Creixent
QUART

DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

PUBLICACIÓ LOCAL GRATUÏTA D’INFORMACIÓ I OPINIÓ

NÚM. 18

Destruït el camí Reial de
Bunyola a Alaró

Un camí amb segles d’història, probablement
d’origen romà, que fins fa poc era la via de
comunicació principal entre els pobles d’Alaró i
Bunyola, el que vol dir també entre el Raiguer i
Sóller, acaba de desaparèixer definitivament
del mapa per l’acció dels propietaris de la
possessió des Cabàs i per la inacció de les
autoritats competents, en aquest cas
l’Ajuntament.

L’antic camí de Bunyola a Alaró ha estat llaurat
en un tram de centenars de metres al seu pas
entre terres de la possessió des Cabàs, a la
seva part més propera al terme de Bunyola.
D’aquesta manera s’ha destruït l’empedrat de
la calçada, així com qualsevol senyal que
delimitàs el pas de la via pública. Allà on hi
havia el camí ara hi ha un pedregar espès,
testimoni de l’empedrat destruït.

La il·lustració d’aquesta portada correspon a un
detall del conegut mapa del Cardenal Despuig,
de l’any 1784, on es pot veure clarament el
camí Reial. La importància d’aquest camí a
l’antiguitat queda demostrada en aquest mapa
pel fet que era l’únic que tenia un pont per
travessar el torrent de Coanegra. Desapareix
així un element importantíssim del nostre
patrimoni històric.
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Destruït un camí públic
Han llaurat un tros del camí de Bunyola a Alaró
Mateu Vic
Aquest mes d’agost ha
trascendit a l’opinió pública la
destrucció recent d’un
patrimoni públic i a més de valor
arquitectònic i històric. L’antic
camí de Bunyola a Alaró ha
estat llaurat en un tram de
centenars de metres al seu pas
entre terres de la possessió des
Cabàs, a la seva part més
propera al terme de Bunyola.
D’aquesta manera s’ha destruït
l’empedrat de la calçada, així
com qualsevol senyal que
delimitàs el pas de la via
pública. Allà on hi havia el camí
ara hi ha un pedregar espès,
testimoni de l’empedrat destruït.
Aquest atemptat contra el
patrimoni i la propietat pública
ha estat denunciat davant els
mitjans de comunicació pel
Grup d’Amics del Medi Ambient
(GADMA), Amics de la Vall de
Coanegra i diverses persones de
Bunyola, Santa Maria,
Binissalem i altres localitats,
així com el representant
d’Esquerra Republicana al
Consell de Mallorca, en una
compareixença informativa que
es dugué a terme al lloc mateix
dels fets.
Martí Canyelles, d’Amics de la
Vall de Coanegra, explicà que
es
tracta
d’un
camí
indubtablement públic, i insistí
que no es estava contra la
propietat privada. Bernat Fiol, de
GADMA, en un parlament molt
contundent, no dubtà en
assenyalar a la família Fortuny
Sales, propietària d’es Cabàs,
com a culpable de la destrucció
d’aquest patrimoni i instà les
autoritats perquè facin restituir

i identificable, segurament
perquè el feien servir des Cabàs
mateix per anar a aquella part
de la finca. A la darrera
fotografia aèria disponible, del
2008, aquesta part del camí
(que ara ha estat destruïda) es
distingia perfectament.

Un informe dins un
calaix

Tot el que queda del camí Reial al seu pas per Es Cabàs només és
un pedregar
l’antic camí ara desaparegut.
També remarcà que fa anys ja
s’havia denunciat el tancament
d’aquest camí al seu pas pel
Cabàs, sense que l’Ajuntament
hagi fet res per evitar-ho. Joan
Lladó, d’Esquerra Republicana,
anuncià que la seva formació
presentarà una moció en el
Consell de Mallorca perquè el
camí sigui restituït i exigirà una
sanció exemplar per als
infractors.

Un camí públic i
antic
El tram destruït enguany forma
part de l’antic camí de Bunyola
a Alaró, també conegut com a
camí dels Reis, que comunicava
aquests dos pobles des de
temps immemorials, passant
per s’Estremera, es Cabàs i
Son Torrella. Aquest camí està
documentat ja a l’època
medieval, i hi ha indicis que fan

A alguns mapes de carreteres recents, encara apareix dibuixat el
camí vell de Bunyola a Alaró

contemplar la possibilitat que
sigui un camí romà. En
qualsevol cas es tracta d’un
camí de gran valor històric i
patrimonial.
El simple fet que es tracta d’un
camí que uneix dos pobles Bunyola i Alaró- ja indica el seu
caràcter públic. Però a més la
documentació que ho confirma
és abundant i de diferents
èpoques: així el 1785 i 1790
l’Ajuntament de Sóller va fer una
sèrie de gestions per evitar que
es tancàs aquest camí al seu
pas per Son Torrella. Al segle
XIX estan documentades
tasques de manteniment del
camí dins el terme de Bunyola
per part del seu Ajuntament.
L’Arxiduc Lluís Salvador descriu
amb molt de detall l’itinerari del
camí des de Son Torrella cap a
Bunyola, que ell mateix
recorregué.
La importància d’aquest camí fa
només dos segles es pot veure
al mapa del cardenal Despuig
(1784), on es pot comprovar
com és l’únic camí que té un
pont sobre el torrent de
Coanegra.
Amb el pas dels anys i la
construcció
de
noves
carreteres, el camí deixà de ser
tan usat. Al final de la dictadura
franquista, justament quan
l’amo des Cabàs era batle de
Santa Maria, el camí va ser
tancat al seu pas entre terres
des Cabàs: a la part de Son
Torrella amb una barrera
tancada amb clau, i a la part de
Bunyola amb una reixeta. La
part entre les cases des Cabàs
i la partió de Son Torrella ha anat
desapareixent dins la garriga per
la falta d’ús, mentre que entre
les cases i la partió de Bunyola
el camí era perfectament visible

El 1999 Fodesma, organisme
depenent del Consell Insular, va
dur a terme l’elaboració del
catàleg de camins de Santa
Maria. En aquest catàleg,
realitzat
per
tècnics
especialistes reconeguts i
competents en la matèria,
s’afirma que el camí de’Alaró a
Bunyola, o camí dels Reis, a
més de presentar «interès
constructiu», reuneix tots els
requisits per ser considerat un
camí públic municipal.
Quan va rebre el catàleg, el
febrer del 2000, l’Ajuntament no
el dugué a aprovació, sinó que
el guardà dins un calaix, com
un document de consulta però
sense donar-li cap validesa
oficial
Fa quasi 10 anys, el gener del
2001, el col·lectiu Ales va
organitzar una excursió
reivindicativa perquè aquest
camí públic fos reobert.
L’Ajuntament no tan sols no va
moure un dit per recuperar el
camí, sinó que Mateu Morro,
que en aquell temps era batle
de Santa Maria i conseller
d’Agricultura del Govern balear,
afirmà que el camí no era públic,
contradient el catàleg de
camins i la memòria popular.

L’any 2009 el regidor d’Esquerra
Unida-Els Verds va proposar al
Ple de l’Ajuntament que
s’iniciassin els tràmits per
l’aprovació del catàleg de
camins i la incorporació dels
camins públics a l’inventari de
béns municipals. La batlessa,
Rosa
Vich,
considerà
«simplista» la proposta, i
remarcà
que
hi
ha
jurisprudència que ha considerat
privats
camins
que
«semblaven» públics (sense
indicar quins), argument amb el
qual pretén treure legitimitat i
valor al catàleg de camins. La
proposta va ser votada en contra
per Gent per Santa Maria,
PSOE i UM, i així el catàleg
continua de moment sense ser
aprovat.
En Llorenç és un veinat de
Bunyola que té per costum des
de fa molts d’anys anar per
aquest camí a collir senyorida,
una planta que creix entre les
pedres, i que era abundant a
l’empedrat del camí. Fa unes
quantes setmanes, quan hi anà
descobrí que ja no hi havia
senyorida, ni empedrat, ni camí,
que l’havien llaurat amb tota la
intenció de fer-lo desaparèixer,
perquè només s’havia llaurat el
camí, i no cap terra dels
voltants. Mitjançant la vigilància
forestal aquest fet va ser donat
a conèixer, i com ja hem dit
abans, diversos col·lectius i
persones han denunciat aquest
fet davant l’opinió pública.
La batlessa ha declarat a alguns
mitjans de comunicació que el
camí de Bunyola a Alaró al seu
pas pes Cabàs no és un camí
públic, i que el que diu el catàleg
de camins no té cap valor en
aquest sentit. Això fa pensar
que l’Ajuntament una vegada
més no mourà un dit per
defensar el camí.

Representants de diverses associacions durant l’acte de denúncia
dels fets davant els mitjans de comunicació
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« El catàleg de
Fodesma té errors»
Entrevista amb la batlessa,
Rosa Vich
Joan Vich
- L’Ajuntament disposa desde fa 10
anys d’un catàleg de camins del
terme, elaborat per Fodesma per
encàrrec del mateix Ajuntament, on
es diu que hi ha dades històriques
suficients per pensar que aquest
camí és públic. L’any passat el
plenari va rebutjar una proposta
d’Esquerra Unida demanant
l’aprovació inicial del cataleg de
camins. Ara el camí ja no existeix.
Quina explicació hi dona la batlia a
tot això?
Ens agradi o no ens agradi, aquest camí
no el tenim com a públic. El mateix
informe de Fodesma diu que és un
document de consulta. A més el catàleg
de Fodesma mai a anat a Plenari...
- Perque voltros no heu volgut!
I perquè té errors. A l’estudi de Fodesma
surt el camí de Mainou com a nostre i
resulta que és de Consell. A Fodesma
surt com a públic el camí de Mainou que
comunicava amb la carretera de
Bunyola, i hi ha una sentència després
d’un pleit que diu que és privat. A la
mateixa introducció d’aquest document
te diu que és orientatiu i susceptible de
noves aportacions.
Per tant, ens agradi o no, tenim un llistat
de camins públics aprovat per
l’Ajuntament a l’any 70, més una sèrie
d’acords de Plenari de camíns que hem
anat fent públics a petició dels seus
propietaris.
En el cas del camí des Cabàs el que sí
puc dir és que vaig demanar informació
a l’Ajuntament de Bunyola que encara
no m’ha arribat. Per tant en aquest
moment, m’agradi o no m’agradi, aquest
camí no el tenim en el nostre llistat de
camins públics.
- Però a veure, si Fodesma diu que
amb els documents històrics de què
disposa, el camí s’ha de considerar
públic, però que se poden aportar
nous documents, i si l’Ajuntament ni
ningú altre ha fet noves aportacions
documentals en contra, el camí
hauria de ser públic.

Jo te pos un altre exemple perquè m´hi
vaig enfangar. Amb el camí de Mainou
m’hi vaig enfangar i vaig haver de
reconèixer que no tenia raó. No et pensis
que jo renunciaré a un camí públic
perquè sí. En el cas del camí des Cabas,
esperam que l’Ajuntament de Bunyola
ens pugui aportar més documentació que
deixi ben clar que el camí és públic.
- Pero això ja ho tenim al cataleg de
Fodesma, on hi ha moltes
referències històriques.
Però el document de Fodesma també
té una referencia històrica d’un
tancament del camí per part dels
propietaris de Son Torrella.
- Justament, el fet de que es tornàs a
obrir el camí, gràcies a la intervenció
dels ajuntaments de Sóller i de
Bunyola, demostra el seu caracter
públic.
Pero jo no he trobat el recurs contrastat.
Al manco no hi està dins l’expedient de
Fodesma.

«M’agradi o no m’agradi,
en aquest moment no està
en el llistat de camins
públics»
M’agradi o no m’agradi, el camí des
Cabàs en aquest moment no està en el
llistat de camins públics. I de totes
maneres, si se demostra que aquest
camí és públic el dret es recupera.
- Pero si ja tenim un informe que
demostra que és públic, per no
aprovar-ho el que caldria és un
informe que demostri el contrari.
Però aquest informe pot estar equivocat.
Jo el que tenc és el llistat aprovat per
l’Ajuntament a l’any 70, m’agradi o no
m’agradi. Entenc que no s’han de perdre
els drets, pero s’ha de tenir en compte.
He demanat documentació a
l’Ajuntament de Bunyola i l’estudiarem.
Ara en aquest moment no el tenim com
a camí públic.
- Tanmateix ara ja no tenim camí!
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Els articles només expressen l’opinió dels seus autors.

Una imatge del camí Reial abans de la seva destrucció

Batle franquista i majoral
d’Es Cabas

J.V.

Que un batle franquista, que a més era l’amo d’Es Cabàs, decidís a l’any 70 que el
cami d’Es Cabàs no era públic, no sorprèn a ningú.Tots sabem que els batles de la
dictadura els posaven al seu càrrec per defensar els interessos dels Senyors en
nom del Movimiento Nacional.
La Democràcia en canvi és una mica diferent, es tracta de defensar els interessos
dels Senyors en nom del Poble, que per això els vota. I qui no ho creu que véngui a
Santa Maria, on un batle, secretari general del Partit Socialista de Mallorca-Entesa
Nacionalista, i historiador per més senyes, es va passar pels dallons tots els
arguments històrics de l’estudi del FODESMA, per declarar que «no li constava»
que el camí d’Es Cabàs fos públic.
La seva succesora al càrrec, membre més votat del Consell Politic del Partit
Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista, diu que el catàleg de FODESMA té
errors i insisteix en que el camí des Cabas és privat, mostrant com a únic argument
el llistat de camins públics que el seu antecessor, batle franquista i amo d’Es
Cabàs, va fer a l’any 70, on evidentment no hi figura el camí des Cabàs. No li passa
pel cap la possibilitat de que el llistat franquista tengui errors!

Els traginers ho tenien
més clar

J.V.

Al segle XVIII, les coses funcionaven d’una altra manera. Quan el senyor de Son
Torrella va decidir tancar el camí de Bunyola a Alaró, els traginers, que no tenien
cap dret ni cap possibilitat de reclamar per vies legals el pas que se’ls volia prohibir,
no s’ho pensaren dues vegades i tomaren la paret amb la que el senyor de Son
Torrella havia tancat el camí.
Aquest és el text original on es parla d’aquest fet: «el Ayuntamiento de la Villa de
Buñola nos escrivio Carta en la que nos decia que el Senyor Marques de Aniañy, en
su Predio dicho son torrella, havia tapiado el Camino que de dicha Villa y de esta y
de otras va a la de Inca, de lo que resultava grande perjuicio a dichas Villas por
haver de thomar otro Camino mas largo y que por esto era necessario tomar los
medios posibles para que el dicho marques destapie el dicho Camino y habiendo al
mismo tiempo algunos tragineros derribado la pared» (proposta d’un regidor a la
sessió de la Universitat de la vila de Sóller del 9 de setembre de 1785, recollida a
l’informe de FODESMA).
En temps de democràcia aquestes coses no passen. Un senyor tanca un camí i
tots tenim dret a protestar i a manifestar la nostra opinió. Articles als diaris,
manifestacions, debats, ... mentre que altres senyors tanquen altres camins, quan
no els llauren. I així anam.
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Testimonis històrics

Record que hi havia una norma antiga
per les guardes de bestiar que passaven
per la finca. No podien sortir del camí
més de 30 metres, i si menjaven del que
hi havia sembrat aprop del camí no s’els
podia dir res.

Sebastià Capó
En Sebastià «des Cabàs», Capó Massot
de llinatges, és una de les persones de
Santa Maria que millor coneix la història
recent de la possessió des Cabas per
haver-hi viscut i treballat durant tota la
seva infància i joventut. Hem parlat amb
ell dels seus records i en particular del
camí de Bunyola a Alaró que passava
per la possessió.

Anant cap a s’Estremera i es Cocons,
hi havia uns establits i m’en record que
hi havia gent de Santa Maria que passava
per allà per anar en aquests establits.
Un d’ells era madò Aina Mascle, casada
amb un Calanxo (que eren els pares den
Miquel Salom que va obrir Ràdio Salom
al carrer Llarg). També hi passava gent
que anava de Santa Maria cap al camí
que puja cap a Can Picarola i Cas mosso
en Jaume (el que va cap a la Comuna
des de la partió des Cabàs).

- La vostra familia ha estat molts
d’anys lligada a la possessió des
Cabàs, d’on vos ve el malnom a tots.
El meu padrí ja vivia a la possessió
perquè era el garriguer. Després al meu
pare el varen posar de majoral des Cabàs
i al seu germà Sebastià el feren majoral
de Son Sureda. Jo vaig néixer en es
Cabàs i el meu pare va morir quan jo
només tenia 2 anys. Com que érem 14
germans, els senyors varen trobar que
érem molts i ens varen fer partir. Aixi és
que als 6 anys vaig venir a viure al poble.
El meu germà Guillem es va quedar
llavors com a majoral, i ho va ser fins
s’altre dia. En Guillem, que era el tercer
germà, va ser ademés el darrer batle de
Santa Maria del temps d’en Franco.
- Quan vos vàreu néixer hi vivia
molta de gent en es Cabàs a més de
la vostra família?
Sí,en aquell temps hi havia els
missatges, el pastor, el porquer, els
parellers, les criades, la dona que cuidava
la casa, ... Hi vivien almanco una vintena
de persones que feien feina a la
possessió. A part d’això hi havia els
jornalers que venien cada dia a treballar
segons les temporades. A l’hivern a
xermar i després a l’estiu a segar i batre,
collir ametlles, garroves, més tard les
olives,...

de Ca na Ferrera, de Bunyola, tenia
guarda per l’Ofre, i per davallar les ovelles
cap a Bunyola passava pel camí des
Cabàs.

em va fer el certificat.
En aquells temps a Cas Caragol feien
carros, mànecs de xapeta, mànecs de
picassons i feines d’aquesta casta. On
hi ha ara la fàbrica de teles de Can
Bujosa era un altre taller de carros i
també on hi ha el Celler Sa Sínia. Allà hi
havia un senfí que anava amb un cavall.
Jo encara me’n record d’aquell cavall
blanc que voltava. D’això fa quasi 60
anys.
- En relació al camí des Cabàs que
ara han llaurat, quins records teniu?
A les cases, al «portal forà» qui hi ha
després de la clastra, hi ha un pedrissos
on sèiem els capvespres i d’allà vèiem
la gent que passava pel camí. En aquell
temps hi passava molta de gent, a peu,
amb carros o a cavall. També he vist
passar molt de bestiar, guardes de
someres,....
He sentit contar que l’amo en Salvador

El camí des Cabàs continuava cap a les
possessions de s’Estremera i des
Cocons i sortia devers el cementeri de
Bunyola. Hi havia jornalers de Bunyola,
record a uns germans que els deien els
Batles, que venien a fer feina en es Cabàs
i venien per aquest camí.
A part del camí també tenc record d’altres
coses antigues de la possessió. En es
Cabàs Vell hi havia la caseta des
garriguer i a devora hi havia unes pedres
que li dèiem el cementeri dels moros.
Allà hi havia un talaiot i unes coves on hi
anàvem a jugar quan jo era petit. Me’n
record que gratant a dins les coves hi
trobàvem ossos. Fa uns 30 anys, no
me’n record bé quan, tot això va
desaparèixer quan hi feren unes cases
noves damunt.
La veritat és que a mi m’agraden molt
totes aquestes coses antigues i trob que
és una pena que se perdin. Ara els
senyors de les possessions es tanquen
a dins ca seva, treuen la gent a fora i fan
i fan. Duen el mando i no hi ha qui s’afiqui
amb ells.

Quan vàrem partir de la possessió, quasi
tots els germans hi vàrem seguir fent
feina de jornalers. Quan tenia 7 o 8 anys
jo ja collia ametlles i garroves en es
Cabàs. Per jo l’escola no va existir. Els
germans majors sí que anaren a escola
quan mon pare encara era viu, però quan
va morir els petits també vàrem haver de
fer feina per guanyar el jornal.

Nicolau Colom
En Nicolau Colom Martí, veinat de
Bunyola, ens conta que quan anava a
l’Escola Graduada entre els anys 1935 i
1940, tenia un mestre que era d’Alaró.
«Durant els cursos fèiem excursions a
peu i record que anàrem a Alaró en vàries
ocasions. Fèiem l’anada per Orient i
tornàvem ‘pel camí de baix’ o sigui, pel
camí vell de Bunyola a Alaró, cap a Son
Torrella. Després passàvem per dins el
Cabàs, del terme de Santa Maria,
seguiem per dins s’Estremera, ja de
Bunyola, i sortíem per devers els
Cocons.»
Anys després, cap el 1943, amb un grup
d’amics anàrem a fer nit al Castell
d’Alaró. Com era costum dels bunyolins,
feren l’anada per Orient i la tornada pel
camí d’Alaró a Bunyola que passa pel
Cabàs.
«Devers l’any 1955 férem dues
excursions amb el mateix recorregut,
amb la Coral Polifónica de Bunyola i el
grup de teatre de Bunyola. Jo no record
que mai tenguéssim cap dificultat de pas:
ni barreres tancades amb pany, ni
cartells prohibitius o altres impediments,
ni haver de demanar permisos a ningú
per fer aquest recorregut.»

Llorenç Riera
En Llorenç Riera Colom, veinat i nascut
a Bunyola a l’any 1937, quan tenia sis o
set anys tenia uns tios que estaven de
majorals a una finca d’Alaró que es deia
Son Berga. «Venien a cercar-me a
Bunyola amb un carretó estirat per una
mula i em duien fins a Son Berga a
passar uns dies, anant i tornant pel camí
vell de Bunyola a Alaró. Aquest camí
passava per s’Estremera Nova (per dins
el Collet i el camp dels Olivers on hi havia
uns establits) i després seguia recte per
dins la possessió des Cabàs i passàvem
per davant les cases de Son Torrella.»
«Quan anava a escola fèiem excursions
a Alaró i hi anàvem per aquest camí a
peu. No només era purament per les
excursions, era un camí molt transitat,
sempre hi trobàvem gent que anava i
venia. Hi passaven els carreters que
baixaven carbó, escorça, feixines i metro
de sa Comuna. També les collidores, que
crec que venien de Santa Maria i anaven
a collir a s’Estremera.»

- Fins quina edat no vàreu anar a
escola?
Jo no vaig anar mai a escola. Després
de collir ametlles i garroves anàvem a
Solleric a collir oliva i quan acabàvem ja
era final de febrer. Els altres nins ja quasi
acabaven el curs.
Quan tenia 13 anys ja vaig trobar que
estava bé d’aquesta feina i em vaig llogar
de mosset de fuster a Cas Caragol. Per
poder fer feina a la fusteria em vaig haver
de treure el certificat d’estudis i per això
vaig anar a escola dues setmanes els
vespres amb Don Rafel, que va ser el
director de l’escola de Can Capó, i ell

A les cases velles des Cabàs on hi havia
els estables, Don Tomàs de Comassema
hi va fer una vivenda per ell. Ara els
caçadors que van per la possessió diuen
que han fet una altra vivenda nova a tot
lo que era la tafona, la garrovera i la sala
vella, on hi guardaven el gra. Ho han
destrossat tot.

D’esquerra a dreta: Bernat Fiol del GADMA, Sebastià Capó de Santa Maria, Isidre
Mateu Conti, Nicolau Colom Martí i Llorenç Riera Colom

«Me’n record també de n’Eusebio Soler,
el miner, que feia feina a les mines
d’Alaró. El seu fill Perico me contava que,
pare i fill, anaven a peu de Bunyola fins
a les mines d’Alaró per aquest mateix
camí.»

5
CAMÍ VELL DE BUNYOLA A ALARÓ

Per què defensam que el camí és públic
GADMA
Els que hem estudiat la problemàtica
dels camins disposam de nombrosa
documentació de l’Arxiu del Regne de
Mallorca i del propi Ajuntament on queda
clara la titularitat pública del camí.
L’any 1997 l’Ajuntament de Santa Maria
del Camí demanà al Consell de Mallorca
l’elaboració del catàleg de Camins del
terme. L’any 2000 el Consell de Mallorca
entrega a l’Ajuntament un catàleg fet per
historiadors, geògrafs, botànics i experts
etnòlegs. En la fitxa del camí
s’esmentaven nombrosos documents
oficials que confirmaven que el camí era
públic. La fitxa afirmava l’elevat interès
constructiu del camí en qüestió.
Que ens digui la batlessa el perquè de
torbar-se tants d’anys en revisar un
catàleg de l’any 1970 i no corregir les
deficiències que afirma presentava el
catàleg de Fodesma?
La batlessa afirma als mitjans de
comunicació que en el catàleg hi
detectaren errors, però mai no ha
presentat cap informe tècnic que avali
les seves afirmacions. Per altra banda
elogia el treball de Fodesma i l’han
tengut, ni més ni manco, deu anys dins
del calaix, facilitant així als usurpadors
de béns públics les seves malifetes. Ara
es despenja dient que els errors de
catàleg han retardat la seva aprovació;
fals, és la Sala la que ha retardat

l’aprovació. Si l’Ajuntament no fa passes
per rectificar els errors no es resoldran
per intervenció divina; quines passes ha
fet l’Ajuntament ?, cap ni una.
El mínim que podem dir-li és que
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí
és total i absolutament ineficient, la
batlessa i l’antic batle els primers, i es
diuen progressistes. Per quins
interessos foscos tanta ineficiència ?.
Quins són els documents oficials que,
segons la batlessa, afirmen que el camí
no és públic, mai els ha mostrat a les
persones o entitats que han reclamat
l’obertura del camí. Per què no els
mostra?.
El dia 15 de juliol de 2010 el Plenari de
l’Ajuntament aprova el catàleg de béns
patrimonials de zona rústica, deu mesos
després de la seva recepció per l’equip
que el feu, (d’això es diu passivitat
Il·lustríssima batlessa!). En aquest
document el camí es presenta com un
element de interès constructiu amb la
protecció A1. Hores d’ara el catàleg es
troba en exposició pública i per tal motiu
no està en vigent.
No troba curiós la batlessa que, mentre
el camí es troba en període d’exposició
pública (com bé patrimonial) els
propietaris de la finca confrontant amb
el camí l’hagin destruït i fet
desaparèixer?

Ens han pres una part
del nostre patrimoni
Antoni Manuel Gorrias i Duran –
fideuerCrec que avui he pogut saber, no ho puc
confirmar donat que no l’he vist, però
diverses persones del poble m’han
comentat quin és el famós paper «com
mentre» manté na Rosa Vic, i abans en
Mateu Morro, que serveix per afirmar que
la Sala de Santa Maria del Camí
disposa de informació per la qual el camí
Reial de Bunyola a Alaró és privat al
Cabàs. Això fou una de les excuses per
amagar 10 anys dins un calaix el catàleg
de Camins presentat pels tècnics de
Fodesma, on es documentava
abundosament el caràcter públic del
camí.
Ara la batlessa Rosa Vic, amb cara de
llàstima, ratifica la legalitat d’una
possible malifeta del temps de la
dictadura i comenta que demanarà
informes al Consell i a l’Ajuntament de
Bunyola. Ara?, després de tenir amagat
el catàleg i, et penses que som idiotes?

Sembla que als finals de la dictadura un
batle de Santa Maria del Camí era «l’amo
del Cabàs» i mogué papers per afirmar
que el camí del Cabàs era privat
(evidentment estava a les ordres servils
dels seus «Senyors») i si algú hi provava
de passar, malgrat fos el camí emprat
tota la vida i li havien ensenyat els seus
pares i padrins, sabia el premi:
garrotades de la fuerza pública.

El camí Reial tancat amb pany i clau en arribar a n’es Cabàs per la banda de Son
Torrella. Un veinat l’aprofita d’abocador.

Any 2001: «Un camí
públic en perill de
desaparició»
No era una premonició sinó un avís
seriós en vistes de l’actitud de les
autoritats competents davant el
tancament del camí des Cabàs.
Al gener del 2001, l’associació Ales per
Santa Maria va organitzar una
manifestació per protestar contra la
privatització d’aquest camí, al mateix
temps que feia arribar un manifest al
mitjans de comunicació sota el títol «Un
camí públic en perill de desaparició».
En aquest comunica, entre d’altres
coses, es deia que «Per tant, i ja que no
hi ha cap dubte sobre el caràcter públic
d’aquest camí, i que a més es tracta de

Si el cas és cert, na Rosa Vic i en Mateu
Morro, deuen afirmar també que la pena
de mort, els delictes d’homosexualitat,
l’adulteri femení, etc., són legals i vigents
(haguessin pogut tenir la Constitució al
mateix calaixet que el catàleg de
camins).
Rosa Vic i Mateu Morro aclariu si els
papers «com mentre» certament són
aquests que jo esment, i si per
casualitat fos així no ho penseu ni un
sol moment: dimitiu dels càrrecs i donauvos de baixa del partit i de qualsevol
associació que mantengui com objectius
la defensa dels béns públics.

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

l’únic camí indubtablement públic que
està tancat a l’accés de les persones
dins el terme de Santa Maria, Ales per
Santa Maria del Camí demana
públicament la seva declaració com a
camí públic no motoritzat, pel qual les
persones puguem circular a peu, en
bicicleta, en cavall o en patinet, i gaudir
així lliurement d’un paratge natural tan
atractiu com és el que des d’aquest camí
es pot contemplar, en exercici d’un dret
antiquíssim que ara l’oblit o la deixadesa
està a punt de conculcar definitivament»
Desgraciadament el temps ha donat la
raó a Ales. La deixadesa ens ha
conculcat definitivament l’exercici un dret
antiquíssim.
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Polítics inútils o dolents de socarrel
Antoni Manuel Gorrias i Duran
–fideuerEls darrers dies hem assistit a
la destrossa d’un tram del camí
vell de Bunyola a Alaró, dins la
finca del Cabàs (camí públic
tancat a s’Extremera i al
Cabàs).

quins arguments tracta així a
uns funcionaris? (no hem
d’oblidar el principi «qui afirma,
prova», bàsic del nostre
sistema judicial).

Ens preocupa que, malgrat hi
hagi documentació de sobra
sobre la titularitat pública del
camí, l’Ajuntament estigui
paralitzat i toleri la destrucció
del patrimoni públic.

Ens preocupa que a Santa
Maria del Camí no hi hagui cap
camí públic i ens demanam per
què?. (ni tant sols el de
Caudanigra que anava a Alaró –
Castrum Regio, pagada la
recomposició amb diners del
Sindicat Forà).

Ens preocupa que l’Ajuntament
de Santa Maria del Camí no
compleixi amb la seva obligació
de
tenir
els
camins
empedregats inventariats com
està ordenat en el Pla Territorial
de Mallorca.

Ens demanam el per què no
s’ha fet res per fer front a una
possible infracció de la llei,
delicte o falta contra l’ordenació
del territori?

Ens preocupa que l’Ajuntament
de Santa Maria del Camí no
acompleixi el reglament
hipotecari (d’obligat compliment), no tengui aprovat el
catàleg dels camins del
municipi i que no estiguin
inclosos dins el catàleg de béns
municipals amb el caràcter de
demanials.
Ens preocupa que segons
sembla, per interessos
particulars, es rebutja, sense
informe tècnic de cap casta, el
catàleg de camins que es
presentà al plenari i es justificàs
amb un simple «està mal fet».
Significa que els funcionaris del
Consell feren les seves feines
malament?, se’ls titlla d’inútils
o de prevaricar?. Ambdues
coses poden significar obertura
d’expedient sancionador. Amb

Ens preocupa que amb la
destrucció d’un bé protegit, ara
mai no podrem establir si el vial
formava part dels primitius vials
dels temps de dominació àrab
o més antic.

Fer una passejadeta pel torrent
de Coanegra, i fer-se una
fotografia el dia de la
manifestació, no dóna
acreditació d’ecologista ni de
defensor del patrimoni a ningú!.
Pot consentir un ajuntament
tantes infraccions?
Exigim la inmediata actuació
municipal i no ens aturarem
només gemegant, volem que els
responsables municipals
compleixin amb les seves
obligacions i, si no serveixen o
son servils que tornin a casa
seva!
Aspecte del camí abans de ser llaurat. L’estudi d’aquest empedregat,
que ara ja no serà possible, ens hagués permès conèixer l’origen
d’aquest camí, que podria ser àrab o romà.

Ens trobam, de bell nou davant
una institució que treballa en
contra dels interessos públics i
ja són massa vegades i massa
institucions, basta recordar el
patètic cas de Planicia. Algú es
pot imaginar al marquès de
Pueyo, anant amb la calesa,
pels terrossos que ens volien
encolomar com a camí Vell de
Planicia? Es creuen que som
idiotes?
El Consell de Mallorca té
tancada la carretera Vella de
Lluc a Pollença, de la seva
titularitat, i que roman tancada,
amb un conveni il·legal, des de
fa sis anys (incomplint
promeses
d’obertura
i
subvencionant al tancador amb
més de 80.000 euros).
Dels ajuntaments millor no
parlar-ne, n’hi ha de totes
castes i colors, des d’Escorca,
que curiosament no té cap camí
públic!, fins al d’Alaró, on el batle
anterior tolerà el formigonar
il·legal del camí de la font de les
Artigues, mentre que el batle
actual ha fet reobrir el camí
d’Alaró a Solleric.
No ens bastaria tot el dia per
fer menció de totes les
irregularitats municipals, i ens
disgusta que siguin els
ciutadans els que facem les
feines d’alguns polítics inútils o
dolents de socarrel.

CAMÍ DE MURO

Obra polèmica a
Son Barca
Alguns veinats del poble han
expressat la seva sorpresa per
les obres de reconstrucció de
la paret de Son Barca que dóna
al camí de Muro. Aquestes
obres han consistit en la
substitució de la paret antiga per
una altra nova, guanyant una
franja d’uns dos metres
d’amplària al camí.
Els que s’han queixat entenen
que aquesta obra suposa una
ocupació il.legal d’espai públic
amb l’agravant de que es tracta
d’una curva del camí amb molt
poca visibilitat, el que suposa
un increment del risc per a la
circulació.
La batlessa, en declaracions a
aquesta revista, assegura que
l’arquitecte municipal ha

dictaminat, a partir de la
documentació aportada pel
propietari de la finca, que es
tracta d’una obra perfectament
legal i que l’espai que abans
ocupava el camí i que ara ha
quedant dins la finca, és en
realitat un terreny privat.

Imatge del camí durant i després de les obres
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Una escoleta de luxe!
Joan Vich.
El curs passat la bona noticia va ser
l’estrena de l’escola nova. Enguany la
noticia del nou curs escolar és l’estrena
d’una nova escoleta municipal.
Des de fa anys, l’escoleta municipal
ocupava una part de l’edifici de l’escola
pública, pero patia d’una greu manca
d’espai per poder garantir un mínim de
qualitat en l’educació dels més petits.
Després que el col.legi públic Melcior
Rosselló s’hagués traslladat al nou
edifici, a començament del curs passat,
l’Ajuntament i la Conselleria d’Educació
arribaren a un acord perquè el Govern
Balear cedís a l’Ajuntament una part
més gran de l’antic edifici per destinarlo a l’escoleta municipal.
Gràcies a aquest conveni s’ha reformat
una part important de l’antiga «escola
graduada» per crear-hi una escoleta
completament nova, que es va construir
durant el curs passat i que ara s’acaba
d’estrenar. Aquesta reforma ha suposat
una inversió de 387.614 euros que ha
estat finançada amb càrrec al «Fondo
Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local».
Sense por a equivocar-nos de molt,
podríem dir que hem passat de tenir una
de les pitjors escoletes municipals, pel
que fa a les instal·lacions, a gaudir de la
millor escoleta municipal de Mallorca:
unes aules sobrades d’espai i amb molta
llum natural, un pati enorme, menjador
ampli, calefacció i aire acondicionat,
cuina propia, totes les instal.lacions i el
mobiliari nous,... En definitiva tot un luxe
del que pocs infants poden gaudir.

a 1 any, dues aules de 12 places per
nins de 1 a 2 anys i 3 aules de 18 places
per nins de 2 a 3 anys.
L’equip docent està format per una
coordinadora, 6 tutores i 3 ensenyants
de suport i a més compta amb la
col·laboració de l’Equip d’Atenció
Primerenca que la Conselleria
d’Educació posa a disposició de les
escoletes públiques de la seva xarxa.
Es tracta d’un equip format per
psicopedagogs, mestres en audició i
llenguatge (logopedes) i terapeutes que
col·laboren amb l’escoleta en tot el que
fa a l’educació dels infants amb
problemes d’aprenentatge. Els
especialistes de l’equip valoren les
necessitats educatives especials, fan
tractaments logopèdics, donen orientació
pedagògica a les tutores, consells sobre
mobiliari i instal·lacions per nins amb
dificultats de mobilitat, etc... L’Equip
d’Atenció Primerenca també orienta i
dóna suport a les famílies dels nins de
l’escoleta en relació a les necessitats
educatives especials.

abans no complia). Això li permet estar
integrada dins la Xarxa d’Escoletes
Públiques de la Conselleria i beneficiarse de tot el suport de l’Institut d’Educació
Primària Infantil: formació per
educadores, beques, suport legal, etc.
La coordinadora de l’escoleta, Margalida
Payeres, pensa que el més important
és que gràcies a les noves instal·lacions
i al nou equip docent, els infants disfruten
més d’anar a escoleta, millora la qualitat
educativa i de passada els pares se
senten mes motivats i s’impliquen més
en el projecte educatiu del centre.

Una altra novetat importat per l’escoleta
municipal és, que gràcies a la seva
ampliació, ha rebut l’homologació de la
Conselleria d’Educació pel que fa als
requeriments mínims d’espai, de
condicions de les instal·lacions i de
titulació del personal educatiu (que

L’escoleta disposa ara de tot el
pati de l’escola antiga

Hem passat de tenir una escoleta de 38
places per nins de 1 a 3 anys ben estrets,
a tenir una escoleta de 85 places per
nins de 0 a 3 anys ben amples.
L’escoleta disposa a partir d’aquest any
d’una aula de 7 places per nadons de 0

Aula alumnes d
Totes les aules dispo
propi bany a mida

El rebedor de l’escoleta sorprèn per la
seva llum i color
El menjador també serveix com a
sala de psicomotricitat

La sala de l

de 2 anys.
osen del seu
dels infants.

les educadores i despatx
de la coordinadora
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Aula alumnes de
2 anys

Aula alumnes d’1 any
Aula alumnes de
2 anys

L’aula i el dormitori
dels nadons
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Factoria de les Arts
Nou projecte a Son Llaüt
Celi Rosselló
Factoria de les Arts és un projecte que
surt de la Factoria de So. Després de
varis intents, ara en el 2010 aquesta
llavor sense germinar durant anys, ha
rebut les aigües i el sol necessari per
néixer. Tot això ha estat possible gràcies
a la conjunció de factoria de so amb
personatges afins al projecte com:
Fundació DaDa GuGu, Animacirc,
Teresetes Mitjorn, S’estornell teatre,
Auments, actors com Jordi Cumelles i
Toni Muñoz , Josuè Guasch, el mag Enzo
Lorenzo, la ballarina Antònia Vivez,
Cristina Santin i Bel Alzamora entre
altres.
Es tracta d’un espai creatiu on

agruparem docència, creació i
programació.
Es vol arribar a joves i no tan joves , a
professionals i sense experiència, amb
una amplia proposta educativa, amb un
espai de trobada on s’interrelacionin
creadors i diferents disciplines, amb un
espai on crear, assajar i on hi haurà una
programació continuada de les mostres
artístiques.
La Factoria de les Arts es situa a Son
Llaüt (Santa Maria), a l’espai de Factoria
de So i comptarà amb una carpa de circ,
varies sales i espais per a dur a terme el
projecte.
Això només son les primeres passes
d’un vell bell somni.

Carta a la Batlesa
Benvolguda Batlessa:
Sóc na Xesca i visc a Santa Maria del Camí. Tot i que fa pocs anys que habit al
poble del qual vostè n’és la batlessa, m’hi sento molt bé, la gent és molt acollidora
aquí.
Tal vegada perquè he viatjat molt al llarg dels anys i he conegut molts més altres
pobles, consider que Santa Maria no és tot allò bell que podria ser. Pens que està
un poc «deixat de mà» i sincerament, és una llàstima.
De cara als visitants i també de cara als residents, aquest poble podria tenir més
avantatges i així ser més atractiu.
Li anomenaré algunes coses que es podrien millorar i que des de l’Ajuntament es
podria organitzar:

AJUNTAMENT

Sessió plenària 29
Juliol
Guillem Ramis,
Regidor de EU-EV a l’ajuntament

Aprovació de 9 actes de
sessions anteriors.
Amb els vuit vots favorables de l’equip
de Govern municipal (GPSM, PSOE i
UM) i 5 abstencions de PP i EU-EV
quedaren aprovades d’una tacada, totes
les actes anteriors de octubre de 2009
fins a maig de 2010.
Abans, l’excusa per a no tenir
presentades les actes anteriors en
temps i forma a cada plenari, era que la
Secretària Municipal havia de fer també
d’Interventora Municipal i tenia una
acumulació molt grossa de feina. Ara
que ja fa temps que tenim Interventora
Municipal, amb l’aprovació de nou actes
anteriors d’una sola tacada, podem
pensar que aquesta no era la veritable
raó.

Padró Municipal.
En data 1 de gener de 2010, el padró

municipal arribava a 6.176 habitants
censats a Santa Maria. Va quedar
aprovat amb els vuit vots favorables de
l’equip de govern. Amb aquest
creixement tan espectacular de
població, no és d’estranyar que els
Serveis Públics Municipals (fins i tot la
depuradora) resultin insuficients.

Pla Municipal de Serveis
Socials.
El Pla (fruit del Pla de Serveis Socials
de Mallorca a l’objecte de desplegar la
llei de Serveis Socials de 4/2009) ve a
ordenar els recursos dels Serveis Socials
de Santa Maria i va ser aprovat amb nou
vots a favor i quatre abstencions del PP.

Precs i preguntes.
A la pregunta sobre la prevista depuració
amb sal de la piscina municipal,
aprovada i pressupostada per el 2010.
Va ser molt curiosa la resposta, es va
fer un estrany silenci i a continuació
simplement es va reconèixer que no
s’havia executat l’obra a la piscina perquè
el pressupost s’havia destinat a altres
menesters municipals.

Falten arbres, punts verds, places i parcs. A l’estiu, caminar pel poble és
imposible, sembla tot un desert, no hi ha arbres i com a conseqüència no hi ha
ombres per la qual cosa no fa gens de ganes passejar pel poble, ni molt manco anar
de compres o seure’s a una terrassa d’un bar.
I passejar al vespre és bastant «perillós», un ha d’anar esquivant totes les
bosses de fems de damunt les aceres. I la veritat és que no és molt agradable sortir
a ver una volta i trobar-se enrevoltat de fems (ja basta amb l’olor de «merda» que
tenim!). Podríeu facilitar una caixa de fusta als residents per així posar-hi els fems
a dins. Seria més higiènic i més curiós a la vista.
Podríeu posar més «detalls»als carrers per recordar al visitant i al resident
que es troben a un poble del Mediterrani. Les faroles són massa modernes, no hi ha
els arbres típics de la nostra illa, no hi ha arrambadors de ferro, aceres de pedra…
Fa falta una «arquitectura comuna», vull dir que ara per ara no sabria com
definir el tipus de casa o pisos del poble, se n’han fet de tot color. Podríeu donar a
escollir una sèrie de colors a l’hora de pintar una façana: blanc, crema, arena,
forrades de pedra…. I ja que parlam de façanes, és VERGONYÓS l’impacte visual
de tots els cables de corrent o de telefonia que pengen de les façanes o que travessen
de carrer a carrer aguantant-se amb pals, ferros…
Tot això es podria tenir en compte sobretot a les entrades del poble. Un qui ve amb
cotxe o amb tren, quan arriba no es queda content amb la imatge del poble ja que
l’estació de tren i els carrers principals estan molt poc cuidats, sobretot pel que vos
comentava abans de la falta d’aceres maques, arbres grossos que fan ombres,
bancs de fusta, faroles antigues, arrambadors de ferro…
Ja per acabar li vull demanar que tengui en compte un projecte que consider molt
important per dur a terme a Santa Maria. Es tracta de construir un gran parc, per
exemple de la mida d’allà on es troba l’antic velòdrom. Tendria arbres, ombres, flors,
fonts, bancs per seure… en definitiva un espai verd on poder-hi passejar, on els
infants puguin jugar, on la gent major pugui seure a la fresca i caminar, on tothom hi
pugui fer esport… amb tan sols un projecte senzill podria fer content i ajudar tots els
residents de totes les edats del poble.
Tant de bo tenguin en compte alguna proposta de les que vos he detallat i així
millorar el nostre poble.
Gràcies per escoltar-me.
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Indignació a Fora Vila
Suprimida la recollida de fems
Joan Vich
A principis de setembre molts
de veinats de Fora Vila es varen
quedar sorpresos quan anaren
a tirar el fems al contenidors
com feien habitualment: en
comptes dels contenidors es
trobaren amb un anunci de
l’Ajuntament que els deia que
en vistes dels inconvenients que
suposaven els punt de recollida
de fems a Fora Vila, s’havien
retirat els contenidors i que a
partir d’ara els foravilers havien
de depositar els seus residus
al punt verd de Son Llaüt!
La indignació de la majoria de
veinats és doble. Per una banda
perquè l’unica alternativa que

dóna l’Ajuntament (anar fins a
Son Llaüt) sembla per molts
inacceptable. Per l’altra banda
resulta incomprensible que
l’Ajuntament hagi pres una
decisió d’aquesta envergadura,
amb totes les implicacions que
suposa per la vida quotidiana
dels foravilers, sense obrir
abans un debat entre els
afectats, per tal de cercar altres
alternatives que convenguin
millor a tots.

de discutir sobre aquest tema.
L’opinió dels asistents a la
reunió, que quasi omplien el
saló d’actes de Ses Cases des
Mestres, era quasi unànime.
Tothom està d’acord amb
l’Ajuntament en qualificar la
situació
d’‘insostenible’:
l’incivisme d’alguns feia que
s’acumulassin tot tipus de
Reunió de foravilers a Ses Cases des Mestres

L’Ajuntament
critica als
convocants

El grau de descontent es va
posar de manifest pel gran
nombre de foravilers que
assistiren a la reunió que un
grup de veinats va convocar el
passat 11 de setembre, per tal

El tinent de batle Nicolau
Canyelles va voler intervenir a la
reunió per explicar la postura de
l’Ajuntament i va començar
criticant als convocants de la
reunió per no haver convidat
oficialment a l’equip de govern
municipal. Davant aquesta
crítica un dels convocants li va
respondre que no eren els
veinats els qui havien de
convocar l’Ajuntament, sinó,
més bé al contrari, era
l’Ajuntament que havia d’haver
convocat als veinats abans de
prendre aquesta mesura
(intervenció que va ser aplaudida
per la majoria dels asistents).

Comunicat aprovat per l’assemblea de veinats
de Fora Vila celebrada el dia 11 de Setembre

Sra. Batlessa,
És veritat que la situació de recollida de fems a fora vila era
insostenible, però encara és més insostenible la «solució»
adoptada per l’Ajuntament.
La retirada dels contenidors de fora vila no acabarà amb
l’incivisme dels que abocaven tot tipus de deixalles a
devora els contenidors, ara ho faran a qualsevol vorera de
camí o torrent. L’únic que haurem aconseguit és que la
porqueria que abans s’acumulava a alguns indrets ara
s’escampi per tot arreu.
Per altra banda, la retirada dels contenidors no pot
augmentar de cap manera el reciclatge i reduir el rebuig
com pretén l’Ajuntament, sinó tot el contrari. Com més
difícil ens ho posin, menys gent contribuirà a reciclar els
residus.
Pot ser que alguns veïnats del casc urbà, o gent de fora
poble, deixaven els seus fems als contenidors de fora vila.
El que no pot ser és que per mor d’ells l’Ajuntament en faci
pagar les conseqüències als veïnats de fora vila.
La pretensió de què tots els veïnats de fora vila (més de
700 vivendes) duguin els seus fems a Son Llaüt és
totalment descabellada: Se’ns obliga a recórrer desenes
de quilòmetres en cotxe cada setmana (més
contaminació, més trànsit); Se’ns imposen uns horaris
inadaptats a la vida quotidiana; Els qui no tenen cotxe no
tenen més solució que comptar amb la bona voluntat dels
veïnats.

residus (domèstics, industrials
i d’obres) al punts on hi havia
contenidors. Els contenidors
existents resultaven sovint
insuficients
(segons
l’Ajuntament perquè alguna
gent que viu al casc urbà i gent
de altres pobles depositaven el
fems al contenidors de Fora
Vila).
La gran majoria dels asistents

a la reunió també es mostraren
d’acord en què l’alternativa que
dóna l’Ajuntament també és
insostenible i calen altres
solucions. A la carta que se va
aprovar, dirigida a la Batlesa, se
demana que es creïn punts
verds vigilats més propers als
veinats i que s’ampliï la recollida
domiciliària a les zones més
habitades de Fora Vila.

Els convocants donaren la
reunió
dels
veinats
per acabada amb l’aprovació
del comunicat, abans de cedir
la paraula als membres
de l’equip de govern presents a
la reunió. La Batlesa va
intervenir per explicar als
assistents els motius que
l’havien duita a prendre aquesta
mesura «salomònica» (segons
les seves propies paraules).

Mira! un altre que deu
tenir colesterol i es
metge l’envia a caminar

Teníem un problema i ara en tenim un de més gran. Volem
una solució racional de manera urgent. Per això proposam
les dues mesures següents:
§

Que els camions de recollida domiciliària ampliïn el
seu recorregut i passin per les zones més habitades de
fora vila.

§

Que es posin punts de recollida selectiva a diversos
punts de la perifèria del poble, vigilats i amb horaris
adequats a les necessitats de la gent
És per tot això que demanam una reunió urgent de les
autoritats competents amb els veïnats de fora vila per tal
d’estudiar en detall la nostra proposta.

Pensa-t’ho! no
veus que se’n va
a Son Llaüt a
tirar els fems?
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El Tren Trinxera al Parlament
La plataforma pel Tren en Trinxera ha
presentat a tots els grups polítics amb
representació al Parlament balear, una
solicitud perquè aquesta institució aprovi
el projecte que defensa la plataforma.

A l’atenció dels Grups Polítics del Parlament de
les Illes Balears.
La Plataforma pel Tren en Trinxera de Santa Maria del Camí, sol·licita a
tots els Grups Polítics del Parlament de les Illes Balears, que assumeixin
la nostra reivindicació i que la portin al Parlament per a la seva aprovació.

Segons la plataforma es tracta que no
hi ha cap projecte millor per a suprimir
els tres passos a nivell de dins el nucli
urbà de Santa Maria del Camí, que el
projecte del pas del Tren en Trinxera i
l’únic que hi ha previst per part de la
Conselleria de Mobilitat i dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca és no fer res,
perquè no hi ha consens amb el seu
projecte de construcció de ponts a fora
del nucli urbà i que pretén tallar els tres
camins que avui comuniquen els dos
costats de les vies del tren.
La plataforma confia que la majoria del
Parlament balear sigui sensible i que
entengui que és una irresponsabilitat
continuar mantenint els tres passos a
nivell dins el nucli urbà de Santa Maria
del Camí i que aprovin el projecte de Tren
Trinxera.

No demanem que cap Grup Polític en concret representi a la Plataforma,
sols demanem que el Parlament de les Illes Balears aprovi i accepti la
construcció de la trinxera o el soterrament de les vies del tren en el seu pas
per dins Santa Maria, com la millor opció per a suprimir el perill que suposen
els tres passos a nivell amb barrera de dins el poble.
La Plataforma pel Tren en Trinxera de Santa Maria del Camí, som una
entitat unitària i plural, que compartim la reivindicació del pas del tren en
Trinxera com a mínim o soterrament com la millor opció, amb totes les
entitats i partits polítics del poble que s’han manifestat sobre la qüestió per
a suprimir els passos a nivell i volem que la Plataforma segueixi essent
així.
Per la Plataforma pel Tren en Trinxera de Santa Maria del Camí.
Neus Comes, en representació de la
Plataforma, fent entrega del comunicat
als membres dels grups parlamentaris
Francesc Dalmau (PSOE) i Antònia
Estarelles (PP)

Ben cordialment:
Neus Comes Frau

TREN TRINXERA

La Conselleria no atèn la nostra demanda
Marina Ruiz de Villegas del Coso.
Membre Plataforma Tren Trinxera
La Plataforma pel Tren en Trinxera, és
la unió o associació d’uns veïns de
Santa Maria del Camí, que sense altra
finalitat que aconseguir un projecte òptim
per a suprimir els passos a nivell de les
vies del tren, es reuneix cada setmana
a la mateixa estació del tren per anar
desenvolupant un modus operandi i
facilitar a les autoritats la comunicació
amb el poble per a resoldre la qüestió
de la millor manera possible. El millor
projecte per al poble tots sabem com
és. Partim de la base que com ciutadans
que tenim unes necessitats de mobilitat
dintre del poble i amb la perifèria, sabem
de manera clara com és el millor
projecte de present i de futur per al poble.
Tenim, gràcies a la col·laboració de
tècnics desinteressats un projecte i
volem que surti endavant amb les majors
garanties de benestar per als habitants
de Santa Maria del Camí i voltants, un
projecte ja presentat públicament i que
compta amb tot el suport de la
Plataforma pel Tren en Trinxera.

Un acte de seny
col·lectiu
Al tenir en compte la crisi i perquè hi
hagués un major grau de comunicació i
enteniment amb les autoritats
competents, es va decidir que el projecte
fora sols fins a la trinxera en un principi,
ja que en opinió d’algunes veus de la
pròpia gent de la Plataforma, el

soterrament complet de les vies no era
viable econòmicament. Per tant en un
acte de seny col·lectiu, decidírem fer una
demanda limitada, eficaç i sostenible
perquè la Consellería ens obrís les portes
al diàleg. Aquest diàleg s’ha produït
encara que sense l’efectivitat desitjada,
ja que del que s’ha parlat fins ara, no
s’ha pogut materialitzar res, ni per part
de Serveis Ferroviaris de Mallorca ni per
part de la Consellería.
Des de l’Ajuntament es va encarregar un
estudi multicriteri sobre els costos
comparatius dels diferents projectes,
amb l’aportació tècnica de dos enginyers
de València, amb un resultat més que
positiu a favor del projecte de trinxera
d’Antoni Pericàs, que és el qual donem
suport la Plataforma pel Tren en Trinxera
des del principi.

És el moment de moure
fitxa
Rosa Mª Vic, la nostra batlessa ho va
lliurar a la Consellería de Mobilitat fent
ús del registre oficial, tal com el protocol
ho exigeix. No obstant això i la reunió
del 20 de maig amb els tècnics de
Serveis Ferroviaris, no hem obtingut cap
resposta positiva, tret que l’estudi i el
projecte estan pendents de valorar.
Doncs bé, ens trobem en la situació
següent, en la qual des de la Consellería
no s’atén a la nostra demanda, i ara és
el moment de moure fitxa, altra vegada.

Des de la Plataforma, estem tots units
per a assolir el millor projecte de
supressió dels passos a nivell per al
nostre poble i els nostres veïns. I anem
a sol·licitar, no només als partits
majoritaris sinó a tots els partits polítics
amb representació parlamentària, el seu
recolzament en el Parlament. Demanem
l’aprovació al nostre projecte de futur.
Després ja vindran, pressupostos,
partides econòmiques, fases del
projecte, etc però ara demanem com part
primera
implicada
amb
les
conseqüències d’un pla no consensuat,
la participació de tot el poble de Santa
Maria del Camí, i que pugui expressarse de manera lliure i respectuosa.
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Decàleg del Tren
Trinxera

« El projecte de trinxera
no és una prioritat per la
Conselleria »

Marina Ruiz de Villegas del Coso.
Membre Plataforma Tren Trinxera
1º SOLUCIONS. La falta de solució no
és solució. El que des d’un principi ha
estat primordial és la seguretat de la
ciutadania. (supressió dels passos a
nivell amb barreres dintre del poble,
segons normativa europea) La solució ha
d’anar encaminada a aquest objectiu.
Que no sigui una qüestió que s’allargui
en el temps, ni en els mandats.
2º CONSENS. Acord amb la Plataforma,
en el plantejament i amb les diferents
solucions que es vagin adoptant.
3º VALORACIÓ per part de la
Conselleria de tots els documents
aportats des de la Plataforma: el projecte
d’atrinxerament de les vies en el seu
pas pel poble de Santa Maria del Camí
amb les seves posteriors aportacions,
l’estudi multicriteri lliurat per part de
l’Ajuntament i les signatures recollides
per a la reconducció del pla de Serveis
Ferroviaris de Mallorca en el termini
d’exposició pública.
4º SEGURETAT PÚBLICA.
Reconeixement per part de la
Conselleria de la tipologia especial en la
qual es troba Santa Maria del Camí i per
la qual demandam una altra solució
distinta a l’aportada. El tren recorre i
separa de forma total una part del poble
de la resta de nucli urbà. Quedaria
totalment aïllada foravila del poble i el
poble de foravila, fent totalment
insostenible la lliure circulació per als
adults i fent-la molt més arriscada que
en l’actualitat per als joves. Es va realitzar
la millora d’un parc situat a foravila al
qual molts joves van, sobretot els caps
de setmana, amb el risc d’accessibilitat
que això comporta. Les característiques
de Santa Maria del Camí únicament són
comparables a Palma i Inca. Cal tenir
en compte el progressiu augment de les
freqüències, la velocitat dels trens i la
proximitat de les cases a les vies. Tres
elements més a tenir en compte. A més
de l’anàlisi històrica i evolutiva dels usos
i actituds de la població per a assolir
aquesta seguretat.
5º EFICÀCIA. Demanam que
s’estableixi el diàleg entre Conselleria i
poble per a assolir el grau de satisfacció
desitjat per ambdues parts, pensant en
termes de seguretat i econòmics
conjuntament, que l’un vagi
indissolublement unit a l’altre. I així
realitzar un pla de viabilitat d’acord amb
les necessitats i les possibilitats
d’ambdues parts. Des d’aquí es deixa
constància que el projecte «trinxera» es
va triar davant el «de soterrament» degut
únicament al cost econòmic superior
que suposava per a les arques de la
Consellería.
6º COMISSIÓ. Demandam la creació

d’una comissió en la qual es trobin
representats els òrgans involucrats, en
la qual també ens hi trobaríem la
Plataforma Tren Trinxera.
7º SOSTENIBILITAT. El projecte ha
d’oferir qualitat de vida i optimització de
recursos, sense oblidar-nos una vegada
més dels costos. El nostre desig es
continuar formant part de la Xarxa Balear
de Sostenibilitat, que el nostre poble
continuï formant part dels circuits triats
cada any pels equips nacionals i
internacionals de ciclisme com a punt
d’entrenament dels seus esportistes, a
més de circuit ciclista de gent gran de
tot arreu de l’Illa. Demanam coherència
del Gob i la Conselleria de Mobilitat del
Pla Pilot de Sostenibilitat proposant
Santa Maria per fomentar un ús més
sostenible dels diferents sistemes de
transport. Que siguin coherents amb el
seu programa electoral de sostenibilitat
que presenten com eix fonamental,
juntament amb el turisme, la innovació i
les politiques socials.
8º PROJECTE ÒPTIM DE MOBILITAT.
Solicitam que sigui el projecte òptim de
mobilitat pel poble en qualitat de vida i
recursos, tenint en compte els usos i
costums de la població. Que es tenguin
en compte també futurs Informes
Municipals que de manera objectiva i
eficaç doni a conèixer la situació real,
realitzat evidentment per l’Ajuntament de
Santa Maria del Camí.
9º FUTUR. Hem de tenir en compte
també els aspectes socials en els quals
es mou la nostra societat. Rompre la
permeabilitat entre les dues parts del
poble, tallant els tres passos naturals
amb un mur, provocarà la creació de
passos pirates tal com ja passa en
altres zones urbanes i s’afegirà un perill
més greu al poble del que tenim avui en
dia.
10º CORRESPONSABILITAT del
projecte. Donant així veritable sentit a
la democràcia. Per això demanam el
compromís a tots els grups polítics
presents en el Parlament Balear.

Entrevista amb la Batlessa, Rosa Vich
J.V.
- En quina situació es troba en aquest
moments el projecte del Tren
Trinxera?
Vàrem enviar el projecte i l’estudi
multicriteri a la Conselleria al mes de
maig i es varen comprometre a donarnos una resposta abans de vacances
però de moment, a principis de
setembre, no han contestat. A la darrera
reunió de la Plataforma vàrem acordar
fer un recordatori a la Conselleria
explicant el malestar de la Platafoma.
- Essent el Conseller de Transports i
la Batlesa del mateix partit, no hi
hauria
d’haver
una
millor
comunicació entre les dues
institucions?
Jo lo que tenc ben clar és que lo que és
bo per Santa Maria ho defensaré a capa
i espasa. Jo com a batlessa, més que
per la trinxera m’he pronunciat pel
soterrament. La trinxera crec que té un
impacte i el que volem és recuperar un
espai verd, un passeig i millorar la
comunicació. El Plenari de l’Ajuntament
es va pronunciar en aquest sentit.
- A nivell del PSM quina és la postura
oficial?
Això ho hauria de dir el Conseller, però
el problema és que aquest projecte no
és una prioritat en aquests moments. Hi
ha altres prioritats. El Conseller no dirà
que no sigui guapo lo que defensam, però
no és una prioritat.
- Jo t’ho deman a tu com a membre
del partit.
Jo com a membre del partit no vaig a
cap organisme. No hi he anat mai i no hi
vaig ara. Vaig només als congresos.
- Pero al darrer congrés vares ser
elegida membre del Consell Polític.

Pero encara no he estat convocada a
res.
- No trobes que és un contrasentit que
un partit d’esquerres i ecologista com
és el PSM hagués presentat un
projecte tan anti-ecològic i que hagi
estat un arquitecte independent el
que vos hagi posat davant els nassos
una solució més racional?
Hem de ser realistes. Hi ha un Pla
Territorial que només contempla el
soterrament a Inca i a Manacor. Aquest
Pla es va aprovar a l’altra legislatura i
ningú no hi va dir res.
Els tècnics dels Serveis Ferroviaris, per
norma, són partidaris dels ponts perquè
és el que menys problemes els crea a
ells. Per això presentaren lo que a ells
els semblava pertinent. A les legislatures
anteriors es varen suprimir passos a
nivell i es feren ponts. Nosaltres no som
una excepció.
Ara surt una idea diferent com és el tren
en trinxera o el soterrament que no
s’havia ocorregut a ningú. Si hi ha d’haver
un canvi de Pla Director s’estudiarà, però
els Governs executen segons el marc
de la llei. Al Conseller no el veig sovint.
Pero quan el m’he topat, encara que no
el veig sovint, li he explicat que això per
Santa Maria és la millor solució.
Un Ajuntament pot, i a lo millor
conseguirem entre tots, fer canviar el
pensament dels polítics: Pensa que per
aprovar les grans inversions hi ha d’haver
almanco un del dos partits majoritaris a
l’Illa que hi ha d’estar d’acord. El Partit
Popular no ho va fer quan va redactar el
Pla Director, i el PSOE... Bé, a lo millor
després d’aquest debat canvien. Jo no
som pessimista, a lo millor a mig termini
se podrà executar, no en aquests
moments perquè l’electrificació està en
marxa.
- És clar que el Govern ha de complir
la llei, però al mateix temps ell pot
canviar les lleis. A part d’això el Pla
Director a lo millor preveu on s’han
de fer soterraments però no
prohibeix fer-ne a altres bandes.
La Conselleria fins ara no ens ha dit si
està d’acord o no amb el projecte del
tren en trinxera. Pel que jo sé ells
manegen uns números diferents pel que
fa al seu cost, i per això consideren que
aquesta inversió no és una prioritat. Bé
idò que no facin rés. Ells diuen que de
tinxera a soterrament no hi ha tant. Jo
vull soterrament perquè a la trinxera hi
veig un impacte i un perill. Que mos facin
el soterrament, si no és ara, idò més
tard.
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Descontent amb la piscina municipal
Sara
Sóc veïna del poble i mare de
dos infants. Durant l’estiu anam
regularment a la piscina
municipal amb els nins. Fins
l’any passat pagàvem 60
cèntims els nins i 1,20 euros els
adults. Enguany la sorpresa ha
estat que ens cobren 2 euros
als nins i 3 euros als adults. Me
sembla una barbaritat que
augmentin els preus més del
doble del que havíem pagat
sempre. Per altra banda cobren
el mateix a la gent del poble que
a la gent que ve de fora poble o
de Palma i això no em sembla
just, ja que a molts de pobles
veinats cobren de 6 a 8 euros
als que no estan empadronats
al seu poble.
No em sembla un preu just pel
poc servei que ofereix la piscina.
Cal recordar que el mes de juny
no hi va haver servei de bar i per
tant ningú no feia net els banys
ni els vestuaris, de manera que
era impossible entrar-hi i era un
focus d’infeccions. Les taules i

cadires no basten per la
quantitat de gent que acudeix a
la piscina i per això sempre més
d’un es queda dret.
Una de les queixes més grans
que tenc és referent al servei de
socorristes, ja que sempre són
dos joves que la major part del
temps el passen conversant
entre ells i amb els amics que
els vénen a visitar. Descuiden
les piscines tant dels adults
com dels infants, a les quals
suposadament només hi poden
accedir nins fins als 6 anys,
pero hi trobam sovint nins de
fins a 10 anys que es tiren
damunt dels petits. Algunes
mares ens hem queixat als
socorristes pero no saben posar
ordre, així és que mares i pares
hem d’estar molt atents amb els
nostres nins quan estan dins
l’aigua.
Algunes mares han anat a
queixar-se a l’Ajuntament però
l’única resposta que els han
donat és que han de presentar
un escrit.

«Els preus de la piscina han
pujat molt poc»
Parlam amb el regidor
d’esports, Antoni Oliver,
sobre les queixes d’alguns
usuaris de la piscina.
- A l’inici d’aquesta
temporada sembla que no hi
havia serveis de bar ni de
neteja...
El problema va ser que enguany
s’havia acabat l’anterior
concessió del bar del
poliesportiu. Vàrem convocar un
concurs públic per una nova
concesió. Al principi es
presentaren 12 o 13 candidats,
però el problema va ser que cap
d’ells no complia amb els
requisits mínims establerts a les
bases del concurs. Per això
vàrem haver d’ampliar fins a tres
vegades el termini de
presentació de sol·licituds, cosa
que va retardar molt tot el
procediment. Al final vàrem optar
per obrir la piscina a principi de
temporada encara que no hi
hagués servei de bar. Pensàrem
que era millor que no tenir tancat
fins que el bar no estigués obert.
- La pujada de preus als
usuaris de la piscina sembla
que ha estat important
enguany.

Es pot dir que pels veinats de
Santa Maria els preus quasi no
han pujat, ja que els
abonaments de temporada han
passat de 8,60 a 9,00 euros per
als infants i de 14,30 a 15,00
per als adults. Tenint en compte
que els preus no s’havien tocat
des de fa almenys 15 anys, no
crec que la pujada sigui
exagerada.
Es ver que els preus dels tiquets
simples sí que han pujat, però
la veritat és que eren molt
baixos en comparació als altres
pobles. De fet venia molta de
gent de fora poble perquè aquí
era més barat que als seus
pobles. Així i tot encara és més
barat que als pobles veinats.
- Potser hi ha gent que no sap
que
existeixen
els
abonaments de temporada.
No hi ha cap cartell que ho
digui.
Els abonaments existeixen des
de sempre i està publicat al
reglament de l’Ajuntament.
- Alguna gent es queixa de
la feina dels socorristes.
Els socorristes tenen normes

molt estrictes i crec que les
respecten. A més enguany s’ha
ampliat la plantilla i hem passat
de 2 a 4 socorristes, el que
permet que a alguns torns hi
hagi dos socorristes a la
piscina.
- Sembla que no hi ha taules
i cadires abastament.
De manera general no. Pot ser
que manquin a alguns moments
puntuals, pero s’ha de tenir en
comte que l’espai de què
disposam és limitat.
- L’estiu passat vares
anunciar que l’Ajuntament ja
disposava d’un pressupost
assignat per a la instalació
d’un depurador de cloració
salina a la piscina gran, que
havia d’estar en funcionament aquest estiu. Com així
no s’ha instal·lat aquest nou
depurador?
El que passa és que les
normatives sobre piscines
públiques han anat evolucionant
i cada vegada hi ha més
exigències per aquest tipus
d’installacions. Nosaltres hem
donat prioritat a les feines
d’adaptació a les noves normes
i per això la cloració salina s’ha
deixat per més endavant.

Artesania Tèxtil

Bujosa
Bernat de Santa Eugènia, 53
tel. 971 62 00 54
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Plaça Nova, 5
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Biblioteca Municipal

Organitza: Amics de la Vall de Coanegra

