ONU i els Estats Units actuen
correctament implicant-se en aquest
conflicte entre talibans i cacics corruptes.
Els dotze regidors i regidores de PP,
PSOE, UM i GPSM es manifestaren a
favor de mantenir l’ocupació militar i per
tant en contra de la petició de retirada
de les tropes d’Afganistan.

La Creu continuarà presidint els plenaris
Apunts del plenari de dia 25 de Març
Guillem Ramis,
Regidor de EU-EV
Sense disposar de les actes dels
plenaris anteriors (de 30 de Juliol de 2009,
fins avui)i per això sense poder-les
aprovar, a les 21h. es va iniciar el plenari
municipal.
Aprovació
Comptes
Generals
Pressuposts 2006, 2007 i 2008.
S’aprovaren amb el vot favorable de
l’equip de govern, PSOE, GPSM i UM i
l’abstenció de PP i EU-EV.
Moció PP: Rebuig pujada IVA, tots els
Grups Municipals, amb algunes
diferències de criteri i també d’opinions,
varen recolzar la moció que fou votada
punt per punt i aprovada amb la retirada
dels punts que no obtingueren el suport
majoritari.
Moció EU-EV: Laïcisme a L’ajuntament,
partint de la necessitat de separar la
religió i la vida política del poble, es va
presentar la moció amb la intenció que
els membres del consistori que participin
en actes religiosos, ho facin a títol
personal, no com autoritats polítiques en

funció del seu càrrec institucional i
presidint els actes. També se sol·licitava
que la creu de la basílica paleocristiana
de Cas Frares fos retirada de la sala de
sessions, per entendre que el lloc que
ocupa actualment li aporta un lloc de
rellevància en la vida política del poble
que no li correspon. El rebuig a la
proposta fou total i absolut per part de la
resta dels membres del consistori. Tots
els grups municipals manifestaren la seva
voluntat de participar com autoritats
municipals en els actes religiosos a on
siguin convidats i ni tant sols admeteren
la possibilitat de canvi d’ubicació de la
creu bizantina a dins de la mateixa sala
de plens, al costat de l’altre peça
arqueològica que hi ha, procedent del
mateix jaciment paleocristià de Cas
Frares.
Moció EU-EV: Targeta Ciutadana, la
moció respon a la voluntat d’acabar amb
la discriminació de tarifes que pateix la
gent de Santa Maria respecte a la de
Palma o d’altres pobles que tenen
signats convenis amb l’Ajuntament de
Palma. Fa molts d’anys que el Govern
Balear es resisteix i no vol assumir el
Transport Públic Urbà de Palma com a

una necessitat social que afecta tots els
municipis de Balears i per tant no
assumeix el seu dèficit com hauria de
ser. A partir d’aquí, diferents ajuntaments
de Mallorca han signat acords amb
l’Ajuntament de Palma suplint la no
intervenció del Govern balear i
assumeixen el finançament de la
diferència tarifaria per tal d’evitar la

discriminació tarifària entre la població
de Palma i la respectiva de cada
municipi. La moció fou aprovada amb
una esmena de GPSM, afegida al final
de la proposta que diu «un cop s’hagi fet
un estudi de necessitats i viabilitat
econòmica».

La Creu, a la dreta del Borbó, presidint el Consistòri
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Laïcisme a l’Ajuntament
EU-EV
El grup municipal Esquerra Unida - Els
Verds, a l’Ajuntament de Santa Maria
del Camí, va sotmetre a la consideració
del darrer Ple Municipal la següent
Proposició:
Atès que la constitució espanyola al seu
article 16.3 diu «Cap confessió tindrà
caràcter estatal. Els poders públics
tindran en compte les creences
religioses de la societat espanyola i
mantindran les conseqüents relacions de
cooperació amb l’església catòlica i les
altres confessions.»
Atès que és convenient la separació o
distinció entre el poder polític i les
creences religioses, el laïcisme afavoreix
la convivència en el pla d’igualtat entre
totes les possibles opcions espirituals

de la ciutadania, sense oposar-se a cap
i respectant-les totes.
Atès que les administracions públiques,
entre elles els Ajuntaments, no han
d’identificar-se amb cap creença
religiosa, i que al consistori està
representada tota la ciutadania amb
independència del seu color, gènere,
orientació sexual o religió.
El laïcisme exigeix la separació entre
l’àmbit polític, que regeix l’organització
general de les societats humanes i
l’àmbit religiós, que permet escollir el
sentit que es dóna a la pròpia vida. El
primer domini pertany al dret públic,
mentre que el segon pertany al dret
privat. La convivència en societat ha de
permetre l’assoliment d’un equilibri entre
les esferes pública i privada. L’àmbit o
l’espai públic defineix allò que és comú.

Les conviccions espirituals, religioses o
no, pertanyen a l’àmbit privat, en el sentit
que no són compartides per tothom.

La proposta va ser rebutjada amb el vot
contrari de tots els altres grups.

El laïcisme preserva l’espai públic de les
ingerències de qualsevol creença,
ideològica, filosòfica o religiosa. El
laïcisme defensa la societat democràtica
de la seva fragmentació en comunitats
oposades i preserva la unitat de l’espai
públic, al qual tothom hi pertany.
Proposta d’acord
- Separar les actuacions pròpies de la
gestió municipal de qualsevol
manifestació de caire religiós.
- La retirada del crucifix de la Sala de
Sessions de la Casa Consistorial.

Representants de l’autoritat municipal i
de la noblesa presidint la processó del
Divendres Sant

30 anys de difusió de la llengua catalana a través
de l’associació de Premsa Forana de Mallorca
APFM
L’Associació de Premsa Forana de
Mallorca va començar a funcionar l’any
1978, encara que la seva legalització no
va arribar fins l’any 1980. L’Associació
va néixer amb l’objectiu de representar,
gestionar i defensar els interessos
comuns de les publicacions i, també, de
potenciar el foment i la difusió de la
llengua catalana.
L’Associació de Premsa Forana de
Mallorca (APFM), va néixer sota l’impuls
d’algunes publicacions històriques
davant la necessitat dels seus
representants d’establir relacions i
també, per tractar les possibles
solucions de les problemàtiques
comunes que tenien dites publicacions.
Al llarg de tots aquests 30 anys de vida
associativa, han format part de
l’Associació més d’un centenar de
publicacions. N’han estat presidents, per
ordre cronològic: Santiago Cortès, Biel
Massot, Carles Costa, Miquel Company
i Gabriel Mercè qui ho és en l’actualitat.
La consolidació de l’APFM s’ha
aconseguit gràcies a la constant

dedicació de les successives juntes
directives i les diverses publicacions
d’arreu de l’illa de Mallorca, a les quals
també s’hauria d’afegir la col·laboració
de les institucions autonòmiques i
insulars. Un element que ha definit la
consolidació de l’APFM, va ser la
consecució de la seu social a Sant Joan,
de la qual destaca l’hemeroteca de més
de 500 volums, bàsicament formada per
les publicacions que han estat i són
membres de l’APFM, i que contínuament
es va actualitzant, arribant-se ara mateix
a tenir més de 700.000 pàgines en total.
En l’actualitat formen part de l’APFM,
42 publicacions d’arreu de l’illa de
Mallorca, de les quals 6 són de
periodicitat setmanal, 6 són quinzenaris,
18 revistes mensuals, 8 de bimestrals i
5 trimestrals. Tot aquest moviment
periodístic està sustentat per més de
1.100 persones, i representa un volum
anual d’unes 30.000 pàgines de
continguts, repartides en 780 edicions.
El tiratge global relatiu d’aquestes
publicacions (considerant un sol número
de cada publicació) és de 52.000
exemplars. El tiratge global real
(considerant-hi tots els números que

Hemeroteca de l’Associació de la Premsa
Forana de Mallorca
surten a l’any) és de més d’1.400.000
exemplars. D’acord amb aquestes
dades, la difusió periòdica, en relació
amb la població dels municipis on s’edita,
passa el 60%, el que correspon a unes
300.000 persones.

Les publicacions de l’APFM tenen una
incidència extraordinària en els seus
àmbits de difusió respectius. L’ampla
difusió, la seva gran popularitat i la seva
proximitat i accessibilitat fa que siguin
mitjans molt llegits, molt tinguts en
compte i fins i tot estimats per la població
local. S’editen majoritàriament en català
i és freqüent que aquestes publicacions
siguin presents a quasi totes les llars i
que es llegeixin i rellegeixin fins que surt
el pròxim exemplar.
Els mitjans associats a Premsa Forana
viuen avui un procés d’adaptació a les
noves tecnologies i de creixement.
L’hemeroteca de l’APFM està en procés
de digitalització, havent-hi ja una part
important del fons inclosa a la Biblioteca
Digital Científica de la Universitat de les
Illes Balears.

Artesania Tèxtil

Bujosa
Bernat de Santa Eugènia, 53
tel. 971 62 00 54
Santa Maria del Camí
www.bujosatextil.com
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Decisions indecises
M.V.
Santa Maria, a més de poble
sense llei ni ordre, és lloc de
situacions veritablement
absurdes. Veinats de Can
Colom ens han fet arribat el seu
descontent per una situació
insòlita i incomprensible.
Resulta que aquest mes de
març fa un any (!!) que
s’instal·laren al carrer de Santa
Margalida, cantonada amb
Arquitecte Fortesa i en sentit
cap a la guarderia, uns senyals
indicadors de sentit prohibit.
Aquests senyals obligarien el
trànsit a voltar cap a la dreta, i
si volen anar cap al camp

Un estudi dins un calaix
Encarregar estudis que no
serveixen per res, pagats amb
doblers públics evidentment,
sembla un costum molt estès
al nostre país.
A l’any 2004 el grup EU-EV,
encapçalat pel seu regidor
Guillem Ramis, va llançar una
campanya en favor de la
mobilitat dels vianants. Una de
les iniciatives de la campanya
va ser la de proposar a
l’Ajuntament la creació d’una
Comissió de Mobilitat on hi
estaven convidades totes les
entitats locals. Aquesta
comissió havia d’estudiar les
possibles alternatives de
peatonització de places i
carrers, per tal de reduir el
trànsit motoritzat i facilitar els
desplaçaments a peu i en
bicicleta.
La Comissió va desaparèixer
després de dues o tres
reunions, principalment per falta
de suport del partit governant.
En contrapartida, el govern
municipal va encarregar un
estudi del trànsit a un enginyer
de camins, que no va ser altra
cosa que una proposta
d’ordenació dels sentits de
circulació dels cotxes. Els
objectius de l’estudi eren
totalment oposats als que
pretenia EU-EV: en comptes de
proposar solucions per als
vianants o per a les bicicletes,
l’objectiu declarat era el de
«Millorar la fluïdesa de la
circulació» (dels cotxes se
sobreentén) i «incrementar les
places d’estacionament al
carrer».
L’informe proposa crear sentits
únics de circulació per tal de
guanyar places d’aparcament.

d’esports o la guarderia agafar
el carrer Josep Far, paral·lel al
de Santa Margalida i situat a
pocs metres. D’aquesta
manera el tram de Santa
Margalida entre Andreu Torrents
i Arquitecte Fortesa quedaria
d’un sol sentit, i a més obligaria
el trànsit provinent de Joan
Mesquida a reduir velocitat.
I hem dit «obligaria» i «quedaria»
perquè, encara que ja fa un any
que els senyals varen ser
instal·lats, de llavors ençà estan
tapats amb unes bosses
negres, i per tant inutilitzats, en
una espècie de situació
provisional que ja fa un any que
dura. Mentrestant, els cotxes i
motos que provenen del carrer
Joan Mesquida tenen a davant
una llarga recta, de dos sentits,

que fa que els més brusquers
accelerin de mala manera, amb
el consegüent renou, i sobretot
perill per a les persones i
vehicles.
Quan fa un any s’instal·laren els
senyals volia dir -pensen amb
bon criteri els veinats- que
qualcú havia estudiat la mesura
de posar el carrer d’un sol sentit,
i que qualcú havia aprovat la
instal·lació dels senyals i l’havia
duita a terme. Per què, idò, un
any després els senyals
continuen vergonyosament
tapats? Si per desgràcia hi
hagués cap denou en aquest
tram de carrer a causa de la
doble
circulació,
seria
responsabilitat -o millor dit
irresponsabilitat- de qui pren
decisions tan indecises.

Ni una paraula sobre idees tan
subversives com eixamplar
voravies, peatonitzar carrers o
crear carrils bici. És a dir, més
cotxes als nostres carrers i
circulant més aviat. Un món
ideal pels automobilistes i als
vianants que els ventin. Dels
ciclistes ja ni em parlam, una
espècie en extinció.
L’estudi es va concloure al
Gener de 2005 i oferia dues o
tres alternatives diferents, en
funció dels barris, d’ordenació
dels sentits de circulació. Cinc
anys després no s’ha adoptat
cap de les alternatives
proposades per l’informe, que
deu haver quedat oblidat per
algun calaix d’algun despatx de
la Casa de la Vila. L’Ajuntament
ha anat fent modificacions
puntuals a diversos carrers, de
vegades contràries al que
aconsellava l’estudi.
Tot plegat ens planteja algunes
preguntes:
- Per què s’encarrega un informe
a un suposat especialista, si
després no se li fa ni cas?
- Què ens ha costat als
contribuents aquesta feina
inútil?
- Quins criteris de quin
especialista s’han tingut en
compte per fer les reformes
puntuals de circulació dels
darrers anys?
Al gràfic adjunt podeu veure les
alternatives plantejades per
l’estudi de 2005 al barri de Can
Colom. L’Ajuntament encara
s’ho està pensant.

Les tres alternatives circulatòries plantejades per l’informe de 2005
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Punt verd i punts negres al polígon

En Pere de Sa Favera
El «Punt Verd» de Son Llaüt es veu superat pels seus «Punts
Negres».
El Polígon de Son Llaut és després de molts d’anys de la seva
construcció una «terra de ningú». Encara ara l’Ajuntament no ha
recepcionat les obres i per tant, oficialment, cap de les empreses
que hi estat ubicades disposa de llicència d’activitats.
L’empresa que el va construir i que no el va acabar del tot, el Grup
Drac, ara es troba en fallida. No se sap molt bé en mans de qui
està ara la patata calenta. El cas és que abans que el polígon
existeixi oficialment, se va deteriorant de forma evident sense que
ningú hi posi remei.
Abocadors de fems, cotxes abandonats, faroles que cauen, ...

Reclamen mesures contra l’excés de velocitat
J.O.
L’entrada a Santa Maria per la
carretera de Bunyola és un dels
carrers on els vehicles circulen
a major velocitat, amb el perill
que això suposa.
Alguns veinats reclamen des de
fa més de 10 anys la

col.locació de badens per
obligar els cotxes a reduir la
velocitat. Una mesura que s’ha
adoptat a altres carrers del
poble però que el carrer Antoni
Gelabert sembla que no hi
tengui dret. Els veinats diuen
que si l’Ajuntament no hi té
competències, al manco hauria
de informar d’aquest problema

a les autoritats competents per
tal de posar-hi remei.
«Un radar fix seria una bona
solució i a la vegada un bon
negoci per l’administració» ens
manifesta un veinat del carrer.
«No entenem perquè a algunes
entrades del poble es limita la
velociat a 30 km/h, mentre que
aquí fa poc que es va canviar el
disc de limitació a 60 km/h per
un altre de 70 km/h. Volem una
solució abans de que passi una
desgràcia».
També
consideren
imprescindible
que
se
prohibeixin els adelantaments a
tot el carrer per el perill que això
suposa, atesa l’amplària de la
calçada.
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Cal una intervenció urgent al camí de Coanegra
Josep Maria Estarellas Torrens
President de l’associació «amics de la
vall de Coanegra»
La convocatòria de la marxa de Coanegra
del ja llunyà 15 de novembre aconseguí
que es retirassin les barreres basculants
de la finca de Son Oliver que obstruïen
el curs d’aigua del torrent de Coanegra.
Ens felicitam per aquesta fita i felicitam
també a la Conselleria de Medi Ambient
per la seva intervenció, però el mal ja
estava fet: aquestes barreres causaren
greus desperfectes al camí de la vall. En
concret, varen rebassar un tram empedrat
bastant antic i consolidat. S’hi feren
succesives reparacions, només amb
terra i pedra solta, del tot insuficients i
que també foren arrossegades per la
força de l’aigua.

La retirada de les barreres només
representa un alleujament del problema
minvant la força i la freqüència dels
arrossegaments. Com es pot comprovar
a la foto adjunta, presa a mitjans de
desembre, creuar el torrent és molt
dificultós i perillós per als caminants, i
senzillament impossible per als vehicles,
inclosos els 4x4. I les nombroses pluges
que s’han produït després hauran
agreujat el problema.
Es necessària una intervenció més
contundent i ens demanam si
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí o
qualsevol altra institució no podria
realitzar-la a pesar de la titularitat privada
del camí. El pas del temps demostra que
la propietat causant del problema no està
disposada a fer-la.

Targeta ciutadana
de Palma

Rèquiem per un arbre
singular

EU-EV
Mateu Vic
El grup municipal Esquerra Unida - Els Verds, a l’Ajuntament de Santa
Maria del Camí, va sotmetre a la consideració del darrer Ple Municipal la
següent Proposició:
L’Ajuntament de Palma en els darrers anys, està realitzant un esforç molt
seriós per a potenciar el transport públic, els desplaçaments a peu o en
bicicleta i reduir l’impacte ambiental del trànsit motoritzat a la Ciutat.
Entre d’altres mesures ha creat la xarxa de carrils bici urbans i ha implantat
la gratuïtat dels autobusos per a menors de 16 anys.
En els darrers anys diferents ajuntaments ( Santa Eugènia, Algaida,
Esporles, Sineu, Mancor de la Vall, Escorca, etcètera) s’han adherit a
l’esforç de Palma, signant convenis perquè tots els habitants dels respectius
municipis puguin gaudir de les mateixes tarifes que els habitants de Ciutat,
adquirint la Targeta Ciutadana de Palma.
Per això EU-EV proposa a l’Ajuntament de Santa Maria realitzar les gestions
necessàries amb l’Ajuntament de Palma, perquè tots els habitants de Santa
Maria, puguin gaudir del transport públic urbà de la nostra capital.
Aquesta proposta va ser aprovada amb una esmena de GPSM, afegida al
final de la proposta que diu «un cop s’hagi fet un estudi de necessitats i
viabilitat econòmica». No se va especificar qui ni quan se faria aquest
estudi.

Horari:
dilluns a dissabtes
de 10 a 20 h.

Bernat de Santa Eugènia, 18
Santa Maria del Camí

Tel. 971 140 232

L’últim estanca-sang ha quedat tot sol.
Ja feia dues primaveres que el seu
company no treia fulla, mort de pena per
l’absència del tercer de la colla, que
sucumbí fa pocs anys víctima d’una
atacada d’asfalt, a l’altre costat de la
carretera. Durant dos anys el cadàver de
l’arbre va fer companyia al supervivent,
en un intent de simular vida allà on només
quedava l’espectre en forma de branques
seques.
Finalment la brigada d’obres públiques
procedí a la retirada de l’arbre, encara
dempeus plantant cara a la pròpia mort.
Un amable lector ens avisà de
l’esvedeniment, de tal manera que n’hem
pogut deixar constància gràfica.

En comptes de cotxe fúnebre, un camió.
L’estanca-sang fou estrossejat, i
l’esquelet, peça a peça, desaparegué del
portell de Son Seguí. Amb dignitat, això
sí. El cap de la brigada és una persona
que coneix i estima els arbres, malgrat
el seu treball o gràcies a ell. Ens
manifestà la seva decepció perquè ningú
no ha pensat en sembrar nous estancasangs en un indret tan emblemàtic, a
l’únic creuer de camins amb nom propi
vegetal: ets Estanca-sangs.
No podria el Consell, l’Ajuntament, o
simplement qualsevol persona o grup
amant de la natura i de la terra sembrar
uns quants arbres nous perquè facin
companyia a l’últim supervivent i refacin
aquell bosquet perdut? Mentrestant...
L’últim estanca-sang ha quedat tot sol.
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La importància de menjar bé
Montse Moré
Com ho feim? Com podem adaptar el
nostre temps, per tal d’organitzar-nos, i
menjar bé tots els de casa?
Hem de pensar en tots els membres de
la família: el que té sobrepès, el que no
menja gens, el que té colesterol, el que
tot li va bé ... De complicat, ho és una
estoneta!
El primer de tot ens cal conèixer un poc
de la dieta equilibrada -de la famosa dieta
equilibrada- i després tenir-ho ben clar.
MMMMMMmmmmmmmmans a l’olla!!
El plat únic és una bona opció sempre i
quan la dieta de tot el dia, juntament amb
la dieta setmanal, sigui correcta.
Tots amb molta gana i jo amb poc temps?
La intendència és fonamental per tal de
dur la dieta equilibrada: s’ha de tenir
menjar saludable i després s’ha
d’aprofitar el moment. Si encenc un fogó,
per què no tres a la vegada? I el forn,
també?Si faig el sofregit dels macarrons,
puc bullir per fer un puré de carabassó i
preparar uns llegums de verdures? A més
preparar per fer una pizza, o unes coques
de trempó per sopar, per exemple...o
deixar preparats uns llagostins amb
ceba, pastanagues i pebres per fer uns
fideus xinesos?
Ei, tranquis que si ens hi posam de bon

Ració de llegums: 2 a la setmana
de veres, no és tan difícil!!!!!!!!!!

- ració de llet: 250 ml.,

Salut i bon profit

- ració de iogurt: 2 iogurts

Racions/setmana/dia

- ració de formatge: variarà, depèn del
tipus de formatge!

1 plat és una ració

Quantes racions haurem de menjar en
un dia i quantes a la setmana? De forma
orientativa i adaptant-se als nostres
costums i preferències , els consells
dels professionals són:
- grup de lactis, formatges, iogurts 2/
dia

Grup de verdures i ensalades / 2 al
dia
- Ració de verdures i ensalades

Grup de carns, peix, ous, llegums:
2 al dia.

1 plat de verdura bullida

- Ració de carn/ 2 a la setmana:

½ plat d’ensalada

100 gr carn vermella, ¼ de pollastre.

Grup de cereals, pa, pastes, arrós,
patates: 5 al dia

- Ració de peix: 2 a la setmana:
- Ració de pa: 60 gr.

- grup de carns, peix, ous, llegums, 2/
dia

1 peça de 250 gr.; 2 rodanxes
- Ració d’arròs: 1 plat
- Ració d’ous: 3 racions a la setmana

- verdures i ensalades 2/dia

- Ració de patates: 1 patata mitjana
2 ous són una ració

- cereals: pa , pastes, arròs, patates, 5
/dia
- grup de fruites 2 /dia
Cal saber també què hi ha a cada grup i
com son les racions, també i molt
important adaptar les racions , fer-les
més grans o més petites, això dependrà
de l’edat, la constitució, la gana (els que
tenim gana, augmentar les racions de
fruita i verdures) i , i adaptar-nos a
l’activitat que feim.(si avui no em moc,
he de menjar les racions més petites, o
tot al contrari)
Grup de lactis, formatges, iogurts: 2
al dia.

- Ració de pasta: 1 plat

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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FRANCISCO FORTEZA
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S
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