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Síquia de Coanegra:
usurpació d’un bé públic
La síquia de Coanegra és un bé públic
que als darrers anys ha estat malmenat,
destruït a alguns indrets, i ocupat o
usurpat en benefici de les propietats
privades llindants amb el seu traçat.
(Pàg 2-5)

L’antic traçat de la síquia amb el seu camí
passava per on ara hi ha el pati que es veu a la
fotografia i que pertany a la vivenda d’una
tinent de Batle de l’Ajuntament.

Fora Vila reclama
solucions a la
recollida de fems

Mobilitzacions en
defensa del camí
des Cabàs

Els veinats presenten a l’Ajuntament una
proposta per la recollida de fems a Fora Vila.
Pàg 10-11

Continuen les mobilitzacions per la
recuperació del camí reial de Bunyola a Alaró.
Pàg 6-7

No hi haurà tren
trinxera

La notícia no ha sorprès a ningú. La
Conselleria de Transports ha anunciat que
no hi haurà trinxera pel tren. Pàg 14.
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SÍQUIA DE COANEGRA

Una regidora de l’Ajuntament usurpa un
bé públic
J.O.
La síquia de Coanegra que
anava des de la font de Son Pou
fins al nostre poble, va ser
l’única via d’abastiment d’aigua
del casc urbà des del segle XVII
fins fa uns 30 anys. Per aquesta
raó, tal com reconeixen les lleis
més antigues de la nostra
civilització, des del dret romà
passant per les lleis godes fins
a la legislació actual, la síquia i
els seus marges són
considerats com a propietat
dels edificis on vagi destinada
l’aigua. En aquest cas això vol
dir propietat del poble.
Als darrers anys aquesta
propietat pública ha estat
malmenada, destruïda a alguns
indrets, i ocupada o usurpada,
en benefici de les propietats
privades llindants amb el seu
traçat. Tot això ha passat i
passa sense que es tengui cap
notícia que l’Ajuntament s’hagi
preocupat el més mínim per
defensar i restituir el que pertany
al poble.
El cas més escandalós és que
uns dels ‘okupas’ de la síquia
és ni més ni manco la regidora
i tinent de Batle, membre de
l’equip de govern municipal,
Àngela Candel. La vivenda de la
regidora es troba al final del que
actualment es denomina Camí
de la Siquia. Aquest camí
correspon a l’antic traçat de la
siquia de Coanegra i fins fa
algunes dècades continuava tot
dret ben pel mig del que ara és
la finca de la regidora, cap a Can
Borralló. Al costat de la síquia
hi havia un camí de tres peus
que era d’ús públic i que donava
accés a les cases i terrenys
dels voltants.

la izquierda (el que correspon
al costat Est) con acequia
pública, ...».
L’altra parcel·la és on es troba
el jardí i el garatge, una «porción
de tierra sita en el punto Son
Chich, ... de cabida treinta y tres
areas y dos centiareas.
Lindante ... por el Oeste con
acequia pública que conduce el
agua para el abastecimiento de
la población.»
Malgrat que la síquia de
Coanegra va desapareixer fa
temps en aquest tram, al seu
lloc hi passa la canonada que
du l’aigua dels pous de Can
Pere Peu i de Can Borralló fins
a la xarxa municipal. Per això,
encara que l’Ajuntament ho
hagués volgut, no hagués pogut
cedir o vendre el terreny del pas
de la síquia a ningú. Es tracta
doncs d’una ocupació il·legal
d’un espai públic.

La regidora no vol
fer declaracions.
Hem intentat conèixer la versió
i l’opinió de la regidora Àngela
Candel sobre aquest cas
d’usurpació d’un camí municipal
però no hem obtingut resposta
a la nostra sol·licitud
d’entrevista. El que sí hem fet
es parlar amb els seus veinats.
Na Inma Fernàndez, propietària

de la casa anomenada «Sa
Caseta» veinada de la de
n’Àngela Candel, ens mostra
una escriptura de la seva vivenda
de l’any 1988 on s’indica que
«linda por la izquierda con tierra
de Jaime Pizá mediante
acequia». Queda clar idò que
entre la seva casa i el terreny
del veinat hi ha una síqua i per
tant el camí de pas obligat al
seu costat. Com es pot veure a
la fotografia que acompanya
l’article, on hi havia d’haver el
pas d’una síquia amb el seu
camí, ara hi ha el mur i el pati
de la propietat de la tinent de
Batle.

Justament la vivenda de na Inma
es troba en la mateixa situació
que la de la seva veinada perque
té el corral i la casa separats
per un camí públic (el camí que
va del camí de la Síquia fins al
camí de Can Franco). «Què
passaria si jo fes el mateix que
la veinada i construís una paret
al mig del camí per juntar la
casa amb el corral?» es
demana. «Els veinats ho han fet
i ningú no els ha dit res.»
Segons ens conta na Inma, els
seu repadrí va comprar fa molts
d’anys la casa i el terreny que
ara son propietat de n’Àngela
Candel. «El meu repadrí ja va
voler posar una barrera al camí
de la síquia que passava per
davant aquesta casa, però
l’Ajuntament li va denegar el
permís, com també el va
denegar als qui compraren la
casa al meu padri, al·legant que

La vivenda de la regidora Àngela Candel. La franja blava dibuixada
damunt la foto correspon aproximadament al terreny públic que
ocupa de forma il·legal .
es tractava d’un camí públic. Va
ser quan la casa ja era propietat
de n’Àngela que es va construir
el portell de la finca amb al mur
situat ben damunt de la siquia i
aferrat a la nostra vivenda,
apropiant-se d’un terreny que no
és seu, tal com consta a les
meves escriptures i a les
seves»

La regidora
denuncia als seus
veinats.
Aquesta usurpació ha donat
peu a alguns conflictes de
veïnatge. «Fa uns anys vàrem
fer obres de reforma de la cuina

Dues parcel·les
separades per la
síquia
Segons consta a les escriptures
de l’any 1976 d’un dels anteriors
propietaris, el terreny on es
troba la vivenda de n’Àngela
Candel està format en realitat
per dues dues parcel·les
diferents, separades per la
síquia. Una parcel·la correspon
a la vivenda, «casa denominada
Son Chich en el punto del
mismo nombre, ... ocupa una
superficie de unos ciento veinte
metros cuadrados. ... Linda por

Na Inma Fernàndez davant la seva casa. A la dreta de la foto és veu la paret de marès, de construcció
recent, que correspon al portell d’entrada de la vivenda de la regidora i que està construïda al lloc on
passava la síquia i el seu camí .

i vàrem instal·lar, amb el
pertinent permís d’obra de
l’Ajuntament, una sortida de
fums a la paret que dóna on
abans hi havia la siquia i ara el
corral de la regidora. Això no
degué agradar als nostres
veinats perquè un bon dia
l’extractor de la cuina va deixar
de treure el fum sense causa
aparent. Cercant, cercant,
arribàrem a la causa del
problema: els veinats havien
sellat amb silicona la nostra
sortida de fums!. L’enfado del
meu padrí va ser gran i davant
les amenaces en denunciar-los,
els veinats varen optar per tornar
obrir la sortida de fums.»
«La cosa no ens va anar tant
bé l’any passat –ens explica na
Inma- quan vàrem instal·lar a la
casa un sistema d’aire
condicionat i varem col·locar els
aparells externs a la paret que
dóna a la síquia. Això tampoc
va agradar als veinats i aquesta
vegada varen ser ells que ens
denunciaren a nosaltres
argumentant que haviem
collocat els aparells dins la seva
propietat. És clar que la raó està
del nostre costat, basta llegir les
escriptures, però no teníem cap
ganes d’anar a discutir-ho
davant un tribunal i a més,
essent la denunciant membre
del govern municipal, no teníem
cap garantia de sortir-ne ben
parats. Així és que optàrem per
la solució més fàcil que era la
de col·locar els aparells damunt
la teulada. Ara bé, quan
n’Angela ja no estigui a
l’Ajuntament, i crec que li queda
ben poc, ja en tornarem parlar
del camí de la síquia».
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El camí de la Síquia 50 anys enrera

La fotografia superior correspon a un altre tram del camí de la síquia
que encara existeix actualment.
Aquest tram de camí, de menys de 100 m, parteix de darrere la casa que
es pot veure a la fotografia antiga de l’esquerra i s’acaba al límit de la
urbanització de Can Borralló, on el camí torna a desaparèixer ocupat
per un dels solars de la urbanització..
Fotografia del dia del casament de na Maria Redondo, fa poc més de 50 anys.
La novia es dirigeix al poble pel camí de la siquia, que era l’únic camí per anar-hi desde ca
seva, que és la casa que es veu al fons.
La vivenda actual de la regidora Angela Candel estaria situada just darrere on es trobava el
fotògraf que va fer la foto, tallant el camí que es veu a l’imatge.
La síquia de Coanegra es troba probablement a la dreta del camí , tapada per l’herba.

Curiosament, a la urbanització de Can Borralló s’ha respectat el dret
de pas de la síquia al tram que es pot veure a la fotografia inferior.

Una casa construïda sobre un espai
d’aquesta ocupació d’un espai públic. Ens
públic
consta que fa uns anys, quan la Conselleria
Després de creuar el camí de Ca na Cília, molt
aprop del camí de Coanegra, la síquia
travessava la finca de Son Torrelleta. Una part
d’aquesta finca va ser venuda fa uns anys i els
nous propietaris varen construir una casa ben
damunt del traçat de la síquia, a més de destruir
el que en quedava dins la seva propietat.
L’Ajuntament, que va atorgar el corresponent
permís d’obra, va clucar el ulls davant la
malifeta, malgrat que estava ben al corrent

d’Agricultura va executar el projecte de
recuperació de la síquia de Coanegra, des de
Son Pou fins a Can Borralló, es varen trobar
amb el fet consumat de la desaparició de la
síquia dins la finca de Son Torrelleta. Després
de plantejar el problema a l’Ajuntament,
aquest, en comptes de fer valer el dret sobre
el domini públic, va optar per la construcció
d’una tuberia soterrada pel camí de Coanegra
a partir del camí de Ca na Cília fins a Can
Borralló, abandonant de fet més d’un
quilòmetre del recorregut original de la siquia.
Imatge de la casa construïda sobre la síquia de Coanegra

«Si consta que hi
ha una usurpació,
l’Ajuntament
actuarà»
La batlessa Rosa Vich no ha volgut fer declaracions
a aquesta revista en relació en aquest tema, ni a cap
altre. S’ha limitat a enviar-nos la seguent nota escrita:
«Segons les dades que disposa aquest Ajuntament,
a dia d’avui, no s’ha registrat cap denúncia al
respecte».

Vestigi del pas de la síquia des del camí de
Ca na Cília cap a la finca de Son Torrelleta.
A partir d’aquest punt ja no queda res de la
síquia i el dret de pas està interromput.
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Els articles només expressen l’opinió dels seus autors.

«Ara bé, si consta que hi ha una usurpació,
L’Ajuntament actuarà en conseqüència per no perdre
cap dret públic.»
«Aquest camí està ben delimitat segons les dades
que disposa aquest Ajuntament, a la revisió de les
Normes Subsidiàries, al catàleg de FODESMA.»
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LA SÍQUIA DE COANEGRA

Una obra pública d’origen àrab
Mateu Vic
La síquia de Coanegra és un dels
elements patrimonials més importants i
característics de Santa Maria. Neix a la
font de Son Pou, a l’extrem nord del
terme municipal, i transcorre al llarg de
la vall de Coanegra, entrecreuant-se
diverses vegades amb el torrent i amb el
camí amb els quals comparteix el nom.
Finalment, surt de la vall, canvia de
vessant i, convertida en canonada, arriba
-o arribava- fins al poble a través del camí
que encara s’anomena de sa Síquia.
Parlar de la història d’aquesta
canalització és parlar de la història de la
vall de Coanegra i de tot el poble. Durant
segles va ser la que va portar l’aigua al
casc urbà per omplir les cisternes
santamarieres, a més de regar els horts
de Coanegra i moure molins amb la força
de la seva aigua. Avui en dia, però, ni
mou molins ni omple cisternes, i molts
d’horts tampoc ja no reben la seva aigua,
que fa anys que no arriba al poble.

Enginyeria musulmana
Cal anar cercar l’origen de la síquia en
l’època musulmana. Sortosament tenim
un magnífic llibre, obra d’Helena Kirchner,
titulat «La construcció de l’espai pagès
a Mayurqa: les valls de Bunyola, Orient,
Coanegra i Alaró», que fa una acurada
anàlisi de l’estructura hidràulica de
Coanegra, els seus orígens i la seva
evolució.
L’inici de la síquia, la font de Son Pou,
és una típica obra musulmana captació
d’aigua subterrània coneguda amb la
denominació de «Qanat», que fa sortir
l’aigua a la superfície mitjançant una
galeria amb un o diversos pous d’aireig,
aprofitant el desnivell del terreny. En el
cas de la font de Coanegra, aquesta
galeria té un sol pou, i discorre per davall
del llit del torrent, empedrat, fins que surt
a la superfície una mica per davall de les
cases de Son Pou i inicia el seu
recorregut en forma de síquia.
Segons explica Kirchner, el sistema
hidràulic de Coanegra obeeix a un
disseny duit a terme per tal d’obtenir
parcel·les irrigades grans en el fons de
la vall amb el mínim terrassament
possible. Al llarg del recorregut de la
síquia hi havia en l’època musulmana un
total de sis molins, moguts per la força
de l’aigua. Malgrat tot, segons Kirchner,
la funció dels molins era secundària en
l’època islàmica, sempre lligada a les
exigències del reguiu, que tenia
preferència sobre altres usos de l’aigua.
La població vivia en alqueries, situades
probablement a l’entrada de la vall o en
indrets elevats, no irrigables, i lligades a
l’explotació de cultius intensius de
reguiu, d’hortalisses, arbres o cereals.
En aquella època probablement la síquia
no arribava molt més avall de Son
Torrella.

especifica Capó que cada any hi ha
despeses de l’Ajuntament per adobar la
síquia.

Amb la conquesta cristiana no canvia
tant el disseny del sistema hidràulic com
la concepció del seu funcionament. Es
construeixen tres o quatre nous molins,
i la molineria esdevé l’activitat principal
de la síquia, mentre que el reguiu passa
a ser subsidiari, sempre segons
l’exhaustiu treball d’investigació d’Helena
Kirchner. Poc després de la conquesta
s’allarga la síquia fins a Son Boadella
(actualment Son Torrelleta)

L’aigua i el poble
No és fins al segle XVII que neix el casc
de població de Santa Maria, i ja des
d’aquell moment la síquia de Coanegra
era la seva via de proveïment d’aigua, tal
com explica Josep Capó al segon volum
de «La Vila de Santa Maria del Camí».
Al 1626, quan el casc urbà no era més
que un embrió, ja està documentada la
síquia d’aigua que va de Coanegra a
Santa Maria. Quan s’estableixen els
frares mínims als Hostals, el 1682, es
parla d’una font d’aigua excel·lentíssima
que baixa de la muntanya i corre fins a
l’hort i el claustre del Convent.
Tradicionalment, la propietat de l’aigua
de Coanegra anava lligada a la
possessió de Son Torrella. Així, el 1671
Jaume d’Olesa ven a Francesc Cotoner,
nou propietari de Son Torrella, l’aigua de
la font de Coanegra, excepte els
divendres. Al mateix any Olesa ofereix
al consell de la Vila l’aigua de Coanegra
tots els divendres de cada setmana amb
càrrec d’un parell de gallines cada any.
Malgrat aquest acord, en el futur hi hauria
conflictes freqüents entre l’Ajuntament i
Son Torrella a causa de la propietat de
l’aigua.
Es veu, però, que en aquell temps la

conducció de l’aigua des de Son
Boadella fins al poble només era un solc
cavat dins la terra, i així, al segle XVIII
l’Ajuntament va fer construir una síquia
en condicions. El 1743 la síquia ja
arribava a la plaça de la Vila, però no fou
fins al 1785 o potser un poc més
endavant que no va estar acabada
definitivament, essent batle Bartomeu
Canyelles, metge, i especialment
interessat en resoldre el problema del
proveïment d’aigua. En aquells moments
l’Ajuntament aportà 200 lliures de les 570
de què disposava.
Durant el segle XIX, segons explica
Capó, hi ha diversos conflictes per l’aigua
de Coanegra. El 1825 es fa constar que
de temps immemorial l’Ajuntament està
en possessió de l’aigua de Coanegra per
omplir les cisternes. El 1828, però, es
diu que la marquesa d’Ariany (propietària
de Son Torrella), és la propietària de
l’aigua, per la qual cosa es resolgué
abandonar la causa contra ella i
demanar-li aigua per omplir les cisternes,
ja que mai no l’ha negada. També

L’aigua de Coanegra continuaria sent
objecte de controvèrsia fins passat mitjan
segle XX. L’any 1956 l’Ajuntament aprovà
un conveni amb els propietaris de l’aigua
de la font, mitjançant el qual passava a
mans municipals «el aprovechamiento
del agua del referido manantial, para
llenar los depósitos, tanto públicos como
privados, existentes y futuros de dicha
villa, desde la puesta de sol de los
sábados al mediodía del martes de todas
las semanas comprendidas entre el día
primero de noviembre de cada año y el
día primero de marzo de los años
siguientes, ambos días inclusive»
Igualment pasa a l’Ajuntament «para que
lo destine al referido llenaje de depósitos,
el sobrante de agua del manantial, es
decir, el agua no utilizada
tradicionalmente por los otros usuarios,
en el periodo comprendido entre el día
primero de noviembre y el día primero
de marzo, Si llegado el día primero de
marzo de cualquiera de los futuros años,
no hubiese podido el Ayuntamiento
acabar de llenar las cisternas de la villa,
tendrá la facultad de aprovechar para ello
el agua del referido manantial, que
ningún usuario actual o futuro utilice
legalmente». Al mateix conveni es
reconeix que «el Municipio tiene el
derecho de utilizar las acequias que
conducen el agua del referido manantial
desde el punto donde brota hasta los
depósitos de la referida villa.» D’aquesta
manera quedava tancada una qüestió
que era problemàtica des de segles
enrere. L’Ajuntament procedí a entubar
la síquia entre Son Torrelleta i el poble,
ja que més avall d’aquesta propietat no
hi havia cap altre hort que hi regàs.

La comunitat de regants
Jurídicament l’aigua de Coanegra
pertany en l’actualitat a tota una sèrie
de propietaris (16 en total) que
constitueixen la comunitat de regants.
L’aigua es distribueix per hores
setmanals, i hi ha propietaris que tenen
aigua tot l’any, d’altres només 8 mesos
l’any, i l’Ajuntament 4 mesos l’any, (però
els mesos en què sol baixar més aigua).
La quantitat d’hores anuals de cada
propietari varia moltíssim, així hi ha una
possessió que té més de 1.500 hores,
mentre que alguns petits propietaris no
arriben ni a les 80. L’Ajuntament, és a
dir el poble, és propietari d’un total de
66 hores setmanals durant 4 mesos, la
qual cosa fa un total de 858 hores anuals,
és a dir quasi un 10%. Si tenim en
compte, però, que durant els mesos de
novembre a febrer plou més que a altres
èpoques de l’any (el 44% del total anual
plogut entre 1990 i 2000), no és gens
arriscat dir que devers un 15% de l’aigua
de Coanegra és municipal, això sense
tenir en compte el dret als sobrants de
la resta de l’any.
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restituir la conducció a partir de la finca
de Son Torrelleta, i es va optar per
construir una nova canonada subterrània
pel Camí de Coanegra fins al deposit de
Can Borralló.
Curiosament, l’Ajuntament, en comptes
de connectar la canonada al dipòsit
regulador que abasteix la xarxa
municipal, va desviar la conducció per
deixar vessar l’aigua dins el pou que es
troba devora el dipòsit.
Malauradament, després de les obres de
reforma de la síquia, no es va prendre
cap mesura per assegurar el seu
manteniment i poc a poc la degradació
torna a ser present, fent que a dia d’avui

l’aigua ja no arribi mai més avall de la
possessió de Son Torrella.

Una infraestructura
pública i un element del
patrimoni
Caldría una acció decicida per part de
l’Ajuntament per evitar la dregadació d’un
dels elements patrimonials més
importants i antics del nostre poble i per
recuperar una propietat pública i el seu
dret de pas, sense oblidar l’aigua que
es perd al torrent mentre que al poble
bevem aigua de sa Marineta.

SÍQUIA DE COANEGRA

De la síquia als pous
L’aigua de Coanegra havia estat sempre
suficient per al proveïment del poble, però
a les darreres dècades el creixement
demogràfic, i sobretot el canvi en els
costums domèstics, ha fet que ja fa anys
el cabal de la síquia començàs a ser
insuficient. Així, el 1978 l’Ajuntament
comprà el pou de Can Pere Peu, al camí
del Rafal dels Polls per completar el
proveïment d’aigua. El 1984 l’Ajuntament
adquirí els pous de Can Borralló a canvi
de deixar urbanitzar aquesta finca, i
alguns anys després, encara dins els
anys 80 el de Son Torrella, coincidint
amb anys de sequera i d’un constant
augment del consum d’aigua.
Mentrestant, l’aigua de Coanegra va
deixar de ser usada per al proveïment
municipal, víctima de l’oblit i
l’abandonament dels diferents
consistoris que han governat i governen
aquest poble. Així, a 1990 la revista
Coanegra es feia ressò de
l’abandonament de la síquia: «Un altre
aspecte de la degradació de Coanegra
és l’estat actual de la síquia. Just devora
sa Bassa de Cas Barreter la síquia perd
un raig d’aigua que fins i tot fa córrer el
torrent. Mentrestant al poble de Santa
Maria hi ha problema amb l’aigua (...)
Crida al cel aquest absurd i aquest estat
d’abandonament de la síquia de
Coanegra» (Coanegra, núm. 71, maig
1990).

De possessions a xalets
Però només dos mesos després, en un
altre article de la nostra revista, al mateix
temps que reiteràvem la denúncia per
l’abandonament de la síquia reflectíem
un nou interès per aquesta construcció.
Era l’època en què moltes possessions
canviaren de mans, i passaren de ser
simples explotacions agrícoles a
residències de luxe, i els nous propietaris
estaven interessants en assegurar-se un

proveïment d’aigua que ja tenien en
propietat juntament amb la finca. En
aquell temps era precisament dins Son
Oliver, una possessió que acabava de
ser comprada per un magnat, on la síquia
estava més deteriorada.
Curiosament, no només les possessions
canviaren de titular, l’agost de 1990
l’Ajuntament estrenava nou batle i nou
partit governant. Els nous propietaris de
les possessions de dins la vall
començaren poc a poc una tasca de
reparació i manteniment de la síquia.
L’Ajuntament, en canvi, continuà amb la
política d’oblit i abandonament envers
aquesta singular obra d’enginyeria
popular.

La degradació de la
síquia
La degradació d’aquesta obra pública es
va agreujar durant tota la dècada dels
90 davant la passivitat de l’Ajuntament.
En aquesta època es va deixar perdre la
major part de l’aigua que brollava de la
font de Son Pou. El seu estat era
veritablement deplorable: cegada per la
vegetació i el fang del camí, rompuda de
per tot, vessant com un colador, tant cap
al camí com al cap als camps o cap al
torrent.
La decadència i l’oblit en què caigué la
siqui era patent no tan sols en el seu
traçat físic, també el dret de pas de la
comunitat sobre el traçat de la síquia es
va veure privat en la major part del seu
recorregut.
Afortunadament a l’any 2006 la
Conselleria d’Agricultura va dur a terme
un projecte de restauració de la síquia
desde l’ull de la font fins al camí de Ca
na Cília. Malauradament aquesta reforma
no va suposar la recuperació del dret de
pas sobre el recorregut de la síquia als
trams on travessa finques privades,
arribant al punt que es va renunciar a

Lleis sobre la
propietat i el dret de
pas de les síquies
Antoni Gorrias
Les lleis que regulen la propietat i els
drets de pas de les síquies ja estaven
recollides en el dret romà. Al segle X els
gods tenien el «dret consuetudinari» costums- i dels ancians i en veure que
no hi havia el que ara es diu «seguretat
jurídica» varen promulgar les «Lleis de
partides» copiant-les del dret romà.
Aquestes lleis godes ja reconeixien el
dret de pas per les síquies «...El cauce
por donde vaya agua á algun molino, y
la acequia hecha para regar huertos ú
otra heredad, deben ser mantenidos y
guardados con estacadas, ... Nadie
podrá impedir que uno repare ó limpie
los caños ó las acequias por donde
pasen las aguas de sus casas ó
heredades».
A la Llei d’Aigües de l’any 1866, es parla
de la propietat de les síquies i dels seus
marges «...Tampoco podrán los dueños
de los predios que atravesase una
acequia ó acueducto, ó por cuyos
linderos corriese, alegar derecho alguno
de posesión al aprovechamiento de su

cauce ni márgenes, á no fundarse en
títulos de propiedad posesivos de tal
derecho...».
La Llei d’Aigües de l’any 1879, és més
explícita sobre la propietat de les síquies:
«En toda acequia ó acueducto el agua
el cáuce, los cajeros y los márgenes,
serán considerados como parte
integrante de la heredad ó edificio á que
van destinadas las aguas.»
El Reial Decret 1/2001 que aprova el
texte refós de la Ley de Aguas, ratifica
que els marges límits de les síquies
estan inclosos dins la propietat de la
síquia «Título IV de la utilización del
dominio público hidráulico. Capítulo I
Servidumbres legales. Artículo
49. Titularidad de los elementos de la
servidumbre. En toda acequia o
acueducto, el cauce, los cajeros y las
márgenes serán considerados como
parte integrante de la heredad o edificio
a que vayan destinadas las aguas o, en
caso de evacuación, de los que
procedieran.»
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Camins públics, camins privats
Conferència d’Antoni Gorrias
Joan Vich
El passat dia 6 d’Octubre va
tenir lloc a la biblioteca
municipal una conferènciacol·loqui sobre la usurpació dels
camins públics al nostre poble.
Organitzada per l’associació
Amics de la Vall de Coanegra,
la conferència va córrer a càrrec
d’Antoni Gorrias (Fideuer), que
és un dels més eminents
especialistes de Mallorca sobre
la història i els drets dels camins
de la nostra illa.
La conferència fou molt
concorreguda. La sala d’actes
de la biblioteca no va bastar per
donar cabuda a tots els
assistents, molts d’ells de fora
poble, atesa la repercussió
mediàtica que ha tingut el cas
de la destrucció del camí reial
de Bunyola a Alaró al seu pas
per es Cabàs.
Antoni Gorrias va centrar la seva
exposició en tres casos
destacats de desaparició o
tancament de camins públics.
A més del camí de Bunyola a
Alaró, també va parlar del camí
de Coanegra que uneix Santa
Maria amb Orient, i de la síquia
de Coanegra que abastia el
poble amb l’aigua de la font de
Son Pou.
El conferenciant va aportar
nombrosa informació sobre lleis
antigues i fets històrics per
demostrar que en els tres casos
es dóna una violació de la llei
contra una propietat pública i en
favor d’interessos privats.
La conferència va donar pas a
un col·loqui que, com calia
esperar, es va centrar en el tema
del camí des Cabàs. El debat
va ser molt animat, gràcies
sobre tot a la participació de la

Batlessa, Rosa Vich, qui,
contra l’opinió de tots els altres
que intervingueren a la
discussió,
va
intentar
argumentar amb poc èxit les
seves posicions ja conegudes
sobre
aquest
cas:
a
l’Ajuntament no li consta que
aquest camí sigui públic.

Intercanvi de
«cromos»
Canviant de línia argumental, na
Rosa va voler justificar la seva
postura de no fer res davant el
tancament del camí públic des
Cabàs, diguent que era
important que l’Ajuntament
estigués en bones relacions
amb els senyors de les
possessions, ja que aquestes
disposen d’elements patrimonials importants als quals
hauríem de poder tenir accés.
En concret va citar el cas dels
«qanats» des Cabàs.

Quatre rates i la
secretària
Després de l’allau d’arguments
aclaparadors que va aportar
n’Antoni Gorrias, la intervenció
de la Batlessa va ser poc
convincent. En primer lloc na
Rosa Vich va reconèixer
l’interès de la informació
aportada
per
aquest
especialista pero va explicar
que «a l’Ajuntament som quatre
rates, i no tenim capacitat ni
mitjans per recaptar tota la
documentació i dades que
farien falta per obrir els camins
en litigi».
El cas és que l’Ajuntament
disposa des de fa 11 anys d’un
catàleg de camins públics
elaborat per especialistes del
Consell Insular i justament un
del seus autors, en Biel Ordines,
que era present a la
conferència, va intervenir per
rebatre l’argument de la
Batlessa. Segons paraules d’en
Biel, una de les tasques del
Consell és precisament la de
pal·liar la manca de recursos
dels municipis petits que, com
és lògic, no disposen
d’especialistes en totes les
matèries. Per això el Consell, a
través de Fodesma, i a
sol·licitud del propi Ajuntament,
va elaborar a l’any 99 el catàleg
de camins de Santa Maria,
detallant la llista dels camins
que, segons la informació

Batlessa s’en va sortir per la
tangent: «Si no estàs d’acord
amb l’actuació d’aquest
Ajuntament el que has de fer és
presentar-te a les eleccions i,
si guanyes, segurament que ho
sabràs fer millor».

Antoni Gorrias va ser presentat per la directora de la
biblioteca Maria Antònia Oliver
històrica recollida, haurien de
ser públics. L’únic que li calia
fer al consistori, era aprovar el
document en sessió plenària i
posar-lo a exposició pública. A
partir d’aquest moment el camí
des Cabàs s’hagués convertit en
camí pùblic mentre que ningú
no
hagués
aportat
documentació que permetés
demostrar el contrari.
La Batlessa va respondre que
per dur el document a exposició
pública havia de comptar amb
l’acord de la secretària
municipal, deixant entendre que
la responsable d’aquesta
manca d’actuació per part de
l’Ajuntament era la funcionària.

Aquest argument va causar un
gran rebombori entre els
assistents que el consideraven
totalment injustificat.

Passes enrere
«El que és ben segur és que
l’Ajuntament no ha fet cap
passa enrere en la defensa dels
camins públics» va afirmar na
Rosa Vich a un moment del
debat, a la qual cosa un altre
assistent va respondre que
«Guardar un catàleg de camins
públics fet per especialistes
durant 11 anys sense fer res,
és fer moltes passes enrere».
Davant tanta evidència la

En aquest punt el to del debat
encara va pujar més, i en Bernat
Fiol, dirigent de Gadma i
conegut militant per la causa
dels camins públics, li va
contestar, quasi a crits, que això
era un «intercanvi de cromos»
inadmissible. «No es pot regalar
un camí al senyor des Cabàs,
a canvi de que ens deixi visitar
la possessió de tant en tant. El
camí és públic i això no es
negocia. Si els «qanats» són un
bé d’interés cultural, s’han de
declarar com tals, lo que
obligarà als senyors a obrir-los
a les visites del públic».
Per acabar l’acte, en Martí
Canyelles, membre de
l’associació convocant, va
animar al assistents a
incrementar els esforços en la
lluita per la recuperació dels
camins públics als quals ens
prohibeixen l’accès, anunciant
la propera convocatòria d’una
excursió reivindicativa pel camí
des Cabàs.

Antoni Gorrias, investigador del
patrimoni
Antoni Gorrias («Fideuer») és un dels més destacats especialistes en el patrimoni històric
d’obres públiques de Mallorca, amb el títol d’investigador concedit pel Ministeri de Cultura i
Esports espanyol a l’any 1986.
A més d’haver participat en la recerca de documentació històrica per l’elaboració dels catàlegs
de camins d’un total de deu municipis, ha elaborat l’informe documental sobre la titularitat
pública del camí de Ternelles i és autor dels estudis que han servit per la declaració de Béns
d’Interés Cultural, com són la síquia d’en Baster, la síquia de la Font de la Vila i les síquies de
Búger.
Antoni Gorrias és autor i coautor de diversos llibres sobre cases de neu, drets sobre l’aigua i
les síquies, obres públiques i patrimoni. La seva labor desinteressada en defensa del patrimoni
històric de Mallorca és reconeguda per tot arreu i ha estat recompensada entre d’altres, amb
el premi «Soci d’Honor ARCA 2006"

La intervenció de la Batlessa va animar el debat
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Tempesta al PSM
Una de les conseqüències de la malifeta
del camí des Cabàs, és que alguns
destacats membres del Partit Socialista
de Mallorca de fora del nostre poble,
activistes des de fa molts d’anys de la
causa per la recuperació dels camins
públics, han descobert una realitat que
desconeixien: l’ex-Secretari General del
seu partit, ex-Batle de Santa Maria i
membre actual del partit, Mateu Morro, i
la membre del Consell Polític del seu
partit i Batlessa de Santa Maria, Rosa
Vich, des de fa anys militen per la causa
contrària.
Mentre que a fora de Santa Maria, el
PSM sempre ha estat implicat de manera
destacada en la lluita contra els
terratinents que s’apropien dels camins
públics, el seus representants al nostre
poble fan i han fet tot el possible per no
contrariar als Senyors de les
possessions, tolerant durant dècades el
tancament de camins mentre que
diposen de documentació que demostra

el seu caracter públic.
Al debat que va seguir a la conferència
de n’Antoni Gorries es va posar en
evidència la indignació d’alguns
membres del PSM, que no se podien
creure el que sentien per boca de na
Rosa Vich. La tempesta ha arribat a
instàncies més altes i, segons fonts no
oficials, sembla que alguns membres
destacats del partit ha cridat a l’ordre a
la Batlessa de Santa Maria pel que fa a
la seva actuació en aquest cas.
Arribats a aquest punt cal esperar que
el govern municipal es pasi al bàndol
dels defensors dels camins públics i
comenci a donar passes per la
recuperació del camí reial de Bunyola a
Alaró al seu pas pes Cabàs. La primera
mesura hauria de ser l’aprovació del
catàleg que guarden des de fa 11 anys.
O això, o la baixa del partit d’en Mateu
Morro i de na Rosa Vich. Si no és així,
el descrèdit del PSM arribarà més enllà
del nostre municipi.

CAMÍ DES CABÀS

Agraiment als
Senyors des Cabàs
Joan Vich
Aviat farà 10 anys que un grapat de subversius del poble vàrem organitzar una
excursió reivindicativa per reclamar l’obertura del camí reial que travessa es Cabàs.
Sapiguent que l’Ajuntament disposava d’un informe elaborat pel Consell que
demostrava la titularitat pública d’aquest camí, vàrem adreçar una petició escrita a
la Batlia demanant la obertura del camí. En Mateu Morro es va limitar a contestar
que no li constava que fos un camí públic i va «arxivar» el cas.
La nostra acció va tenir ben poc ressò i ens era difícil entendre que ningú no donés
suport a la nostra reivindicació més enllà del nostre petit grup de subversius. La
batalla semblava més que perduda i quan pareixia que el tema estava més que
enterrat dins els arxius de l’Ajuntament, mirau per on, l’afortunada acció destructora
dels Senyors des Cabàs ha fet girar la truita.
De sobte a la televisió, a la ràdio, als diaris i a internet no aturen de parlar del «camí
públic» des Cabàs. Gent de tot arreu de Mallorca es mobilitza i per tot s’alçen veus
per reclamar la restitució i obertura d’aquest camí secular que ja semblava
definitivament perdut.
Els Senyors des Cabàs han estat víctimes de la sensació d’impunitat que els donava
la tolerància mes absoluta per part de l’Ajuntament. Es pensaven que si els Batles
del PSM havien mirat cap a una altra banda davant les seves nombroses il·legalitats
durant 20 anys, tot els estava permès. Però ha resultat que, per desgràcia seva, la
impunitat a vegades té un límit.
Gràcies, Senyors des Cabàs. Si no hagués estat pel vostre ús abusiu de la impunitat,
el camí des Cabàs seria un tema mes que oblidat. Heu encetat una mobilització
que no s’aturarà fins que no haguem recuperat, no només el camí que passa per la
vostra possessió, sino també el camí de Coanegra, el camí de sa Síquia i tots els
altres camíns sospitosos de ser públics.

RECICLA EL PAPER
D’AQUESTA REVISTA
RECORDA QUE LA
RECOLLIDA SELECTIVA
DE PAPER ES FA ELS
DIVENDRES

Una batlessa sense
arguments i sense
dignitat
Mateu Vic
Vaig tenir ocasió d’anar a la molt interessant conferència col·loqui sobre
els camins públics i la seva història, que va organitzar Amics de la Vall de
Coanegra. Va resultar molt entretenguda i instructiva, i vull donar les gràcies
als organitzadors per aquesta iniciativa.
Després de la conferència va tenir lloc el col·loqui, on tothom que va voler
va expressar el seu punt de vista sobre el tema tractat. Una de les moltes
persones que va intervenir va ser la batlessa, que com tothom va expressar
el seu punt de vista. Com que es tractava d’un col·loqui públic i obert, jo
també hi vaig intervenir i vaig manifestar les meves discrepàncies amb el
punt de vista i l’actuació de la batlessa en aquest tema.
La resposta que vaig rebre em va deixar astorat, de pedra, mort, i no
precisament per la solidesa dels arguments ni per l’elegància en el debat.
La batlessa, per resposta a la meva breu intervenció em va escometre, tal
com sona: «Quan tu siguis batle ja ho faràs. Presenta’t a les eleccions».
No era a la barra d’un bar, sinó en un acte públic
El concepte de democràcia, de llibertat d’expressió i de debat d’idees
que té na Rosa Vich és molt particular. ¿No estau d’acord amb alguna
cosa que fa l’Ajuntament? Idò, res de manifestar-ho a la batlessa, no. El
que heu de fer és presentar-vos a les eleccions, i se suposa que guanyarles. Mentrestant no teniu dret ni a discrepar, o almanco a obtenir una
resposta raonable a la vostra discrepància.
A més del seu particular sentit de la pluralitat, na Rosa em va demostrar
que la dignitat del càrrec li ve grossa. Si perd els nirvis i la compostura
davant la dissidència, el que hauria de fer és retirar-se. Ningú l’ha obligada
a ser batlessa, ho és perquè vol. I per si no ho recorda, na Rosa és
batlessa de TOTS els santamariers, també dels que no pensen com ella,
i la resposta que va donar és una ofensa i una indignitat. ¿Deu contestar
això mateix a tothom quan li planteja una queixa? «quan siguis batle ja ho
faràs».
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Santa Maria Sense Fronteres a Gàmbia per le
de l’escola Kabafita
Lourdes Miralles
Del 10 al 24 de juliol 4 cooperants de
l’ONG van estar a Gàmbia, per entregar
el llibre als nins i nines de l’escola
Kabafita i començar les tasques de
restauració.
L’acte va ser un moment molt emotiu,
quan els alumnes de l’escola participants
en les il·lustracions varen recollir el seu
exemplar.
Recordam que «Quatre retocs» és una
meravellosa història escrita per Caterina
Valriu, que ens parla d’acceptar i estimar
les nostres diferències, i en el qual 85
nens i nenes de les dues escoles han
participat amb els seus dibuixos, sota
la direcció d’art de la il.lustradora i
membre de l’ONG Nívola Uyá amb qui
parlam perquè ens conti com es va
desenvolupar aquest viatge replet
d’il·lusions ja convertides en realitat.

Els mes petits de l’escola Kabafita, els
nins i nines de 6 anys han pogut iniciar
el nou curs escolar amb aules noves.
Ara, la pluja, molt freqüent en els mesos
de setembre a novembre no impedirà que
puguin estudiar sense interrupcions.
L’aulari nou, te dibuixat en la façana a
na Toké, la ratapinyada protagonista
d’aquest conte, que ha permès la
restauració de les 7 aules. « D’aquesta
manera l’esperit i filosofia del projecte
de treballar conjuntament es mantindrà
ben viu en la nostra escola germana.»
És d’especial satisfacció el fet que el
projecte d’educació i sensibilització per
la cooperació s’ha materialitzat en una
acció de cooperació de la mà dels més
petits.

« Vam fer el possible perquè igual que a
la presentació en Santa Maria, allà
també poguessin veure el vídeo. Tal
senzill com veure una peli, allà es va
convertir en el gran repte, l’escola no té
electricitat i vam anar a una escola
veïna.»
Amb la recaptació de 5.000•, de la venda
de 500 exemplars es va poder iniciar les
obres d’una teulada nova, el terra, el
paviment exterior i la mà de pintura de
les 7 aules.
« Tot això supera les nostres
expectatives que inicialment pretenien
reparar la teulada que era el més
prioritari. Però 5.000 • a Gàmbia
permeten molt, ja que el sou d’un
professor d’escola és d’un 2.200 dalasis,
la moneda de Gàmbia, es a dir uns 60•.»

L’escola Kabafita abans i després de la
restauració

«‘Quatre retocs’ ha estat un viatge per
afavorir el diàleg i la participació
intercultural i per despertar l’interès per
la cooperació. És un llibre amb amor,
amb missatge, que ensenya, un llibre
que eleva els cors de molts nens, un
llibre bilingüe i solidari, la recaptació es
destina íntegrament a la millora de
l’escola africana. Els 500 llibres venuts
ens han permès tornar a Gàmbia aquest
estiu i iniciar les obres de construcció
d’una nova teulada,» ens explica
Margalida Colom, responsable de l’ONG.
«Ens agradaria arribar als 1.000, així
que si vols col·laborar, serà una lectura
de tardor inoblidable i un regal fantàstic
aquest Nadal per a tots!»
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es obres de restauració
Premi Solidaritat 2010
del Consell de Mallorca
El 9 de setembre es va atorgar el Premi a la Solidaritat 2010 del Consell de
Mallorca per al projecte o treball de difusió informativa o de sensibilització en
format audiovisual, electrònic o imprès: Àfrica a l’escola, l’escola a l’Àfrica, de
l’ONG Santa Maria sense fronteres. La candidatura fou proposada per
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.
El projecte guanyador és el vídeo documental d’uns deu minuts que mostra el
treball fet a l’escola Kabafita (Brikama, Gàmbia) i del CP Melcior Rosselló i
Simonet (Santa Maria del Camí) perquè els infants dels dos centres fessin les
il·lustracions del conte «Quatre retocs». I que mostrés les dues realitats
escolars, les diferències d’equipaments, instal·lacions, fins i tot d’educació.
El documental, es pot veure a través de la pàgina web del projecte en la secció
de vídeo:

MÉS DE 25 ANY
S
ANYS
D’EXPERIÈNCIA
AL VOSTRE SER
VICI
SERVICI

http://africaiescola.jimdo.com/vídeo/
«A l’acte vam estar arropats per tots els que han fet possible
aquest projecte, la batlessa, el director de l’escola Melcior
Rosselló i Simont, dues nines de l’escola com a representants
dels alumnes, l’escriptora Caterina Valriu, representants de
Spanair, representants de l’Associació de gent de Mali i tots
els cooperants i voluntaris de l’ONG.»

Plaça Nova, 5
tel. 971 620 263 - fax. 971 140 215
santamaria@viatgescoanegra.com
www.viatgescoanegra.com

Margalida Colom (foto de l’esquerra) i
Nívola Uyà (foto inferior) a Gàmbia

El comptador del llibre solidari
«Quatre retocs» va pujant!
Encara queden moltes coses per fer en aquesta escola, la propera passa serà fer uns
vàters nous, els actuals estan totalment inutilitzats. Si vols col·laborar, el llibre encara es
pot comprar per 10 • a:
- Palma: Llibreria Lluna (C/ General Riera, 68)
- Santa Maria del Camí: Sa Botiga Natural (Plaça Nova, 21 A )
- Inca: Llibreria Espirafocs (C/ Bisbe Llompart, 127)
Com sempre el 100% de la recaptació es destinarà a l’escola Kabafita.

JOAN FORTEZA
Móvil 629 609 439
FRANCISCO FORTEZA
Móvil 629 675 450
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Proposta per la
recollida de fems a
Fora Vila
Grup de veinats de Fora Vila

alternatives aprovades per l’assemblea:

A principis del mes de setembre i sense
discussió prèvia ni recerca d’alternatives
possibles amb els afectats, el Govern
Municipal va retirar tots els contenidors
de recollida de fems de Fora Vila.

- Ampliació de la recollida domiciliària a
les zones més habitades de fora vila.

Aquesta decisió unilateral va causar
sorpresa i indignació entre la majoria dels
afectats. Tot compartint las raons
d’aquesta mesura, no compartim la
solució al problema, que ens deixa com
a única alternativa anar a dipositar els
fems al punt verd de Son Llaüt.
Davant aquesta situació, una assemblea
de veïnats reunida el dia 11 de setembre,
decidí adreçar un escrit a la Batlia
manifestant el seu descontent i
demanant una reunió urgent amb les
autoritats per tal d’estudiar solucions
alternatives al problema generat.
A l’esmentada assemblea es va crear una
comissió de voluntaris per assistir a la
reunió amb els les autoritats. Aquesta
comissió en espera de la convocatòria
per part de la Batlia, es va reunir el dia
21 de Setembre i va elaborar la proposta
que ara presentam a les autoritats, i que
és la concreció de les mesures

- Creació de punts de recollida selectiva
a diversos indrets de la perifèria del poble,
vigilats i amb horaris adequats a les
necessitats de la gent.

AMPLIACIÓ DELS
ITINERARIS DE
RECOLLIDA
DOMICILIÀRIA
Tenint en compte el fet de que existeixen
determinades zones de Fora Vila més
densament poblades que altres,
juntament amb el fet que aquestes zones
coincideixen amb bona part dels
itineraris que ja fan els camions per
recollir els fems d’alguns indrets de Fora
Vila (Can Borralló, Vivers Santa Maria,
Hotel Reads, Restaurant Es Molí, etc...),
ens sembla oportú proposar els següents
recorreguts on es podria fer la recollida
domiciliaria:

- Camí de Coanegra entre les vies del
tren i el Camí del Raiguer.

converteixin en focus de brutícia, com
fins ara.

- Camí de Can Franco

S’haurien de crear dos o tres punts de
recollida, en funció de la seva ubicació,
per tal de respondre correctament a les
necessitats dels veïnats.

- Camí de la Siquia
- Camí del Raiguer des de la carretera
de Bunyola fins a l’Hotel Reads
- Carretera de Bunyola, des del Camí del
Raiguer fins al restaurant Es Molí
- Camí de Ca Na Cili des de la Carretera
de Bunyola fins al Camí del Rafal dels
Polls.
- Camí del Rafal dels Polls

Els punts de recollida haurien de
disposar de contenidors de vidre,
envasos, paper, orgànic i rebuig.
L’Ajuntament disposa en aquest
moments de terrenys inutilitzats, en
propietat o en usufructe, que semblen
adients per la instal·lació d’aquest punts
de recollida, que son els que proposam:
1. Solar a la cantonada de la carretera
d’Inca amb el Vial de Circumval·lació

CREACIÓ DE PUNTS DE
RECOLLIDA SELECTIVA

Artesania Tèxtil

Bujosa
Bernat de Santa Eugènia, 53
tel. 971 62 00 54

2. Solar al costat de l’aparcament
municipal

Els punts de recollida selectiva han
d’estar situats a llocs que permetin als
veïnats de Fora Vila dipositar els seus
residus
aprofitant
els
seus
desplaçaments habituals a La Vila, sense
haver de recórrer distàncies
quilomètriques aposta per deixar els
fems.

3. Terrenys de la voltadora de Can Andria

Aquests punts de recollida haurien
d’estar tancats amb reixats, controlats
per empleats de l’Ajuntament durant els
horaris d’obertura i vigilats per sistemes
de vídeo fora d’hores de servei. D’aquesta
manera es garanteix que no es

5. Solar situat entre el Carrer Coanegra,
el Carrer Sant Antoni i les vies del tren.

En cas de no ser viables les ubicacions
anteriors, l’Ajuntament podria recórrer de
manera provisional al lloguer de terrenys
desocupats, com poden ser:
4. Altres solars situats al Vial de
Circumval·lació

6. Terreny situat a la sortida del poble
entre les vies del tren i la carretera de
Bunyola.
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Reunió de veinats
amb l’Ajuntament
A principis de Novembre tingué lloc una
reunió d’un grup de veinats de Fora Vila
amb els representants del Consistori, on
els veinats varen presentar la seva
proposta per la recollida de fems de les
vivendes de Fora Vila.
Per part de l’Ajuntament hi assistiren,
ademés de la batlessa Rosa Vich, els
regidors de GPSM Àngela Candel,
Marilena Borràs i Ramon Mas, la
regidora del PP Antònia Estarellas i el
regidor d’EU-EV Guillem Ramis. Per part
dels veinats hi assistiren unes vuit
persones. També hi va assistir la tècnica
de medi ambient de la Mancomunitat
Maria del Puig Carbonell.

Recollida domiciliària
En relació a la proposta dels veinats
d’ampliar la recollida domiciliària a
algunes zones de Fora Vila (veure plànol
adjunt), la resposta de la Batlia és que
si s’ha de fer recollida domiciliaria a Fora
Vila, s’ha de fer a tots els camins públics
del municipi. Evidentment aquesta
resposta suposa una negativa a la
proposta dels veinats, perque la recollida
domiciliaria per TOTS els camins de
Santa Maria seria econòmicament
inviable.
Davant la insistència dels veinats en el
fet de que el que proposaven era una
recollida pels camins més habitats del
terme, sapiguent que és impossible ferho per tot, la Batlesa va argumentar que
li havien arribat queixes d’altres veinats
(sense precisar quins ni quants) que
consideraven aquesta proposta
discriminatòria.

Creació de nous punts
verds
L’Ajuntament no va ni tant sols avaluar
les alternatives que havien presentat els
veinats sobre els llocs que consideraven
més adients per la creació de nous punts
verds. La Batlesa va comunicar que ell
lloc escollit per la creació d’un nou punt

de recollida selectiva era el solar del pou
de Can Pere Peu (al camí del Rafal dels
Polls, al costat d’on abans ja hi havia
uns contenidors). Aquest punt verd
estaria vigilat per càmeres i l’Ajuntament
està estudiant la possibilitat de que
l’accès es faci amb targeta magnética.
L’unic argument que va donar
l’Ajuntament per justificar el lloc escollit
era que, segons ells, el punt verd ha
d’estar amagat.
Els veinats presents a la reunió varen
exposar
alguns dels
inconvenients d’aquesta ubicacio:
- Com més amagats estiguin els punts
de recollida, més fàcil serà que es
converteixin en abocadors incontrolats
(com ja era el cas abans)
- L’accés a aquest solar no és fàcil per
als cotxes. Situat a un revolt d’un camí
estret, amb molt poc espai per aparcar i
per maniobrar, pot crear problemes de
trànsit i embossos.
- La ubicació podría ser incompatible
amb la normativa legal referent als
perímetres de protecció dels pous
d’abastiment públic.
- Si només s’obri un punt de recollida
selectiva a Fora Vila, la seva capacitat
quedarà ben aviat desbordada.

Conclusió
Els veinats demanaren a la Batlessa:
- Que s’estudiïn de manera urgent els
punts de verds que proposen els veinats
(argumentant la decisió amb tots els
punts a favor i en contra de cada
ubicació).
- Que es creïn de manera urgent més
punts verds
- Que no s’obri el punt verd de Can Pere
Peu fins que no s’obrin els altres.
- Que l’Ajuntament demani un pressupost
a l’empresa concessionària per fer la
recollida domiciliària als camins que els
veinats proposen.

Els veinats de la urbanització illegal de Son Bieló son els únics que tenen
contenidors de recollida de fems a Fora Vila

Entrevista (?) amb
la regidora de Medi
Ambient

estudiant altres alternatives. Com així
aquest canvi de parer?

Joan Vich
Fa uns mesos que vàrem demanar una
entrevista amb la Batlessa per parlar del
tema de la recollida de fems a Fora Vila.
Na Rosa Vich ens va contestar que seria
més apropiat demanar l’entrevista amb
la regidora de Medi Ambient, Àngela
Candel. Així ho ferem.
N’Àngela Candel no va voler fer
l’entrevista en directe i en va proposr que
la fessim per escrit. Així ho ferem.
Li vàrem enviar les preguntes següents
per correu electronic:
1. Tots estem d’acord en que la situació
era insostenible, però la manera com
s’han fet les coses ha indignat a molta
de gent de Fora Vila. Per què
l’Ajuntament no ha obert un debat entre
els veinats per tal de cercar alternatives
abans d’actuar de manera «salomònica»
i sense avisar? (la majoria dels veinats
s’en varen assabentar en anar a deixar
el fems i veure que els contenidors ja no
hi eren)
2. L’única alternativa que dona
l’Ajuntament als veinats de Fora Vila
al seu comunicat és dur els fems al punt
verd de Son Llaüt. Tenint en compte la
distància entre el punt verd i el casc urbà
i el fet que no sigui un lloc que vengui de
pas per la majoria de foravilers, la solució
obliga a incrementar la utilització dels
cotxes. No et sembla que la solució és
contraria als objectius de «sostenibilitat»
que es pretenen?
3. Al comunicat de l’Ajuntament no es
parlava d’altra alternativa que la del punt
verd de Son Llaüt. Després de la reunió
dels veinats de dia 11, la Batleasa va
afirmar que l’Ajuntament estava

4. No et sembla que hagués estat millor
començar
per
estudiar
les
alternatives abans de retirar els
contenidors? El problema ve de molts
anys enrera, no mos venia de dos o tres
mesos mes!
5. Si ens allunyen els contenidors dels
domicilis creus realment que la gent
reciclarà més?.
6. Per què a la urbanització il.legal de
Son Bieló no s’han retirat els
contenidors? Als qui tenen una vivenda
legal i paguen els impostos
corresponents els pot parèixer injust.
7. Per què a les empreses instal·lades
il·legalment al Poligon de Son Llaüt
(totes, pel fet de no disposar de lllicència
d’activitats en no estar el polígon
recepcionat) s’els recullen els fems amb
camions, quan ademés tenen el Punt
Verd just a devora?
8. Com és possible que el Punt Verd
funcioni sense disposar de llicència
d’activitats com mana la llei?
9. Ens podries donar les xifres de
recollida rebuig/reciclatge) dels darrers
4 o 5 anys?
Després d’ insistir nombroses vegades,
això és tot el que ens va contestar per
correu electrònic la Regidora de Medi
Ambient, Angela Candel:
«Les respostes se te varen donar el dia
de la reunió que tenguérem amb els
veins de foravila.»
Tota una lliçó de transparència i de serveï
als ciutadans (que som els qui li pagam
el sou).
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Creix la indignació dels
veïnats de Fora Vila
Projecten suprimir el repartiment de
correu a Fora Vila
P.F.
Els residents de Fora Vila darrerament
tenim prou motius per sentir-nos
agreujats, mentre constatam com la
nostra qualitat de vida minva de manera
accelerada. Abans foren les molèsties
produïdes per la retirada dels contenidors
de fems. Després, les que causarà la
supressió dels passos a nivell, la qual
afectarà de forma accentuada a gran part
de la gent que vivim a Fora Vila. Ara s’hi
afegeixen també les de l‘anul·lació del
servei de repartiment domiciliari de
correspondència que Correus ens ha
anunciat.
La mala notícia arribà l’estiu passat,
quan els foravilers vàrem rebre una carta
on se’ns comunicava que es deixaria de
prestar aquest servei dins el mes
d’octubre. La normativa legal sobre la qual
es basa Correus per prendre aquesta
mesura tan dràstica fa referència a la
prestació d’aquests serveis en entorns
denominats especials, d’habitatges
aïllats o situats en entorn qualificat com
a disseminat i amb carència
d’identificació postal. En aquests casos,
el reglament disposa que el lliurament
de correspondència es realitzarà
mitjançant bústies concentrades.
Resulta irònic que la carta enviada
s’encapçali amb l’observació que
Correus té l’ànim de millorar la qualitat
de distribució de la correspondència a
la zona.

A la carta s’anuncia sobre la instal·lació
d’aquestes bústies agrupades en
determinats llocs de pas, gestió que
està realitzant un grup de veïnats i sobre
la qual ens varen informar en una reunió
convocada el passat dia 20 de setembre
a Ses Cases des Mestres.
En el transcurs de la reunió va quedar
palesa la forta indignació dels assistents,
la qual es veié multiplicada en
assabentar-nos que les despeses per a
la instal·lació i compra de les bústies
han de córrer a càrrec dels propis
afectats, xifra que s’estima en uns 120
euros. És a dir, Correus deixa de prestar
un servei, la qual cosa suposa un estalvi
considerable per a l’empresa, però
paradoxalment som nosaltres, els
perjudicats, qui hem d’assumir amb el
cost econòmic.
Entre les persones assistents a la reunió
es va debatre sobre possibles
alternatives, abans que haver de pagar
per un servei pitjor, que no convenç a
ningú. Entre d’altres coses, es parlà de
cercar assessorament legal davant la
possibilitat de denunciar Correus, si
s’escau. També es demanà per què
l’Ajuntament no n’assumeix el cost, però
sembla que el pretext és la manca de
fons en el seu pressupost. No és
d’estranyar, doncs, que es respiri mal
ambient entre la gent de Fora Vila.

Es pretén installar busties collectives a un parell d’indrets de Fora Vila

El PP presenta una moció per
que no s’elimini el correus a
Fora Vila
Agrupació local del Partit Popular
El nostre grup va presentar el plenari de 30 septembre una moció perquè no s’elimini
el repartiment de Correus a Fora Vila, a tots aquells camins que estan degudament
senyalitzats, tal com Camí de Coanegra, Ca na Cília, Rafal dels Polls...
Si bè és veritat que la moció a un dia de la retirada del servei té molts de punts
perquè no serveixi per res, ens crida l’atenció que a un poble molt pròxim amb el
seu batle al capdavant, fa mesos que plantaren cara a Correus i recorregueren la
decisió de la retirada general a tota la ruralia, al·legant que els camins que tenen
nom ben rotulat i donant un número a les cases se’ls ha de seguir prestant el servei
domiciliari individual de correus.
A primera instància la Justícia els ha donat la raó. No sabem molt bé com acabarà
el tema: ara el que és ben evident és que en el municipi veïnat és el batle al capdavant
el que defensa els interessos del seus veïnats. N’hauríem d’agafar exemple.

Vos agrada el risc? Idò anau al parc infantil de
Can Borralló!

Josep Maria Estarellas Torrens

El passat diumenge 19 d’octubre vaig decidir juntament amb la meva família anar en
bicicleta fins al parc de Can Borralló, ens penedírem ben aviat d’aquesta iniciativa:
la primera dificultat del matí, creuar el vial i la carretera amb el trànsit d’un diumenge
dematí ja estava prevista, les sorpreses vingueren després...
Quan arribàrem, ens va sorprendre veure que només hi havia una parella amb un
infant, tot d’una ho entenguérem, la deixadesa i la brutor ho envaeixen tot, i just
deixar les bicicletes devora un banc i posar la nina en terra, aquesta es posà a
plorar dient que tenia mal al peu. Tenia clavades a les soles un bon grapat de
punxes fortíssimes i una d’elles li havia atravessat fins al peu. Evidentment, les
nostres soles estaven igual i, el més greu: tres de les quatre rodes de les bicicletes
estaven punxades!
Al mateix temps l’altra parella abandonava el parc perquè el nen també s’havia fet
mal i ens digueren que no era la primera vegada que els hi passava i que no hi
tornarien més.
Durant el camí de tornada a casa -caminant i arrossegant les bicicletes- ens trobàrem
altres veïnats que ens esmentaren que havien deixat d’anar a aquest parc per la
mateixa qüestió.
Per tenir un parc infantil en aquestes condicions millor seria suprimir-lo.
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Antònia M. Estarellas, candidata a la batlia
2011
Agrupació local del Partit Popular

Diumenge dia 7 de novembre al Bar
Comerç davant unes 200 persones amb
la presència del President Regional del
PP, José Ramón Bauzá, i del President
Insular, Joan Rotger, entre altres tingué
lloc la presentació oficial de la candidata
del PP a la batlia de Santa Maria, Antònia
M. Estarellas.
A un acte molt emotiu, Antònia M.
Estarellas, manifestà que tenia la
mateixa força i la il·lusió que la primera
vegada que optà a la batlia, però molt
més experiència, i que ara, juntament
amb un equip de gent entregat i qualificat,
estava més preparada que mai per
assumir amb la responsabilitat suficient
el repte de millora la qualitat de vida dels
santamariers: «Ara, més que mai,
sabem el que vol i necessita Santa Maria
i sabem com fer-ho».
La candidata explicà que el seu eix

fonamental de feina era i seria la
proximitat al ciutadà i explicà que d’ençà
el mes d’octubre ha començat una volta
de reunions informatives a peu de carrer
per a les diferents zones del poble, per
saber quines són les necessitats i
mancances del diferents nuclis, i, que
durà endavant tota una sèrie de contactes
amb col·lectius, associacions, sectors
productius... per tal de poder oferir un
projecte de futur per a Santa Maria que
surti de les necessitats reals dels
santamariers.
Un altre punt a destacar fou la
presentació del primer de tota una sèrie
de Butlletins Populars de Santa Maria
amb informació de la Junta Local del PP
i que vol donar a conèixer als
santamariers, la tasca municipal i
comentaris dels ciutadans del poble.
La candidata va concloure l’acte
demanant als santamariers que confiïn
en ella, per a gestionar una pròxima
legislatura que de ben segur serà difícil.

Progrés, seguretat i no dividir el poble
Proposició No de LLei a favor del tren
trinxera. Així mateix la PNL insta al
Govern a contestar i estudiar les
alternatives presentades per a la
supressió dels passos a nivell de Santa
Maria del Camí i en el seu cas a
presentar una alternativa al projecte
actual, alternativa que ha de consistir bé
en el pas del tren en trinxera o bé en el
soterrament de la línea. En qualsevol
cas la nova alternativa haurà de ser
consensuada amb l’Ajuntament de Santa
Maria.

Toni Oliver, president del comitè
local d’UM a Santa Maria
Som coherents i seguim defensant allò
que sempre hem cregut que era el millor
pel poble; una trinxera que proporcioni
seguretat. Però la defensa del que creiem
que és millor pel poble no serà mai un
obstacle per donar suport i agilitar allò
que la majoria de gent vol i, que noltros
des d’UM, també i sense reserves;
l’electrificació del tram que passa per
Santa Maria. És necessari, és
progrés…és més qualitat de vida per tots.
En definitiva, és bo per al poble.
La nostra responsabilitat política és dir
les coses pel seu nom i en aquest cas
el fet de no haver fet la trinxera i,
aprofitant les obres d’electrificació,
suposarà un milió i mig més quan es
decideixi enllestir aquest projecte. És per
tant una despesa que s’hagués pogut
evitar i creiem que amb voluntat i
determinació política els doblers de les
administracions
autonòmiques
s’haguessin pogut destinar a altres
qüestions. Deixant al marge els doblers

el que sí volem tornar a reiterar des d’UM
és la necessitat de construir el tram
trinxera i que el pas del temps no serà
excusa per desistir de la demanda que
veiem justa i necessària. Hi estarem
damunt i amb la diligència i pressió que

faci falta per veure-ho fet una realitat.
El segon gran motiu, i coneguts per tots,
és el de no dividir el poble. Volem
mantenir els tres passos a nivell que hi
ha actualment i d’aquesta manera no
provocar una aïllament irreversible d’una
part del poble. Creiem que aquesta
reivindicació és tan justa i necessària
com la seguretat esgrimida anteriorment
i seguirem defensant aquests tres
passos a nivell com a punts de
continuïtat de traçat urbà de Santa Maria.
El convenciment que el nostre
plantejament és el millor per al poble ens
ha fet (UM a Santa Maria) anar al
Parlament i aconseguir que el nostre
grup parlamentari presenti una

Aquesta és la nostra voluntat; seguir
defensant allò que més seguretat doni a
la gent, no dividir el poble i a la vegada
remar en favor de la realització del
projecte d’electrificació sense demores,
amb determinació i pensant amb el
progrés que suposarà pels usuaris. Amb
la mateixa transparència que m’he
expressat en aquest escrit voldria també
conèixer la postura dels partits polítics
del nostre municipi i fins on estan
disposats a defensar el tren-trinxera. Va
bé saber qui defensa què i que està
disposat a fer per dur-ho a terme. UM ja
ho ha dit i deixat per escrit.
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Tren trinxera. Assemblea informativa
El divendres dia 1 d’octubre, la
plataforma Tren en trinxera va organitzar
una assemblea informativa a ses Cases
des Mestres.

s’electrifica des de Palma fins a Santa
Maria, i des d’Inca fins a Consell. Fins
ara no han fet res al nostre poble. És
curiós, perquè nosaltres quedam enmig
de les obres.

Va ser un acte senzill. Després d’una
introducció de Neus Comas, Martí
Canyelles va presentar una projecció
com a memòria de les activitats de la
plataforma en aquest gairebé any i mig
de lluita pel tren en trinxera. A continuació
Pepe García, membre de la plataforma
va fer un balanç de les activitats i de les
expectatives a les quals ens enfrontam
ara. Es va fer constar que si bé ara el
ferrocarril s’electrifica, almenys no es fan
els ponts, com tenia previst la
Conselleria, amb el conseqüent impacte
mediambiental negatiu.

Amb l’assistència d’un centenar de
persones, vàrem poder comprovar com
el tema de l’adequació del tren a les
necessitats dels santamariers i
santamarieres continua viu. L’acte va
continuar amb un intens debat sobre el
tema, amb molta participació. Vàrem
quedar de dur a terme nous actes per a
aconseguir la desitjada trinxera:
manifestació pel Dijous Bo, i sobretot,
un acte reivindicatiu el dia que s’inauguri
el tren elèctric, a fi de cridar l’atenció
dels mitjans d’informació i dels polítics
per a aconseguir el nostre objectiu. La
lluita continua.

Les obres d’electrificació es duen a terme
a marxa accelerada. Actualment

No hi haurà trinxera
pel tren
Al final s’ha confirmat el que molts ens
esperàvem. El Govern balear, a través
de la Conselleria de Transports ha
confirmat que no es farà la trinxera que
els veïnats de Santa Maria reclamen des
de fa temps de forma unànime. Ni
trinxera ni ponts. Tot quedarà de moment
com està, amb els passos a nivell.
Els arguments del Govern ja eren
coneguts: que és massa car i que de
totes maneres ara la prioritat és
l’electrificació (inauguració en vistes poc
abans de les eleccions!).
La novetat en aquest rebuig del projecte
alternatiu és que ara s’han tret de la
màniga l’argument de que si es fa la
trinxera a Santa Maria, s’ha de fer a tots
els pobles. Evidentment, si fer-ho al
nostre poble és massa car, fer-ho per
tot serà impossible.
Després de les declaracions fetes pel
Director General de Mobilitat de la
Conselleria de Transports anunciant la
mala nova, hem volgut conèixer l’opinió
de la Batlessa que, malgrat que es nega
a fer declaracions a aquesta revista, ens
ha respost amb el següent comunicat:
«No és la situació desitjada per
l’Ajuntament, ja que en el ple de Juliol
de 2009 ens pronunciaren rotundament
a favor del soterrament.

Ara bé, segons les darreres declaracions
del Director General de Mobilitat podem
extreure una sèrie de conclusions:
1. Que la Conselleria de Mobilitat no
eliminarà cap pas a nivell a la zona
urbana del nostre poble sense
consensuar-ho amb l’Ajuntament.
2. No es descarta el pla de soterrament
de la xarxa ferroviària, per tant, la
Conselleria de Mobilitat aposta pel
consens polític.
3. La intenció de la Conselleria vol tractar
el tema de soterraments de forma
conjunta entre els diferents pobles que
ho han demanat.
Per tant, personalment valor que per
poder efectuar aquesta realitat, en
aquests moments que vivim de crisi,
només hi ha dues possibilitats.
Que sigui assumit directament pel
Govern balear o bé pel Govern central
(ja que les illes tenim una realitat
territorial molt diferent a la resta de
l’Estat, no necessitam AVE, requerim les
mateixes inversions adaptades a la
nostra realitat insular. Desconec si això
implica modificar el pla director sectorial
de transports, però la tasca obligatòria
dels nostres representants a Madrid i del
Govern Autonòmic és defensar els
interessos de les illes i no estar
supeditats dels seus partits polítics.»
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APUNTS DEL PLENARI DE 30 DE SETEMBRE

Festius locals 2011: 17 de gener i 20 de juliol
Guillem Ramis,
Regidor de EU-EV
Aprovació de l’acta del Plenari
Extraordinari de 15 de juliol de 2010,

proposa declarar festius dins l’àmbit de
Santa Maria del Camí, els dies 17 de
gener (Sant Antoni) i 20 de juliol (Santa
Margalida). S’aprova la proposta per
unanimitat.

S’aprova per assentiment de tots els
regidors i regidores.

Moció del PP: retirada del servei de
correus a Fora vila.

Pla d’Obres i Serveis 2011.

La moció proposa que l’ajuntament
emprengui les accions legals pertinents,
per a què a tots els veïnats que viuen a
camins amb nom visible i constatat, no
se’ls retiri el servei de correus domiciliari.
La moció es aprovada per unanimitat.

Es sol·licita al Consell Insular de
Mallorca el finançament del 80% de l’obra
de la nova àrea de jocs infantils de la
plaça Nova (on actualment s’hi troba
l’espai de la petanca) amb un pressupost
d’execució de 122.063’35 euros.
S’aprova la proposta amb 9 vots a favor i
4 abstencions del PP.
Adhesió al Protocol d’actuacions en
cassos de maltractament infantil, entre
la Conselleria d’Afers Socials i la
Federació d’Entitats Locals.
S’aprova per unanimitat 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.
Festes Locals 2011.
De cara a fixar el calendari laboral de
l’any 2011, l’Equip de Govern Municipal

Moció d’urgència presentada per EU-EV:
sobre la retirada dels contenidors de
recollida de fems de Fora Vila:
Aquesta moció pretenia que el Plenari
Municipal es posicionés i votés sobre la
qüestió, per considerar que la retirada
del servei es d’incumbència de tots els
representants municipals i no sols dels
membres de l’Equip de Govern Municipal.
L’Equip de Govern va considerar que ja
es parlaria el tema en l’apartat de precs
i preguntes a proposta del PP i que per
tant no feia falta discutir-ho com a punt
d’urgència en l’ordre del dia. Amb els 8
vots en contra de l’Equip de Govern
Municipal es va rebutjar la urgència i no
es discutí la proposta.

Precs i preguntes:
El PP demana explicacions sobre la
retirada dels contenidors de fems a Fora
Vila. Va contestar la batlessa demanant
disculpes a tota la gent afectada per no
haver fet arribar la informació de manera
eficient, que el servei de recollida de fems
és mancomunat, cap dels 9 pobles
disposa de recollida porta a porta a fora
vila i que les presses per retirar els
contenidors varen ser per qüestions de
seguretat (vidres i runes a la via pública),
mediambientals (possibles filtracions) i
de salut (putrefacció de matèria
orgànica) degut als abocaments
inadequats.
Pregunta de EU-EV sobre l’acord plenari
de 25 març de 2010 sobre l’estudi de
viabilitat de fer un conveni amb
l’Ajuntament de Palma per a que alguns
col·lectius de Santa Maria o tots els
habitants puguem gaudir de la Targeta
Ciutadana de Palma, tal com ja fan més
de vint pobles de Mallorca. La batlessa
respon que la despesa o la
responsabilitat ha de ser assumida pel
Govern Balear i que el conveni ens
resultaria molt car. Som el cinquè poble
en utilització del Servei Ferroviari de
Mallorca i això ens situa en una
probabilitat de utilització de la xarxa
d’autobusos de la EMT de Palma molt

alta i per tant la despesa seria molt
elevada per el nostre poble que portem
molts d’anys sense pujar les taxes
municipals i ara no és bon moment per
a pujar la recaptació i assumir la despesa
d’aproximadament 8.000 euros
mensuals que ens podria costar el
conveni. Per part de EU-EV es reitera
el convenciment que si altres pobles
com Consell, Sineu, Esporles, etc.. han
fet el conveni i els seus joves i
pensionistes poden viatjar amb la Targeta
Ciutadana de Palma, l’ajuntament de
Santa Maria que s’ha esforçat molt poc
per impulsar la mobilitat sostenible,
també ho ha de poder fer.

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

Quart Creixent, una publicació oberta
Quart Creixent és un periòdic plural i obert. El mitjà ideal per
informar i intercanviar opinions sobre temes d’ambit local.

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

Quart Creixent no té equip de redacció ni linea editorial. La linea
la fixen a cada número aquells que hi col.laboren.

L’associació promotora de la revista només s’ocupa dels aspectes
tècnis i financers, i en cap cas dels continguts. Els articles només
expressen l’opinió dels seus autors.

Anima’t a participar-hi
quartcreixent@yahoo.es

