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Santa Maria es queda
sense Institut

Quan es donava per feta la propera construcció d’un
institut al costat de l’escola nova, les darreres notícies
que arriben de Ciutat descarten aquesta possibilitat.

Eleccions
municipals
Antònia Estarellas
PP

El solar que l’Ajuntament de Santa Maria havia cedit a
la Conselleria d’Educació per al futur institut, al final
es quedarà buit. El nou institut es farà a Sant Marçal.

Excursió en
defensa del
camí d’Es Cabàs

Electrificació del
tren

Antònia Martí
PSOE

PSOE i PP ja tenen candidata a la batlia per les
properes eleccions municipals. Pàg. 4 a 6.

El tancament i destrucció del camí d’Es Cabàs
continua sent d’actualitat. Pàg. 9 a 12.

Entrevistam el Conseller de Medi Ambient sobre
l’estat de les obres d’electrificació del tren. Pàg.
12 i 13.
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Tallen la corrent
al poliesportiu
El dia 2 de febrer, els nombrosos
esportistes que com cada dia
anaven al poliesportiu municipal
a jugar o a entrenar, es varen
trobar amb les portes tancades.
El motiu del tancament era que
l’empresa subministradora de la
corrent acabava de tallar el
servei a aquestes instal·lacions
per falta de pagament.
Posats en contacte amb el
regidor d’esports, Antoni Oliver,
ens va informar que, pel que fa
al contracte del poliesportiu,
s’estava al corrent de
pagament. Fins i tot ens va

Qué s’en van a cercar
caragols aquest joves?
Pensat-ho! que no veus que
s’en van a jugar a futbol.

mostrar el justificant de
pagament de la factura del mes
de gener. Per això no entenia
per què s’havia tallat el
subministrament al poliesportiu.
El regidor d’esports, malgrat
que forma part de l’equip de
govern de l’Ajuntament, ens va
manifestar que desconeixia quin
era el deute del consistori amb
Endesa. Per la seva banda, la
batlessa Rosa Vich ens ha
adreçat aquest comunicat en
resposta a les nostres
preguntes sobre aquest tema:

Un deute de
100.000 Euros
Rosa Vich.
Batllesa de Santa Maria
«Com bé és sabut tots els
Ajuntaments tenim actualment
problemes de liquiditat. Davant
aquesta realitat la política del
nostre Ajuntament és la de
distribuir un poc entre tots els
proveïdors, prioritzant el
pagament a les petites i

mitjanes empreses i en últim
cas a les grosses, com és el
cas d’Endesa, empresa amb la
qual l’Ajuntament té contret en
aquests moments un deute
d’uns cent mil euros.»
«Ens consta que aquesta
mesura
de
talls
de
subministrament que Endesa
considera no essencials s’ha
aplicat també a altres
Ajuntaments (Pollença, Inca...)
però cal dir que, si Endesa ho
hagués notificat degudament,
amb temps i forma a

l’Ajuntament aquesta mesura
no hagués estat necessària,
però Endesa no donà cap
possibilitat de reacció.»
«El tall no afectà a altres serveis
solament al camp d’esports i
malgrat que el subministrament
es restablí el mateix vespre som
conscient de les molèsties
ocasionades als usuaris.»
«Aprofit l’ocasió que em brinda
aquesta revista per demanar
disculpes a tots els afectats per
tan lamentable fet.»

AJUNTAMENT

Apunts del plenari de 25 de Novembre
Guillem Ramis, Regidor de EU-EV
Inici de la sessió amb la lectura i
aprovació per part de la corporació
municipal d’una Declaració Institucional
de condemna al brutal atac de l’exèrcit i
la policia marroquina contra el
campament de 20.000 persones
sahrauís acampades pacíficament a pocs
quilòmetres d’El Aaiun.
Inici expedient investigació per
determinar la titularitat del Camí del
cabàs.
Es tracta de considerar que tota la
documentació que actualment consta a
l’Ajuntament de Santa Maria no és
suficient segons l’equip de govern, per a
determinar la titularitat pública del Camí
del Cabàs. Per això es proposa iniciar
l’expedient d’investigació i possibilitar als
possibles propietaris l’aportació de la
possible documentació que demostri la
seva propietat. No es renuncia a la
titularitat pública del camí diu la batlessa,
però evitarem que l’ajuntament pugui
córrer el risc de veure’s dins un plet que

podria perdre.
Per part de EU-EV es veu que a partir
de l’abundant informació documental que
ha entrat en els darrers mesos a
l’Ajuntament, hi ha prou elements de
judici per a poder determinar que sense
cap mena de dubte el camí del Cabàs
es públic. Voler iniciar ara un expedient
d’investigació sobre la titularitat del camí,
és sembrar dubtes sobre els tècnics que
han aportat la informació documental i
sobre la titularitat pública del camí.
S’aprova l’inici d’expedient d’investigació
sobre la titularitat del camí del Cabàs,
amb 8 vots favorables de GPSM, PSOE,
UM, 1 vot en contra d’EU-EV i 4
abstencions del PPProposició EU-EV: aprovació inicial del
«Catàleg de Camins del terme municipal
de Santa Maria del Camí.
Per a EU-EV es tracta d’aprovar una feina
sol·licitada pel propi ajuntament a l’any
1997 al Consell Insular de Mallorca i que
aquest va atendre realitzant un important

esforç econòmic i tècnic per a poder
lliurar el febrer de l’any 2000 el Catàleg
de Camins a l’Ajuntament en què se
sistematitza la informació sobre la xarxa
de camins existents en el nostre
municipi, així com la seva titularitat.
Per part de l’equip de govern es
considera que l’aprovació del catàleg no
té sentit a la pràctica ni ara ni en un futur,
atès que els 58 camins descrits en el
catàleg ja estan incorporats en el catàleg
de béns patrimonials i en la relació de
camins que consta a les Normes
Subsidiàries pendents d’aprovació
definitiva. Sols manca determinar la
titularitat de quatre camins i no cal per
això posar a informació pública tot el
catàleg de camins, pensa la batlessa
que podríem provocar una allau de
al·legacions
que
saturarien
innecessariament el funcionament
administratiu de l’ajuntament.
Es rebutja l’aprovació del Catàleg de
Camins, amb 1 vot a favor d’EU-EV, 8
vots en contra de GPSM,PSOE,UM i 4
abstencions del PP.

Suport a la candidatura de la Serra de
Tramuntana com a Patrimoni Mundial de
la UNESCO.
S’aprova per unanimitat.
Moció de l’Equip de Govern a favor de la
llengua catalana.
S’aprova amb 9 vots a favor,
GPSM;PSOE;UM;EU-EV
i
4
abstencions del PP.
Moció de l’Equip de Govern amb motiu
del dia internacional contra la violència
de gènere.
S’aprova per unanimitat.
Moció del PP sobre senyalitzacions de
passos de vianants a la Plaça Nova.
S’aprova per unanimitat.
Ratificació conveni de col·laboració amb
la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat en matèria de cartografia.
S’aprova per unanimitat.
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Santa Maria es queda sense institut
B.T.
Sabem de fonts extraoficials que la Conselleria d’Educació i
l’Ajuntament de Marratxí han signat un conveni pel qual es farà un
segon institut a aquest municipi, a Sant Marçal, als solars buits
de davant Mercadona.
A hores d’ara sembla que el projecte ja està bastant avançat. Hi
ha el projecte tècnic i els plànols, i les obres estan a punt de
començar. Això suposa que la demanda d’un institut per al nostre
poble queda aparcada «sine die», i els nostres fills i filles hauran
de seguir anant al municipi veí a completar els estudis
d’ensenyament secundari.
Les presses per aquesta decisió vénen motivades pel fet que l’IES
Marratxí està saturat. Aquest anys hi ha 9 grups de 1r d’ESO i
l’any que ve en comencen un nombre semblant. En total, un milenar
d’alumnes, a un centre que estava pensat per un màxim de 700
alumnes.
L’IES Marratxí es va crear el curs 2000-01, ara fa just deu anys, i ja
s’ha quedat petit. És evident que Santa Maria – Marratxí som una
zona de creixement accelerat de població que desborda totes les
previsions, si és que n’hi hagués de previsions. Perquè el sistema
d’actuació dels poders públics és el de no moure’s de la cadira
fins que el problema cau de la post.
Què passarà el curs que ve? Segons totes les previsions, i davant
la urgència, es té previst construir aules pre-fabricades, a les que

Aquest terreny, situat davant l’església de Sant Marçal, és el lloc escollit per al futur
institut que els santamariers volíem al nostre poble

evidentment anirien els estudiants de Santa Maria, possiblement
per devers Sant Marçal, al mateix solar on s’ha de fer el centre.
Més improvisació no és possible.
I dins aquest món caòtic, als santamariers sempre ens toca el
pitjor. Quan no hi havia l’institut de Marratxí, els alumnes de l’escola
pública havien d’anar a l’IES Arxiduc Lluís Salvador de Palma, a
l’antic Can Alzamora, vora l’estació de tren. Un institut pensat per
alumnes d’incorporació tardana, emigrants, gent provinent del casc
antic de Palma, etc. En definitiva, un centre de segona.
I així seguirem mentre no ens facem escoltar. Pobles més petits
com Muro tenen des de fa anys un institut senzillament perquè
s’oposaven a anar a sa Pobla. Hem de seguir sent un poble de
segona o tercera?

L’Ajuntament de Santa Maria havia cedit a la Conselleria
d’Educació el solar veinat de l’escola per la construcció del futur
institut. Al final el terreny es quedarà buit.

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
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Ambient pre-electoral
S’acosten les eleccions municipals i
comencen els moviments als diferents
partits polítics en vistes a la confecció
dels seus programes i de les seves llistes
electorals. Els primers en moure peça
han estat els del Partit Popular, que al
mes de novembre ja varen celebrar un
acte públic al qual anunciaren que
n’Antònia Estarelles repetiria com a
candidata a la Batlia a les properes
eleccions de maig. Després ha estat el
PSOE el que ha confirmat a través d’un
comunicat de premsa que també
repetien cap de llista: n’Antonia Martí,
actual tinent de Batle i regidora de
Serveis Socials.
Des de la revista Quart Creixent hem
oferit a tots els partits locals la
possibilitat d’utilitzar les pàgines de la

revista per donar a conèixer els seus
projectes per les properes eleccions i per
fer balanç de la legislatura que ara
s’acaba. De moment l’únic partit que ha
acceptat la nostra oferta ha estat el Partit
Popular a través d’una entrevista a la seva
cap de llista.
En relació als altres partits han trascendit
algunes noticies que no hem pogut
confirmar de manera oficial. A les files
de Gent Per Santa Maria, grup al qual
pertany la batlessa, sembla que la
principal novetat és el reingrés de Mateu
Morro al Partit Socialista de Mallorca
(PSM), el que significaria que a les
properes eleccions aquest grup es
tornaria presentar sota les sigles PSM.
També ha transcendit que na Rosa Vich

havia manifestat la seva intenció de no
tornar repetir com a cap de llista i molts
donaven per fet que el candidat seria en
Nicolau Canyelles, actual Tinent de Batle
i regidor de Joventut, Via Pública,
Infraestructures i Obres municipals.
Sembla però que al final el PSM no ha
trobat candidat de recanvi i que na Rosa
Vich tornarà repetir. Cal recodar que a
les passades eleccions, na Rosa Vich
tampoc volia ser cap de llista pero que
al final va acceptar per falta d’un candidat
millor.
A les files de Unió Mallorquina sembla
que també tornaran repetir candidat a la
Batlia amb n’Antoni Oliver, actual tinent
de Batle i regidor de Promoció
Econòmica i Esports.

També sembla probable que el regidor
d’Esquerra Unida-Els Verds (EU-EV)
repetirà com a candidat però amb canvi
de sigles, donat que la coalició EU-EV
ja no existeix a nivell de les Balears,
després de les escisions i fusions que
hi ha hagut als partits de l’esquerra als
darrers anys. Per aquest motiu s’ha
creat un nou partit local sota el nom de
Esquerra de Santa Maria i que agrupa
principalment a la gent que a les
passades eleccions donaren suport a la
candidatura d’EU-EV.
Si tot això es confirma ens tornariem
trobar amb els mateixos candidats a
batle que ja varem tenir a les eleccions
de fa 4 anys. Volem aprofitar l’ocassió
per reiterar la oferta de Quart Creixent a
tots els partits locals perque puguin donar
a conèixer els seus projectes i els seus
candidats a les properes eleccions
municipals a través de les pàgines
d’aquesta revista.

ELECCIONS MUNICIPALS

Els Socialistes de Santa Maria elegeixen a Antònia
Martí com a candidata a la batlia
L’Agrupació Socialista de Santa Maria celebrà una assemblea en
la qual elegí per unanimitat a Antònia Martí com a candidata
socialista a la batlia del municipi.
Miquel Àngel Coll, secretari d’Organització dels Socialistes de
Mallorca, assistí a la reunió i destacà el «compromís i els valors»
de la candidata per «fer realitat el projecte socialista a Santa Maria».
Antònia Martí va agrair el suport dels militants socialistes i va declarar
la seva voluntat de «continuar treballant pels santamariers i
santamarieres». La socialista va destacar que es presenta amb
«la il·lusió renovada i la mateixa convicció de sempre de defensar
els valors socialistes des de l’Ajuntament».
Respecte al projecte, Antònia Martí manifestà que «tenim un
projecte de futur molt ambiciós» i va afegir que «treballaré, com
sempre he fet, en benefici de Santa Maria i dels seus habitants».
Antònia Martí es va mostrar optimista amb el futur del poble perquè
«després de quatre anys de gestió al Consistori em sent més
preparada que mai per a assumir el repte de ser batlessa».
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«El govern municipal actua de manera
‘caciquil’»
Entrevista amb la candidata del PP, Antònia Estarellas
N’Antònia Estarelles, nascuda a Santa Maria a l’any 1968, és la candidata a la Batlia a les properes
eleccions pel Partit Popular. N’Antònia milita a aquest partit des de l’any 1991 i és la Presidenta de
l’Agrupació Local a més de Vicesecretària d’Organització del PP Balear. És regidora de l’Ajuntament des
de l’any 2003.
- Quin balanç fa el Partit Popular dels
quatre anys de govern municipal
tripartit ?
A l’equip de govern de l’Ajuntament
d’aquests darrers quatre anys jo els
donaria un «suspès baix».
En primer lloc el tripartit suspèn per les
seves formes i maneres d’actuar. És un
fet que molta de gent del poble no ha
notat, però que nosaltres ho hem notat
en el dia a dia i que ha pres unes
proporcions cada dia més grans.
Independentment de les decisions que
s’han preses i de les seves prioritats, el
que és inadmissible és la seva manera
d’actuar molt poc democràtica.
Valgui com exemple més recent el cas
de la recollida de fems a Fora Vila, on
han suprimit un servei bàsic, d’avui per
demà, sense avisar ni consultar a ningú.
Més inadmissible encara és que
comencin a cercar solucions alternatives
quan els veinats comencen a manifestarse i a protestar. S’ha actuat sense cap
previsió i ademés s’han enrigut de la
oposició quan hem plantejat aquest tema
al plenari.
Aquesta manera «caciquil» d’actuar de
l’equip de govern ha anat en augment,
mentre que al PP hem tingut sempre una
actitud constructiva des de l’oposició i
hem participat sempre que ens ho han
sol·licitat, com és el cas de la revisió
del catàleg de béns patrimonials de fora
vila o en el cas de l’Agenda Local 21.
A part de si s’havia de fer o no un
ecomuseu, a part de si l’escola s’havia
de fer a fora del poble o no, a part de si
s’havia de fer el casal a son Llaüt o no,
en general al PP no coincidim amb
prioritats que l’Ajuntament marca en
relació a les inversions dels doblers
publics que ens arriben.
Mes enllà de la nostra «pataleta» política,
les queixes al carrer són generalitzades.
Darrerament hem intensificat els nostres
esforços per arribar als santamariers i
escoltar les seves opinions sobre
l’actuació de l’Ajuntament.
He de dir que la gent del carrer, i no són
paraules meves, suspèn a l’actual equip
de govern. Suspèn en coses molt
bàsiques, com per exemple en la falta
d’informació i de resposta davant les
reclamacions i queixes que presenten
els veinats.

«Un dels temes que
preocupen més és el de la
mobilitat»
La gent estima molt Santa Maria, però
pensa que s’ha tornat un poble
inhabitable. La qualitat de vida s’ha vist
bastant minvada. En aquest sentit, un
dels temes que preocupen més és el de
la mobilitat. La gent es queixa molt de
la mobilitat al poble, o més bé de la
immobilitat. No s’han fet els esforços
necessaris
per
crear
zones
d’aparcament, per descongestionar el
centre, perquè la gent pugui transitar i
passejar tranquil·lament pel poble.
Aixo ho diu la gent, no el PP. El PP vol
escoltar la gent, no prometre res, però
tenir en compte la seva reclamació
perquè es recuperi la qualitat de vida al
poble
- Com valorau els principals projectes
de l’Ajuntament durant aquesta
legislatura, com per exemple
l’ecomuseu o l’escoleta?

de producció vinícola com és el nostre,
pens que és un atractiu més per poder
obrir el poble al coneixement de
l’elaboracio del vi. Es va aprofitar una
ajuda europea per poder adquirir un edifici
emblemàtic pel poble i ben situat. És un
increment del patrimoni per al poble i això
sempre es beneficiós.
Ara bé, tot això té un cost, perquè la
Comunitat Europea només paga una part
i a l’Ajuntament li ha constat més de
500.000 euros. A mi m’agradaria que
m’expliquessin quina és la finalitat real
d’aquest ecomuseu, perque encara la
desconec. Per dependències? Per
biblioteca? És un projecte obscur. No
arribam a saber molt bé quina és la
finalitat darrera. El que és segur és que
els vinaters no l’han demanat i que no
respon a una necessitat d’aquest sector.
L’únic que sabem és que després de
l’adquisició de l’edifici s’ha fet una
reforma i que de moment està tancat.
Un casal d’entitats és ben necesari a
Santa Maria, pero fer el Casal a fora del
poble, a son Llaüt, no ens sembla una
bona solució. Ara la gent ha de agafar
cotxe per fer una reunió al casal.

«La plaça dels Caiguts és
només una acera ampla»

Un altre projecte important que no ens
satisfà de cap manera és el de la reforma
de la plaça dels Caiguts. Està bé que
s’hagi peatonitzat el carrer de l’Església,
però la plaça ha quedat com una cosa
estranya, desconectada d’aquesta zona
peatonal i de la plaça Nova. És una cosa
ni fu ni fa, no és ni aparcament ni zona
verda, ni zona peatonal, ni una plaça.
És només una acera ampla. Creim que
s’ha perdut l’oportunitat de crear una zona
verda i un espai peatonal que podia
conectar amb la Plaça Nova.
És clar que l’ampliació de l’escoleta
municipal era ben necessària, en vistes
del creixement demogràfic que era
previsible des de fa anys. L’aspecte
negatiu ha estat la tardança. La manca
d’espai de l’escoleta no venia d’un dia
per l’altre, sino que venia de molt enrera.
També fa anys que sabíem que l’escola
antiga quedaria lliure i l’ampliació de
l’escoleta s’hagués pogut fer molt abans,
en comptes d’esperar les protestes de
la gent que l’any passat es va quedar
sense plaça.
En tot cas hem de donar l’enhorabona a
l’escoleta nova. Així com ha quedat crec
que compleix totes les expectatives. Ja
ho voldrien molts de pobles tenir una
escoleta com la nostra que és
emblemàtica, amb espais amples i a un
lloc idoni (dins el poble!).

Un ecomuseu ben entés, a dins un món

«Els accessos a l’escola són
especialment perillosos»
Pel que fa a l’escola nova, ens sembla
que la ubicació no és la mes idònia.
Nosaltres plantejàrem que es fes aprop
de l’antiga escola. Una vegada escollit
el lloc a fora del poble, el que ha faltat
és un projecte de connexió amb el casc
urbà. En general Santa Maria s’ha
convertit en un poble intransitable i els
accessos a l’escola són especialement
perillosos, amb molts de vehicles a totes
hores i amb punts crítics, com el de la
cantonada del carrer J.Jaume Pons amb
el carrer Joan Mesquida. S’havia de fer
un esforç per donar una solució als
accessos. Són detalls importants que
fan que millori la qualitat de vida del
poble.
- Quines seran les prioritats del
govern municipal si el PP accedeix
a la batlia?
Actualment esteim en fase de recollida
de dades. Som conscients que serà una
legislatura difícil per la situació
económica que viu l’Ajuntament.
Intentarem posar el contador a zero
(continua a la pàgina següent)
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econòmicament. Sabem que
això no sol agradar als
ciutadans, però no serà una
legislatura de prometre grans
inversions i grans infraestuctures. Serà una legislatura per
polítics valents.
En primer lloc perquè per agafar
una caixa en quebra s’ha de ser
valent.
L’economia
de
l’Ajuntament té molts de
problemes, com la de molts
d’altres ajuntaments, per fer
front als pagaments. Hi ha
problemes de tresoreria, el que
provoca problemes de
suministraments. Hi ha
proveïdors als que es deven
factures de fa dos o tres anys,
les entitats locals no han cobrat
encara les subvencions
municipals de 2009 i 2010.
Al PP som concients de la
situació económica de
l’Ajuntament, pero crec que les

crisis poden ser una oportunitat
per posar en pràctica les petites
coses que el ciutadà agraeix. A
les reunions de barriades que
hem organitzat tothom ens ha
demanat solucions als
problemes del dia dia del poble:
millorar la mobilitat, fer una
política valenta de restructurar
la circulació al casc urbà,
millorant la seguretat vial, ... Tot
això són mesures que no
requereixen grans inversions
econòmiques i per això volem
aprofitar aquests temps de
crisis per posar-les en pràctica,
encara que això no suposi fer
grans inauguracions, que és en
el que pensen sovint els polítics.
Ens volem dedicar a escoltar,
a conèixer el poble i solucionar
els problemes de cada dia.
A part d’això, sobre tot volem
fer un poble molt més
sostenible. Som un dels pocs
pobles que no tenim un centre
peatonal. Volem millorar les
zones de passeig a foravila, fent-

les més segures.
La construcció d’un institut,
encara que no depèn de
l’Ajuntament, serà també un
dels temes pels que lluitarem.
Un altre aspecte que s’ha de
millorar és el del servei
administratiu als ciutadans, fentlo mes fàcil i mes ràpid. Per
millorar aquest servei s’ha de
incidir també en la formació dels
empleats municipals, que són
els qui donen el servei directe
als ciutadans.
- Com veus les perspectives
del PP per aquestes
eleccions municipals?
L’objectiu és aconseguir la
majoria absoluta però per aixó
hauríem de passar de 4 a 7
regidors, cosa que no sembla
gaire fàcil. El que és segur és
que pujarem en nombre de vots
i de regidors. Crec que dos
regidors més és quasi segur.

«Al PP ningú pretén carregarse la nostra llengua»
- L’actualitat política ve
marcada cada dia més pels
casos
de
corrupció.
Curiosament, i no és un fet
nou, com més corrupció surt
a la llum, més augmenten les
perspectives de vot dels
partits implicats. No et
sembla un poc preocupant
tot plegat?

confiança a l’electorat en la seva
continuïtat. Jo crec que això ha
passat per davant dels
possibles casos de corrupció.

Carlos Delgado, n’Antònia
Estarellas, en Jaume Font i en
Pere Rotger, fins a en pepito de
los palotes.

Per altra banda el PP ha sabut
de qualque manera deixar les
coses clares posant un límit
entre el partit i els casos de
corrupció.

El que més me preocupa és que
el ciutadà deixi de creure en la
classe política, perquè això seria
injust. Als ajuntaments hi ha
polítics i batles que fan una feina
molt positiva i cobren sous en
general bastant baixos.

- Els canvis recents a la
direcció del PP es veuen
amb certa preocupació des
d’alguns sectors. Personatges com el Batle de Calvià,
Carlos Delgado, semblen
molt propers a les ideologies
de l’extrema dreta. Si
aquesta gent triomfa al PP, i
el PP guanya les eleccions,
no et sembla vindran mals
temps per a la nostra llengua
i per a la nostra cultura?
Com ho veus tu des de dins
del partit?

El que passa és que els mitjans
de comunicació ens fan sangria
i aprofiten la mínima declaració,
encara que després es rectifiqui,
per fer creure que l’extrema dreta
està al poder al Partit Popular i
que es vol carregar tots els anys
de feina per una normalització
linguistica amb la qual
pràcticament el 100% dels
membres del PP hi estan
d’acord.

Crec que davant els casos de
corrupció la gent sap fer la
diferència entre les persones
corruptes, el partits i la política.
En principi s’ha de defensar la
presumpció d’innocència i s’ha
de deixar que la justícia faci la
seva feina, cas per cas, deixant
de banda les acusacions a nivell
de l’opinió pública. Els qui se
demostri que han posat la mà a
la caixa que paguin el que els
toqui.
Hi ha una cosa que la gent
valora més que la corrupció i és
la inactivitat de l’actual Govern.
La gent sap que la legislatura
anterior, amb el Govern del PP,
varen ser quatre anys de
millores i que després hem
passat a quatre anys d’una total
inactivitat. Quatre anys d’un
Govern de coalició que ha estat
incapaç de tirar endavant cap
projecte que pugui donar

Desde dins el partit jo estic molt
tranquil·la pel que fa al futur de
la nostra llengua, del nostre
patrimoni i de la nostra cultura,
en definitiva pel que fa a la
nostra identitat. Tenim molts
d’exemples de batles del PP
que han fet passes per
recuperar tradicions, fires i
festes populars. L’ús de la
llengua catalana és una obvietat
dins el nostre partit.
Al PP tenim una sèrie de
ponències que hauran
d’acceptar tots els seus
membres, des d’en José
Ramón Bauzá, passant per en

En tot cas en Carlos Delgado
no marca els temps ni l’agenda
dins el partit. És un
vicepresident més, que està en
igualtat de condicions amb els
altres vicepresidents, encara
que ell te un mitjà de
comunicació que li dóna més
ressò que als altres. Si en
Delgado no acceptés els
postulats del PP no estaria dins
el partit

«Entre la ideologia
d’en Delgado i la d’en
Font hi ha un punt de
trobada»
- Així mateix fa la impressió
que entre la ideologia d’en
Delgado i la d’en Font hi ha
un abisme.
Hi ha un abisme i també un punt
de trobada. Som una formació

amb més de 20.000 afiliats,
amb les seves identitats
culturals pròpies que ens
diferencien però que també ens
uneixen. Tenim un ideari polític
que va ser aprovat al congrés
del 2008, que segueix vigent i
que tots els militants respeten.
A alguns moments hi ha gent
que ha manifestat divergències
amb la línea del partit, però la
pluralitat forma part de la nostra
riquesa.
Al PP ningú pretén carregar-se
la nostra llengua, el que passa
és que hi ha alguns
replantejaments en materia de
política educativa. El que tenim
clar és que volem que els
nostres fills surtin de l’escola
coneguent en primer lloc la seva
llengua materna, després la
llengua castellana, que també
és llengua oficial a la comunitat,
a Espanya i una de les més
xerrades al mon, i a més l’anglès
com a tercera llengua.
Tenim una llei de normalització
lingüstica que al seu moment
es va aprovar amb el suport del
PP. Des del partit estam
compromesos amb l’objectiu
que la gent tengui un grau de
coneixement correcte de les
dues llengues oficials a Balears.
S’han de posar indicadors per
veure si aquesta política de
bilingüisme funciona, i si no és
així s’hauran de rectificar les
polítiques. A mi en aquests
moments el que me preocupa
és que hi hagi joves de 13 o 14
anys que no sàpiguen xerrar

correctament el castellà...
- Però n’hi ha molts més que
no xerren el català de cap
manera...
Això són els fills dels qui han
vingut de fora. Nosaltres
defensam l’ensenyamenent del
català i del castellà a l’escola i
que cadascú utilitzi la llengua
vehicular que trobi més
adequada
segons
les
circumstàncies. Si al final es
veu que el català està en
regressió, això vol dir que hi ha
qualque cosa que s’està fent
malament, perquè a la política
lingüística de la nostra
comunitat hi ha moltes eines de
promoció del català a tots els
nivells. El que defensa el partit
és una igualtat de coneixement
de les dues llengües.
- Personalment amb quin
sector del partit t’identifiques
més?
Jo em sent còmoda amb
tothom. Ara bé, per motius més
culturals que ideològics, em
sent mes propera de gent com
en Pere Rotger, en Joan
Simonet o en Jeroni Salom.
Amb ells compartesc el fet
d’haver nascut i crescut a
pobles del Raiguer on, encara
que estudiàvem en castellà, la
nostra llengua vehicular era el
mallorquí. Jo vénc de família
mallorquina, estim la llengua
mallorquina pero no he tingut
mai cap problema per parlar el
castellà.
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Excusats cars i excusats caríssims
M.V.

Consell: excusats i
magatzem
Fa 4 anys a Consell es va
construir aquest edifici on se
celebra el mercat dels
diumenges. L’edifici alberga uns
excusats públics i un magatzem
municipal. És una construcció
senzilla, discreta i en
consonància amb un entorn de
poble normal i corrent. Va costar
58.672 euros a l’Ajuntament de
Consell, un preu certament alt
(9.760.000 pessetes) per un
edifici modest. Segurament un
particular hauria trobat qui el
construís per un preu més baix,
però ja se sap que l’obra pública
se paga cara.

Santa Maria:
excusats-senalla
Aquí també són necessaris uns
excusats a la plaça Nova, on té
lloc el mercat santamarier. Ara
fa un any l’Ajuntament va
contractar una empresa perquè
els construís. I aquí no podíem
ser manco que a Consell, i no
podíem tenir els excusats més
barats (malgrat la crisi) i més
discrets. Per això el projecte que
aprovaren
els
nostres
governants locals té un cost
de... 90.416 euros!, (més de 15
milions de pessetes), un 54%
més cars que els de Consell, i
això que els de Santa Maria no
inclouen magatzem municipal.
Trobàveu cars els de Consell?
Idò els de Santa Maria són més
que cars, caríssims. Suposam

Els excusats artístics de Santa Maria

que la diferència de preu se deu
sobretot a la senalla amb què
pretenen «adornar» la plaça.
Segons vàrem llegir a una altra
publicació, a un article signat
per un destacat militant del partit
que governa Santa Maria, a més
de presentar el que consideren
virtuts decoratives dels
excusats-senalla, anunciava
que estava prevista la seva
inauguració el passat mes de
juliol. El cert és que cap a final
de novembre, un any després
de l’adjudicació de les obres, els
excusats encara no estan
acabats, després de molt de
temps de tenir les obres
aturades. I pel preu que pagam,
ja podrien fer una mica més de
via a acabar la feina. Però ja se
sap, això és un poble sense llei
ni ordre.

Els excusats no tan artístics de Consell

«Les obres s’han
executat complint el
calendari previst»
Hem demanat a la batlessa Rosa Vich el perquè de la tardança en
la posada en servei dels excusats nous. Aquesta és la seva
resposta.
«La construcció d’uns urinaris a la plaça Nova era un compromís
electoral per poder atendre la demanda tant dels cafès de la zona,
de l’associació de venedors ambulants com dels visitants al mercat
dels diumenges.»
«Les obres d’aquests urinaris s’adjudicaren el 23/11/2009, iniciant
la seva tramitació (fiança, calendari de feina, execució...). Tota la
documentació requerida per la Conselleria de Comerç va ser remesa
per l’Ajuntament en data del 21/12/2010, data en que es dona per
acabat l’expedient.»
«Les obres foren subvencionades en un 75 % per la Conselleria
de Comerç del Govern Balear, mitjançant dues anualitats (2009 i
2010). En conseqüència les obres s’han executat complint el
calendari previst.»
«La seva obertura al públic s’efectuarà a curt termini. La previsió
d’horari serà tots els dies del matí a entrada de fosca, l’horari exacte
està per determinar.»
«El cost total de l’obra és de 77495+IVA. I n’ aprofit l’ocasió per
aclarir que el cost inclou l’estructura de ferro, aquesta tal com
consta al projecte, és la façana de l’edifici.»
«La previsió és que el manteniment sigui assumit pel propi personal
de l’Ajuntament.»
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Centenars de persones reivindiquen el
camí des Cabàs
M.V.

El diumenge 28 de novembre més de tres
centenars de persones acudiren a la
crida de la Plataforma pro camins públics
oberts per reivindicar la titularitat i l’ús
públic del camí Reial de Bunyola a Alaró
al seu pas entre terres de la possessió
d’es Cabàs.
Aquest camí és de titularitat pública
sense cap tipus de dubte, d’acord amb
el catàleg de camins elaborat per
Fodesma (entitat dependent del Consell
de Mallorca). L’Ajuntament disposa
d’aquest catàleg des del 2001, tot i que
mai l’ha volgut aprovar ni fa comptes ferho.
Durant l’estiu passat la propietat d’es
Cabàs va destruir una part d’aquest camí,
que a més de ser públic és d’un elevat
valor patrimonial. Una vegada conegut
aquest atemptat, va començar una
mobilització de denúncia d’aquests fets,
de la qual ja s’ha informat en aquesta
mateixa publicació.
La culminació d’aquesta mobilització va
ser l’excursió organitzada el 28 de
novembre, que començà amb una
concentració davant l’estació del tren de
Santa Maria. Hi acudí gent d’arreu de
Mallorca, entre els quals bastants de
santamariers.
L’excursió transcorregué amb absoluta
normalitat, partí pel camí de Coanegra
fins a Son Torrella, on prengué el camí
reivindicat en direcció cap a Bunyola.
L’únic fet anormal va ser que la barrera
que hi ha a la partió d’es Cabàs,
habitualment tancada, aquell dia va estar

oberta, la qual cosa va estalviar haver de
saltar-la i permeté recórrer tot l’itinerari
sense majors obstacles. Quan es va
arribar al tram fet llaurar pels senyors
des Cabàs, els que encapçalaven
l’excursió es varen despistar i agafaren
un camí equivocat, però va ser l’únic
«incident» digne de ressenya. El tram
final de l’excursió, fins a la partió amb el
terme de Bunyola, no va poder
transcórrer estrictament pel camí, ja que
amb motiu d’haver estat destruït ara és
un pedregar impracticable.
Un cop arribats al final de l’itinerari, els
participants a la marxa varen tornar, ja
dispersos i cadascú al seu ritme i horari,
cap a Santa Maria.
No és aquesta, però, la primera vegada
que es reivindica aquest camí amb una
excursió. El gener del 2001 el col·lectiu
santamarier Ales ja va cridar l’atenció
sobre el perill de desaparició d’aquest
camí públic per desídia municipal. En
aquell temps el batle, Mateu Morro, va
declarar públicament que es tractava
d’un camí privat. I com si d’un camí privat
es tractàs, l’Ajuntament s’ha desentès
durant aquests 10 anys del camí, i així
s’ha arribat a la destrucció efectiva d’una
part del seu recorregut.
Només ara, quan ja s’ha fet un mal
irreparable, l’Ajuntament ha decidit obrir
un expedient per aclarir la titularitat del
camí, que per als responsables
municipals pareix que encara no està
clara. Ara almenys ja no s’atreveixen a
dir que és un camí privat. La mobilització,
per sort, continua sent una eina que pot
resultar efectiva.
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Encarregar informes per no fer res
Al plenari del consistori del mes de
Novembre el regidor d’EU-EV, Guillem
Ramis, va presentar per segona vegada
una proposta perquè l’Ajuntament
aprovàs el cataleg de camins del terme
municipal que el Consell Insular, a través
del Fodesma, va elaborar a l’any 1999.
Aquest catàleg aporta arguments
històrics que demostren el caràcter
públic del camí Reial de Alaró a Bunyola
que passa per Es Cabàs. La simple
aprovació inicial d’aquest catàleg
suposaria el reconeixment oficial de la
titularitat pública d’aquest i d’altres
camins de Santa Maria. A partir d’aquí,
si algú no estigués d’acord amb aquesta
decisió, com podria ser el cas dels
senyors d’Es Cabàs, hauria d’aportar la
documentació que demostrés el contrari.

Aixì a l’apartat «Documentació
bibliogràfica localitzada» del capitol
dedicat al camí d’Es Cabàs, apareix un
extracte d’un article del nº 144 de la
revista Coanegra de l’any 1996, dedicat
a la toponímia local. L’autor d’aquest
article és en Mateu Morro qui escriu el
següent: «El 1286 Guillem de Berga
estableix un hort à Perpinyà Torrella, a
Abrahim Alfalux, que confronta amb el
camí que va a Bunyola, amb el torrent
de Coanegra i amb l’hort de Francesc
Benet. El camí que va a Bunyola podria
esser el vell camí d’Alaró a Bunyola,
que passa per davant les cases de Son
Torrella»
Que l’Ajuntament no actuï davant aquest
informe d’un organisme oficial, donant
per bona una situació que afavoreix els
interessos privats dels senyors de la
possessió, en contra de l’interés públic,
podria ser constitutiu d’un delicte. Negar
l’existència de l’esmentat document
quan un grup de ciutadans reclama una
actuació podria ser un agreujant.

Com ja va pasar fa mesos, la majoria
municipal va rebutjar aquesta proposta
d’EU-EV i a canvi varen decidir
encarregar un altre estudi, sense aportar
cap argument que pugui demostrar que
el catàleg presentat pel Consell Insular
al 1999 no sigui vàlid. Això suposa un
menyspreu cap als tècnics i
especialistes del Fodesma que varen
elaborar l’estudi d’aquest catàleg.
D’aquesta manera, en comptes de ser
els propietaris d’Es Cabàs que han de
demostrar que el camí és privat,
l’Ajuntament es posiciona al costat dels
interessos privats, pretenent que el que
s’ha de demostrar és que el camí és
públic, quan això ja fa anys que està
demostrat per un informe exhaustiu que
el mateix Ajuntament ignora i que de
moment ningú no ha pogut rebatre.
El fet és encara més mal d’entendre si
es té en compte que els qui varen
encarregar l’estudi al Consell Insular fa
onze anys, son els mateixos (sota les
sigles PSM o GPSM) que l’han amagat
durant tots aquest anys i que es neguen
a aprovar-lo per interessos poc clars.
Parlar d’«amagar» un document oficial
pot semblar una acusació un poc
exagerada, però en realitat es queda
curta en vistes dels documents que hem
rescatat dels arxius municipals:

Els arxius demostren la
prevaricació d’en Mateu
Morro
Amb data de 7 d’Abril de 2001, en Guillem
Ramis, en representació de l’associació
Ales, presentava un escrit al registre
municipal adreçat al Batle, on
s’explicava que «l’antic camí d’Alaró a
Bunyola, també conegut com a camí dels
Reis, fa anys que es troba tancat al seu
pas per la possessió d’es Cabàs,
malgrat que ha estat reconegut pels
informes del Consell Insular com a camí
públic. (...) Per aquests motius sol·licita
l’inici de gestions urgents per la
recuperació de l’us públic d’aquest
camí».
La resposta del Batle, Mateu Morro, està

El camí llaurat d’es Cabàs
registrada amb data del 25 d’Abril de
2001:
«Benvolgut amic Guillem, En relació al
teu escrit sobre el camí d’Es Cabàs et
vull comunicar que aquest camí no
consta a la documentació obrant a
l’Ajuntament que sigui municipal. (...)
Tampoc ens consta que el Consell
Insular a cap informe l’hagi reconegut
com a camí públic. Es per això que si
tens constància de l’existència d’un
informe en aquest sentit, t’agrairia que
ens l’aportassis»
Es ben clar que l’informe existia i que
en Mateu Morro en tenia coneixement,
ja que era ell mateix que l’havia
encarregat i el tenia en les seves mans,
millor dit dins els seus calaixos, desde
feia més d’un any. A més, essent com
és en Mateu Morro un estudiós de la
història local, que a més ha publicat
nombrosos articles i llibres sobre la vall
de Coanegra, n’havia d’estar més que al
corrent del que deia l’informe del Consell.
L’informe «inexistent» porta per titol
«Catàleg dels camins del terme
municipal de Santa Maria del Camí» i
dedica 7 pàgines al «Camí d’Alaró a
Bunyola/Camí dels Reis», amb prou
documentació històrica que demostra el
seu caracter públic, tal i com es recull a
les conclusions l’informe, a la seva página
221:
«Atesa la documentació que s’ha trobat,
es pot fer una relació dels camins que
apareixen explicitament com a públics
o en els que l’administració ha intervengut
al llarg del temps. Segons aquesta
documentació, (...) reuneixen els
requisits mínims per a ser inclosos a
l’inventari de Béns Municipals de Santa

Maria del Camí, els seguents camins: «
Segueix un llistat de 23 camins, on hi
figura, entre d’altres camins tancats, el
«Camí d’Alaró a Bunyola/Camí dels
Reis»
Curiosament a l’informe que va
encarregar en Mateu Morro i que després
diu que no li consta, apareix citat ell
mateix entre la documentació històrica.

És clar que si l’Ajuntament hagués
complert amb les seves obligacions fa
deu anys, el camí d’es Cabàs no hagués
desaparegut i ara podríem passar per
aquest i altres camins que ens pertanyen
a tots i que romanen tancats. Per què el
PSM, en Mateu Morro i na Rosa Vich
no han fet valer els interessos dels
ciutadans avalats per tantes evidències?
En Mateu s’haurà d’explicar públicament
si no vol quedar davant la història com
un dels responsables de la destrucció
d’un dels camins més antics de Santa
Maria.

«Seguirem el
protocol pertinent»
En relació a la situació en què es troben
les diferents actuacions de l’Ajuntament
sobre el camí d’es Cabàs, la batlesa Rosa
Vich ha fet les següents declaracions a
aquesta revista:

l’Ajuntament. Acabat aquest termini
s’obrí un període d’un mes per tal que
les persones afectades poguessin
al·legar el que consideressin
convenient.»

«Tot expedient ha de seguir
obligatòriament una tramitació, saltar-se
algun pas pot suposar un defecte de
forma i en conseqüència haver d’iniciar
de nou el procés. Les presses no són
bones conselleres i menys en un procés
com aquest.»

«Actualment ens trobam en aquest punt,
i seguirem amb el protocol pertinent.»

«El Ple, en sessió celebrada el dia 25/
11/2010 aprovà inciar l’expedient
d’investigació que ha de determinar la
titularitat del Camí del Cabàs. L’acord fou
publicat al BOIB, i exposat un exemplar
del mateix al tauler d’edictes de

«Pel que fa a la llaurada del camí vull
aclarir que sí que s’ha obert un expedient
per destrucció d’un bé patrimonial.»
«Inicialment l’Ajuntament demanà un
informe tècnic sobre el valor patrimonial
al Consell de Mallorca (departament de
Cultura i Patrimoni Històric) i
seguidament es decretà l’ordre de
paralització com a passa prèvia a incoar
l’expedient d’infracció urbanística.»
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Destrucció del camí
públic d’Alaró a Bunyola
Reproducció de l’article publicat
per la revista «Cultura Obrera»

Martí Canyelles
El passat 10 d’agost els
tractors de la finca es Cabàs de
Santa Maria del Camí feren
matx del vell camí reial d’Alaró
a Bunyola al tram que passa
per la seva propietat.
Es tracta d’una antiquíssima via
pública, possiblement d’origen
romà, i en tot cas perfectament
documentada a partir del segle
XIII com a «camí reial que va
d’Alaró a Bunyola» i emprat fins
temps ben recents per
nombroses persones de la
contrada. El camí apareix
perfectament senyalat al mapa
del cardenal Despuig de 1784
Aquest camí, com tants d’altres
camins públics de Mallorca,
també té la seva història negra.
Es Cabàs és una gran
possessió de muntanya que va
ser adquirida a començaments
del segle XX per l’industrial
Manuel Salas, l’etern rival de
Joan March. La vella noblesa
mallorquina estava ja en
decadència i una nova classe
social, la burgesia, molt més
dinàmica, anava adquirint una a
una les seves possessions.
Aquest gran propietari es va
dedicar
a
modernitzar
l’explotació de les seves
finques, introduint maquinària,
adobs, nous cultius, etc. Entre
les anècdotes, es conta des
Cabàs que va ser un dels
primers en disposar de sala
dormitori per als jornalers i
missatges, que aleshores
encara dormien dins la païssa
amb els animals. Tota una lliçó
d’igualtat social, ara les
persones tindrien una mica més
de consideració que els
animals.
Als anys setanta, durant el
franquisme, l’amo des Cabàs
era el batle de Santa Maria, i
suposadament a instància del
senyor, el binomi noblesa –
poder polític municipal, va
permetre el tancament del camí
al pas de la seva propietat. Un
camí, que segons fonts
documentals i abundantíssim
testimonis orals era molt
transitat aleshores per carros
que anaven d’Alaró a Palma i
pels santamariers que anaven
a les seves petites propietats
muntanya amunt pel comellar

d’en Buscante cap a la comuna
de Bunyola.
El camí té la seva continuació
pel que es coneix com a camí
vell d’Alaró, passant per davant
Son Torrella i travessant el camí
de Coanegra, i avui és una
carretereta secundària de la
xarxa de camins. També a la
part de Bunyola ha estat tancat
per petits propietaris.
A la part des Cabàs es tracta
d’un camí de carro, d’una
amplària d’uns dos o tres
metres, que transcorre entre
boscos i zones agrícoles, d’uns
tres quilòmetres de llargària,
pavimentat amb el vell empedrat
típic dels camins que
transcorren pel bosc i que
encara es pot contemplar en
alguns trams que han
sobreviscut a la desfeta. Seria
una passejada ideal i ben
recomanable si no fos perquè
s’ha de saltar una barrera, com
al camí de Planícia, Ternelles....
i tants de llocs als que ja ens
estan
acostumant
als
mallorquins.
Es dóna la «casualitat» que
l’ajuntament de Santa Maria
acabava d’aprovar, a finals de
juliol l’inventari de patrimoni
rústic, que contemplava la
protecció d’aquest camí. La
llaurada s’ha fet amb traïdoria,
ja que només s’ha llaurat el
camí i s’ha deixat intacte el
camp del voltant. Per tant és un
atemptat ben intencionat contra
el patrimoni, que esperam que
no quedi impune
PER UN BROTET
SENYORIDA.

DE

La història de la mobilització pel
camí que està començant ara
mateix té el seu començament
en una petita casualitat. Un
home vell de Bunyola tenia el
costum d’anar a cercar
senyorida, una planteta mala de
trobar que només es fa per
terrenys àrids i rocallosos i que
era abundant per aquest camí.
Quina sorpresa en trobar-se
amb el camí desfet i fora la
senyorida que acostumava
recollir per fer una maceració per
a curar les ferides. Li varen
mancar cames per anar a avisar
als seus amics ecologistes,
gent
del
GOB
de
Bunyola,GADMA, Amics de la
Vall de Coanegra, l’Associació
pro camins públics oberts i amb
el suport de Joan Lladó d’ERC,

ens vàrem posar en contacte
amb els mitjans de comunicació
per a denunciar aquesta
destrucció
Esperam que les institucions
públiques, Ajuntament de Santa
Maria, Consell i Govern no es
quedaran mans plegades, com
massa sovint està passant i
actuaran contra aquest
atemptat contra el patrimoni dels
mallorquins.
Esperam
també
que
l’Ajuntament de Santa Maria, en
un acte de valentia, assumirà
d’una vegada el caràcter públic
d’aquest camí i procedirà a llevar
les barreres que ara ens
tanquen el pas.
MASSA CAMINS TANCATS
Ternelles, Planícia, es Fangar,
vall de Coanegra.... estan
començant a ésser coneguts
com a fites i reptes del moviment
ecologista en la lluita per a
recuperar el patrimoni públic
dels mallorquins robat i ocupat
pels senyors terratinents.
Perquè es tracta d’això, una
ocupació en tota regla. A
diferència del que passa amb el
moviment okupa de joves que
revitalitzen casals abandonats
convertint-los en centres de
dinamització cultural, en
aquests casos d’ocupació
senyorial, les autoritats no fan
absolutament res. Deixen fer,
actuen amb total complicitat
amb els senyors.
El model d’apropiació i ocupació
senyorial no és nou. Des de
l’edat mitjana i sobretot a partir
del segle XVII, són innombrables
els casos d’apropiació il.legal de
béns comunals i municipals, de
fonts i drets d’aigua, de torrents,
etc. per part de la noblesa per
engrandir les seves grans
propietats. El que és diferent és
la societat que ho permet.
Abans era el poder absolut del
rei qui avalava aquestes
ocupacions, ara és una
suposada democràcia on tots
som iguals i els poders públics
estan per a fer prevaler el bé
públic.
FURTIUS A CASA NOSTRA
Mentrestant, els mallorquins
hem d’anar com a furtius,
il·legals, pels camins i terrenys
que ens pertanyen. Darrera
aquest fet, hi ha un model de
societat: la terciarització de

l’illa. El turisme de masses, la
conversió de finques en
agroturisme –d’»agro», de
revitalizació agrària només en
tenen el nom, es tracta d’un
turisme de luxe- o el gaudi propi
i exclusiu de senyors forans i
de casa nostra. Els mallorquins
excursionistes que hem
transitat tota la vida per aquests
llocs feim nosa. El mateix
model d’explotació turística que
els Barceló, Escarrer etc. estan
imposant a Amèrica llatina –
grans espais naturals on no hi
deixen entrar els nadius per a
garantir la més absoluta
tranquilitat als seus clients- ara
s’imposa a Mallorca. Només cal
que posin el rètol «mallorquins
fora» o que s’inventin un
anagrama similar. Nosaltres i
els nostres fills només els
servim com a criats per a ells i
els seus clients.
Arribats a aquest punt, ens
hauríem de demanar: de qui són
les muntanyes, qui és el
propietari de la naturalesa?
Quan es crema o es destrueix
un bosc, qui hi perd, només el
propietari o tots nosaltres? Qui
paga el manteniment del bosc,
qui fa els camins nets, els
agents
forestals,
els
bombers....? I les subvencions

europees, amb diners públics?
Quin és el límit del caràcter
privat de la propietat?
Miquel Ferrà i Joan va ésser un
intel.lectual mallorquí a cavall
entre els segles XIX i XX. Als
anys vint, amb una visió
premonitòria, tot i no ser
políticament
significatiu
d’esquerres, s’expressava amb
aquestes paraules:
El primer punt és el respecte a
les belleses naturals de la
nostra illa, que no pot ser deixat
a la iniciativa particular sinó que
ha de ser imposat si cal per la
llei contra els abusos dels qui
no les estimen. Exposa (Ferrà)
que en els boscos que
contenen la tradició mallorquina
hi ha alguna cosa que no és
del
propietari,
critica
concretament la tala d’oliverars
i l’aprofitament del gorg Blau per
quatre particulars...
Pel que fa al turisme, no es pot
acceptar com a ideal únic de la
vida d’un poble i que Mallorca
pot convertir-se en un hostal de
forasters i perdre l’ànima en el
comerç banal amb la turba
cosmopolitana. (De Francesc
Lladó «Miquel Ferrà i el pont de
mar blava», Abadia de
Montserrat 2009)

Sobren evidències

Joan Vich
No calen molts d’informes fets
per estudiosos per entendre que
el camí Reial d’Alaró a Bunyola
és un camí públic. Basta un poc
de sentit comú.

Un hostal, com molta de gent
sap, era un establiment situat
sempre a la vorera d’un camí
transitat, on el traginers i el seu
bestiar podien trobar menjar i un
lloc per romandre.

Ben aprop de la possessió de
Son Torrella, al creuer entre el
camí de Coanegra i el camí
Reial, es troba una casa a vorera
de camí que te un rètol on es
pot llegir «S’HOSTALET». El
rètol és nou, però el nom és ben
antic. Aquesta casa sempre
s’ha anomenat S’Hostalet, i la
raó és évident: antigament era
un hostal.

Un hostal a devora Son Torrella
només podia tenir sentit quan
la gent circulava per allà a peu,
amb bèsties i amb carruatges
per anar d’un poble a un altre.
Pegant una ullada al mapa, és
clar que «S’Hostalet» és una
evidència clara de l’antiga
existència d’un camí public que
permetia circular en carros entre
Alaró i Bunyola.
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El PSM reclama l’aprovació
del catàleg de camins públics,
... de Mancor
És mal d’entendre. A Santa
Maria tantes reticències per
aprovar el Catàleg i quan són a
l’oposició tan d’interès. Serà
que hi ha dues vares de
mesurar?
Reproduïm una noticia
publicada al diari digital
TRIBUNA MALLORCA :
El PSM-Entesa Nacionalista
manté ferma la seva voluntat de
clarificar la titularitat pública dels

camins de Mallorca, per garantir
la seguretat jurídica en primer
lloc, però també per preservar
el dret a transitar-hi. Per això,
l’agrupació del PSM-EN de
Mancor de la Vall ha registrat
un plec d’al·legacions als
expedients d’investigació oberts
pel consistori de fins a sis
camins per tal de reclamar-ne
la titularitat pública. (...)
D’aquesta
manera
els
nacionalistes de Mancor de la

Vall fan una passa endavant per
forçar a l’ajuntament a
reconèixer la titularitat pública
d’aquests sis camins. «És
urgent que es resolgui aquest
expedient d’investigació per
certificar d’una vegada per totes
que aquests camins són de
tots». Villalonga confia que el
consistori acceleri l’aprovació
del catàleg de camins públics
del municipi, i a continuació
incloure’l a l’inventari de béns
municipals.(...).

El patrimoni no té sentit
si la societat no l’utilitza
Josep Maria Estarellas
La fundació RISE i la ELO
(European
Landowners
Organitation),
ambdues
organitzacions amb seu a
Brussel·les, varen enviar una
carta a diversos membres del
Govern balear i el Consell de
Mallorca expressant la seva
alarma
per
l’obertura
indiscriminada de camins a la
Serra de Tramuntana per part de
les administracions locals i,
més concretament, l’antic camí
de Planícia per a usos turístics,
criticant que l’esmentada
obertura no respon únicament
a interessos polítics i
econòmics, posa en perill el ric
patrimoni natural i cultural de
Serra de Tramuntana i és
contrària a dret.
En primer lloc sorprèn que
aquestes organitzacions parlin
d’obertura indiscriminada de
camins, perque els camins que
s’han obert a Mallorca es poden
comptar amb els dits de la mà i
-bé ho sabem tots els que
lluitam per l’obertura de camins
públics- més per l’esforç
d’associacions, plataformes i
particulars que per l’empenta de
les nostres institucions. En
segon lloc, ens xoca que es
posi com a exemple el camí de
Planícia, camí que a data d’avui
segueix tancat. En tercer lloc,
els volem recordar que
disposam d’un sistema judicial
que dictamina si les coses
s’ajusten o no a dret. Encara
ens sorpren més que una
associació de terratinents

(traducció literal de landowners)
acusin a les institucions de
moure’s per interessos
econòmics com si ells fossin
activistes ecologistes i
defensors altruistes del nostre
patrimoni. De què ens serveix
tenir un ric patrimoni natural i
cultural si no en podem gaudir
perquè se’ns barra el pas fins i
tot pels camins públics?

Recomanam a les esmentades
organitzacions que llegeixin
amb deteniment l’excel·lent
definició que fa l’enciclopèdia
catalana del terme «patrimoni
cultural». especialment el
paràgraf que diu «...En paral·lel
al reconeixement de la
necessitat de conservació del
patrimoni, també es planteja
actualment el seu valor social i

utilitari: el patrimoni no té
sentit si la societat no
l’utilitza. Mitjançant aquest
ús social, el patrimoni és
entès com un instrument
d’educació, de delectació i
de desenvolupament social,
econòmic i cultural....».
Aquesta concepció integradora
del patrimoni ja va ser refermada
per la UNESCO en la Convenció

sobre la Protecció del Patrimoni
Mundial l’any 1972.
I finalment, vull esmentar-los
que som molts els que portam
anys trescant per la Serra
sense constituir cap mena de
perill o amenaça per al patrimoni
natural i cultural, ben al contrari,
en som fervents defensors i
amants!
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Avancen les obres d’electrificació del tren
Aquest projecte té com a
objectiu l’electrificació de la
xarxa ferroviària entre l’Estació
Intermodal de Palma i l’Estació
d’Enllaç a Inca. Concretament
s’electrifica un traçat de 34
quilòmetres.
L’obra té un cost aproximat de
36,5 milions d’euros i es van
iniciar el passat mes de juny
2010. Si es compleixen els
terminis
previstos
en
l’adjudicació per a l’execució de
les obres (9 mesos),
l’electrificació de la xarxa
finalitzarà el proper mes de
març.
La totalitat dels treballs es fan
en horari nocturn per tal de
respectar al màxim el
funcionament del servei.
D’aquesta manera els torns de
treball s’inicien a partir de les
23.00 hores, quan el darrer tren

realitza el servei entre Palma–
Inca, i finalitzen a les 05.00
hores abans de l’inici del primer
servei del matí.
Com a conseqüència d’aquest
gran moviment i la necessitat
d’entrar maquinària sobre la via
alguns dies s’experimentaven
retards en les primeres
freqüències de trens del matí.
Així, atenent aquesta situació,
la direcció de SFM, juntament
amb la Direcció General de
Mobilitat, van prendre la decisió
de modificar els horaris de
primera hora del matí i darrera
hora del vespre, tot per tal que
els retards impactessin
mínimament amb als usuaris.
Així, es va planificar un transport
alternatiu per mitjà d’autobus
per tal que els usuaris afectats
per la retallada de freqüències
es poguessin desplaçar amb la

Per què
l’electrificació?
L’electrificació d’infraestructures
ferroviàries ha seguit un ritme
imparable des de la segona
meitat del segle XX. En
l’actualitat la majoria de les
infraestructures ferroviàries de
transport de passatgers estan
electrificades a tot el món. A
Espanya el 85,4% de tones
transportades per RENFE es
mouen amb tracció elèctrica.
Històricament la decisió
d’electrificar una línea es basava
en criteris estrictament
financers, ja que les
infraestructures ferroviàries
electrificades són més rendibles
a partir d’un cert llindar de trànsit.

Avui en dia la concepció dels
serveis públics ha canviat i no
funcionen estrictament a remolc
d’un rendiment econòmic sinó
més aviat d’un rendiment social,
cultural i mediambiental.
Per
això
actualment
l’electrificació del transport té un
dels
principals
motors
impulsors en els criteris
mediambientals, tals com la
reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle,
l’emissió
de
gasos
contaminants en destinació (a
les zones urbanitzades), la
contaminació acústica i altre
tipus de deixalles derivades del
manteniment dels motors
dièsel.

màxima normalitat després dels
canvis proposats.
Actualment la xarxa ferroviària
de SFM disposa de 83.5 km de
via. El tram entre Palma i
l’Enllaç, de 33 km, és on hi ha
més densitat i concentració de
trànsit.
Amb
aquestes
actuacions i altres ja duites a
terme (desdoblament tram de
via entre Inca i l’Enllaç -ja fet-.
Les obres d’electrificació entre
Palma i l’Enllaç (Inca). Noves
unitats mòbils elèctriques, que
ja s’estan construint) se pretén
aconseguir part dels objectius
que se fixaren per aquesta
legislatura: Impulsar, millorar i
modernitzar el sistema de
transport ferroviari a Mallorca
(una passa necessària i
decidida però que mai no s’havia
donat).

d’electrificació dels restants
trams: (Enllaç- sa Pobla i
Enllaç- Manacor)

Avantatges de la tracció
elèctrica enfront de la tracció
dièsel
+ estalvi energètic,
- costos de
manteniment
La tracció elèctrica consumeix
aproximadament un 25%
menys d’energia que la tracció
dièsel, perquè l’eficàcia
energètica és major, i a més
parlam d’energia que pot venir
de fonts renovables (eòlica,
solar, hidràulica, regenerativa,
etc).
La possibilitat de l’ús del fre
regeneratiu (amb l’energia que
es produeix en la frenada es pot
tornar a produir electricitat, que,
a la vegada, pot ser emprada
pels trens elèctrics) pot
representar estalvis addicionals
de consum energètic de l’entorn
del 20%.
El preu de l’electricitat resulta
un 39% més barat que el gasoil
per ferrocarrils.
El cost del manteniment de les
màquines dièsel és molt
superior al de les elèctriques.

+ respecte pel
medi ambient.
- contaminació
L’arribada dels nous trens elèctrics a Mallorca

Per completar tota l’electrificació
de la xarxa, actualment s’estan
elaborant els projectes

Les repercussions ambientals
són el criteri clau en la
planificació i desenvolupament

de les infraestructures en els
nostres dies, i s’han de tenir
molt en compte principalment
aquelles que incideixin
directament sobre la qualitat de
vida dels ciutadans i,
concretament i en aquest cas,
en els usuaris del transport.
Menor emissió de gasos
contaminants: la tracció
elèctrica emet un 59% menys
de gasos contaminants,
principalment de CO2.
Menor emissió de gasos en
destinació: la tracció elèctrica
no només emet menor quantitat
de gasos contaminants, sinó
que també presenta l’avantatge
d’emetre’ls en les centrals
elèctriques, lluny dels nuclis
urbans, que, a més a més,
estan subjectes al compliment
d’una sèrie de paràmetres de
seguretat i de control
mediambiental.
Per contra la tracció dièsel emet
major quantitat d’aquests tipus
de gasos nocius per a la salut
en el mateix centre de la ciutat,
fins i tot en recintes tancats
(túnels, estacions soterrades ...)
Menor contaminació acústica:
la tracció elèctrica treballa amb
nivells de renou molt inferiors als
de la tracció dièsel. La reducció
de la contaminació acústica té
un impacte clar en la millora de

la qualitat de vida, tant per als
usuaris com per als veïns de les
zones properes al pas d’aquest
mitjà de transport.
Menys residus contaminants: el
manteniment dels equips dièsel
obliga al tractament de residus
contaminants, com l’oli dels
motors, lubricants, etc. Els
motors elèctrics no produeixen
gairebé residus.

+ seguretat i
comoditat,
- temps en el
trajectes
Els trens elèctrics són més
silenciosos que els dièsel, i no
produeixen fums derivats de la
combustió dels carburants.
A més a més, assoleixen
velocitats més altes, per la qual
cosa el temps invertit en els
desplaçaments es redueix
considerablement. En aquest
punt hem d’afegir que la tracció
elèctrica té més capacitat
d’acceleració que la dièsel, i
també és més gran la capacitat
de frenada.
Totes aquestes característiques
reverteixen en la seguretat i en
la sensació de confortabilitat
dels passatgers i en la durada
del trajecte.
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« En aquesta legislatura s’haurà millorat el
transport públic com mai s’havia fet »
Entrevista amb el Conseller de Medi Ambient i Mobilitat del Govern Balear, Gabriel Vicens.
Joan Vich
- Quan començaran a circular els
trens elèctrics per Santa Maria?
Estam executant unes obres,
l’electrificació de les línies de tren, que
és una reivindicació social històrica, i
Santa Maria serà dels pobles
directament beneficiats.
Les obres d’electrificació de la línea
Palma-Enllaç s’estan executant en
aquests moments, i els terminis es
compleixen de manera correcta i segons
l’adjudicació. A finals del mes de març
les obres podrien estar completades i
en condicions d’iniciar un període de
proves de circulació dels trens elèctrics.
Cal esperar, per tant, que dins el segon
trimestre d’enguany puguin funcionar
fins a Inca els nous trens elèctrics que
hagin arribat i que estiguin en condicions
de donar el servei.
- Quin serà el percentatge de trens
elèctrics que circularan
diàriament?
El compromís de govern d’aquesta
Conselleria era substituir tota la flota de
trens diesel per una flota elèctrica,
moderna i eficient. I així ho farem. Els
avantatges ambientals, d’eficiència
energètica i de rendibilitat social són
indiscutibles. El Govern ha adquirit 13
unitats mòbils (de 3 o 4 cotxes cada
unitat) amb una inversió de 75 milions
d’euros com mai s’havia fet a les Illes
Balears, gràcies a haver aconseguit el
primer conveni ferroviari amb l’Estat. Les
unitats es reben a un ritme d’una unitat
mensual i després de passar un període
de proves s’aniran incorporant
progressivament al servei. Per tant la
substitució i la presència dels nous trens
serà progressiva.

- Quines han estat les millores en
matèria de mobilitat en aquesta
legislatura per als veïnats de Santa
Maria?

- Quin balanç fa de l’evolució del
transport ferroviari a Mallorca i
quines perspectives perspectives hi
veu?

Una millora importantíssima per als
ciutadans ha estat la implantació del
Sistema Tarifari Integrat al tren, metro i
autobusos interurbans de tota Mallorca
que permet bonificacions entre el 50 i el
80% del preu del bitllet senzill. Per altra
banda els joves, la tercera edat i jubilats
o les famílies nombroses tenen
directament bonificacions del 50%. Ara
mateix, els preus del transport públic a
Mallorca són dels més barats de tot
l’Estat.

El balanç és enormement positiu. En
aquesta legislatura s’haurà millorat el
transport públic com mai s’havia fet.
S’ha completat, millorat i modernitzat
tota la flota d’ autobusos de transport
regular interurbà. Actualment està
formada per una flota de 254 autocars,
78 línies a l’hivern, 105 a l’estiu, 20 línies
de bus+tren, i més de 1.100 parades a
tota Mallorca. Per primera vegada s’ha
aconseguit un conveni ferroviari, i amb
doblers de Madrid s’haurà fet una
inversió de més de 400 milions d’euros
que haurà permès el desdoblamet Incal’Enllaç, ampliació de tallers, tallers de
metro, automatització de totes les línies
i centre de control, electrificació de tota
la xarxa actual, compra de trens
elèctrics, recuperar el tren Manacor-Artà
i compra dels tram-tren, reformes
d’estacions i s’han eliminat els passos
a nivell en què s’ha trobat un acord amb
els ajuntaments respectius. A la vegada
hem projectat i tramitat el futur tramvia
de la badia de Palma i haurem estudiat
els corredors ferroviaris entre Artà i Cala

També els veïnats de Santa Maria, amb
la targeta intermodal, tenen gratuïta la
bicicleta pública a Palma, UIB, Inca o
Manacor. Ja hem dit que tenen un tren
ascendent o descendent cada 20
minuts, aviat un tren elèctric dels més
moderns, per tant hi ha hagut un
increment de 15 trens al dia en cada
sentit. Pel que fa als autobusos els
veïns de Santa Maria tenen accés a les
línies 311 i 330, tant en direcció a Palma
com a Inca, Lluc, Sta. Eugènia,
Sencelles etc.

Rajada, sa Pobla –Alcúdia i del futur
tren de migjorn.
La diversificació i potenciació del
transport públic (ferroviari, tramviari, per
carretera, bicicleta pública, etc,) haurà
de continuar durant aquests anys, just
hem posat unes bases sòlides que s’han
de seguir desenvolupant. També s’haurà
d’avançar amb la potenciació de plans
de mobilitat, amb integració tarifària
urbana, en la incorporació de noves
tecnologies i en el foment de la mobilitat
no motoritzada.
- Entra dins els projectes del
Govern la reobertura de la línia de
Santa Maria a Felanitx?
Durant un any s’ha estat estudiant el
futur tren de migjorn, així com està
inclòs al Pla Director Sectorial de
Transports, més des de Palma que no
de Santa Maria. Aviat podrem presentar
l’estudi d’alternatives de corredors
ferroviaris i l’estudi ambiental. La nostra
idea, així com ens vàrem comprometre
en començar la legislatura és deixar-ho
estudiat i perfilat.
- Quines probalilitats hi ha que a
Santa Maria tinguem un dia el tren
en trinxera o soterrat?
A Santa Maria i a molts d’altres llocs de
l’actual xarxa (Sineu, tota la zona del
Pont d’Inca, el pas per la ciutat d’Inca,
a Manacor, a tota l’entrada de Palma
del tren de Sóller, Binissalem, etc.) s’ha
demanat d’una manera o altra la
possibilitat i estudi del soterrament. No
es pot descartar el soterrament en
absolut, cal estudiar la viabilitat de les
obres, el cost, la rendibilitat social i
l’aprofitament, la priorització de la
perillositat dels passos a nivell, etc. A
la llarga tot estarà supeditat a la viabilitat
i eficiència tècnica, per una banda, i a
un segon conveni ferroviari que permeti
aquestes grans inversions. En tot cas
s’ha de dir que a les Illes Balears
necessitam un finançament més just pel
que fa a infraestructures de transport.
En tot cas ja hem dit moltes vegades i
ho reiteram que no s’eliminaran passos
a nivell que no existeixi un consens amb
els ajuntaments afectats.

- Augmentaran les freqüències?
Hem de recordar que una de les primeres
actuacions que ja va dur a terme la
Conselleria de Mobilitat el primer any de
legislatura va ser augmentar les
freqüències a un tren cada 20 minuts
entre Palma i Inca, descongestionar els
primers trens del matí i posar horaris
cadenciats (sempre amb el mateix
minutatge). On serà prioritari augmentar
freqüències és a sa Pobla i Manacor.
Tot això serà possible perquè també hem
executat una obra que era totalment
necessària, tant per operativitat com per
seguretat, el desdoblament de via entre
Inca i l’Enllaç.
El Conseller de Medi Ambient i Mobilitat, Gabriel Vicens
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Muntanyes de
Coanegra
Martí Canyelles
Aquest és el títol del llibre que acaba de
publicar en Mateu Morro a l’editorial
Documenta i que el mes passat es va
presentar a la biblioteca Cas Metge Rei.
El llibre està dividit en catorze capítols:
Retorn a Grècia
Muntanyes de Coanegra
Bèsties salvatges
El bolic
Les fadrines
Bubotes
La nit de les verges
Ja som sis, ja n’hi ha prou
Explosió a l’Avenc
La creu
El batalló ciclista
Els fets del Puig Moltó
Ombres en la nit
El furtiu
En Mateu és un bon coneixedor de la
vall de Coanegra, segurament una de les
darreres persones que enllacen amb el
passat que ens conta al llibre. El seu
pare i el seu padrí varen ser carboners i
coneixien pam a pam el territori. Les
històries que recull, majoritàriament de
testimonis orals del seu pare i d’altres
persones, fan d’aquest llibre una baula
inestimable d’unió del present amb el
passat.
Una unió enfortida més encara per la
documentació històrica. Com a
historiador, en Mateu ha fet molta recerca
d’arxiu del nostre poble. Jo diria que és
un llibre fet amb espipellades d’aquí i

d’allà que ha anat arreplegant i que ha
sabut lligar de manera magistral.
I allà on no arriba el document escrit,
l’autor ens hi porta amb la imaginació.
Novel.la històrica o història novel.lada,
la part de ficció que hi posa en Mateu en
tot cas, no és gens gratuïta. Alguna cosa
hi ha darrera el document històric eixut,
fred, que no diu, però que hi és d’alguna
manera present. I aquí ve la veritable feina
de l’historiador, fer-nos entendre i reviure
aquest passat en totes les seves
conseqüències.
Els esclaus, els bandejats, els
moliners... El treball i el festeig, la vida i
la mort, la lluita per la subsistència d’una
gent aferrada amb les ungles al seu
territori, les bregues, a vegades violentes
i els lligams d’amistat, els sentiments
de la gent senzilla del poble,..., tot allò
que conformava el món dels nostres
avantpassats en una època no tan
llunyana en el temps, però que el progrés
accelerat està destruint i acabarà
d’ensorrar per sempre.
Ja fa anys que ningú carboneja per
Coanegra; els forns de calç s’han
esboldregat, els antics molins fariners
han desaparegut i l’aigua de la síquia es
perd en el torrent. Ja ningú transita per
les muntanyes de Coanegra. Hem perdut
les formes de vida tradicionals i amb elles
els valors i costums antics, substituïts
per altres, més còmodes per ventura,
però més alienants, fonamentats en el
consum i l’aïllament social.
Per això val la pena una lectura reposada
d’aquest llibre.

Instal·lacions de cafeteria,
bars, restaurants...
Equipament de cuina, hotels...
Mobiliari, aire condicionat
MÉS DE 25 ANY
S
ANYS
D’EXPERIÈNCIA
AL VOSTRE SER
VICI
SERVICI
Plaça Nova, 5
tel. 971 620 263 - fax. 971 140 215
santamaria@viatgescoanegra.com
www.viatgescoanegra.com

Francesc Suau, 8 Palma
Tel. 971 20 94 68
Felanitx:
Tel. 971 58 21 02
www.shatbalear.com
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De 61 a 21 errors: progressen
inadequadament
Mateu Vic
Sembla que els responsables
de l’Ajuntament llegeixen Quart
Creixent, o com a mínim tenen
notícia del que s’hi publica. Fa
més d’un any i mig, en el
número 11 d’aquest periòdic,
publicàvem una llista exhaustiva
dels errors i mancances del
plànol i descripció turística del
poble que s’havia instal·lat a
diversos indrets del municipi.
Comptàrem un total de 61 errors
entre el plànol i les descripcions
adjuntes.
Després de tenir-los posats a
la via pública, a la vista de
tothom durant un any i mig, per
a vergonya del nostre poble, el
Govern municipal finalment ha
decidit retirar els infames
plànols i n’ha instal·lat de nous,
ara corregits. El plànol del poble
és totalment nou, clarament
agafat del de les Normes
Subsidiàries, ara amb molt pocs
errors de dibuix.
Però havent publicat a aquesta
revista una relació completa i
una descripció detallada dels
errors, hauríem de suposar que
els responsables municipals
n’haurien pres bona nota, i
haurien fet aquesta vegada un
plànol sense errors. Sembla
que la capacitat lectora dels
governants és més aviat
limitada, perquè tenint com
tenien a disposició una llista
exhaustiva dels errors a
esmenar, i de les correccions
corresponents, ni així han estat
capaços de corregir-ho
totalment. Anem per parts:

Pel que fa als noms dels
carrers, hi són quasi tots. En
continuen faltant alguns:
4.- Nicolau Borràs
5.- Dr. Fleming
6.- Jaume Oliver Frontera
7.- Plaça de Can Fuster
8.- Josep Calafat. Aquest és
més flagrant, ja que al plànol
antic hi figurava correctament.
N’hi ha tres d’incomplets:
9.- Vich, en comptes d’Antoni
Vich
10.- Puigdorfila, en comptes de
Pere de Puigdorfila.
11.- Castanyer, en comptes de
Rector Castanyer
I una falta d’ortografia:
12.- «Oleça» en comptes
d’Olesa o la seva forma arcaica
Oleza
Pel que fa a la breu descripció
dels elements destacats del
poble hi continua havent els
següents errors:

Errors ortogràfics:
13.- «Esglèsia» en lloc

d’«Església» (una de les
poquíssimes neutres tòniques
balears que s’accentuen
tancades). Al plànol antic hi
figurava sense accent. Ja hem
avançat una mica, ara només
falta posar-hi l’adequat. I mira
que a la nostra llista del número
11 de Quart Creixent deixàvem
ben clar que anava amb accent
tancat.
14.- «vila» en minúscules en lloc
de «Vila» en majúscules, a
l’expressió «Casa de la Vila».
Es tracta d’un nom propi. El
mateix error que al plànol antic.
15.- «dels minims» sense
accentuar a la versió castellana
(que reprodueix sense traduir la
versió catalana, però llevant-li
l’accent).

Errors de
traducció:
Són exactament els mateixos
del plànol antic, que va ser
retirat. Per això repetirem
exactament el que dèiem fa més
d’un any i mig, a veure si ara
són capaços d’aprendre la lliçó:
Se suposa que quan es tradueix
una cosa, en aquest cas del
català al castellà, és perquè el

El plànol està molt ben dibuixat
en la seva major part. No
obstant això hi ha els següents
errors:
1.- El nou col·legi públic està
situat més aprop del poble del
que està en realitat. Ja ens
agradaria que així fos, tenir-lo
un centenar de metres més
aprop, però no és el cas. Clar,
com que al plànol de les
Normes Subsidiàries no hi surt,
li han posat «a bulto»
2.- L’aparcament ha estat
dibuixat mooolt allargat, fins
arribar a davant l’escola.
3.- A davant l’aparcament, entre
el camí de Sant Jordi i l’entrada
nova del poble, hi han dibuixat
una espècie de plaça que no
existeix. Està prevista a les
Normes, i per això s’ha «colat»
al plànol.

Col·locació dels nous panells informatius

lector castellà ho pugui
entendre. Si no trobam
convenient traduir alguns noms,
llavors s’hi afegeix una
explicació perquè s’entengui.
Ara imaginau que sou un turista
de Salamanca, de Mèxic, o fins
i tot de Düsseldorf amb
coneixements de castellà,
arribau a Santa Maria i mirau el
plànol: Quins són els llocs que
podem visitar? Entre d’altres:
16.- La Casa «de la vila», deu
ser una casa de no sabem què.
Hi haguéssin pogut afegir
«(Ayuntamiento)», «(Casa
Consistorial)», o simplement
traduir-ho per «Casa de la Villa»,
que també és una manera
d’anomenar els ajuntaments en
castellà.
17 i 18.- L’avenc de Son Pou és
traduït com a «L’Avenc de Son
Pou», claríssim per a un visitant
que no sàpiga català: Què
punyetes deu ser això? Per
saber-ho, el turista se’n va al lloc
indicat al plànol amb el número
10,
corresponent
a
l’incomprensible element
visitable, i s’hi troba els vivers
Hortus, i no l’avenc, situat a uns
8 km. de distància.
19 i 20.- I la gloriosa traducció:
el nostre visitant que sap
castellà veu l’element número 9,
Son Torrella, i descobreix
meravellat que es tracta d’una
«posesión»! Vaja, ¿y quién la
posee?, i sobretot ¿qué posee?
(segons el DCVB «possessió:
cosa posseïda; castellà
posesión») O potser es tracta
d’una posesión santamariense
de ultramar? (segons el mateix
diccionari «possessió: terra
sobre la qual un Estat té domini
fora del seu territori metropolità;
castellà posesión»). Ah, no! és
tracta d’una «porció gran de
terreny de conreu, pertanyent a
un propietari i depenent d’una
casa situada dins la mateixa
finca», i per extensió la casa
mateixa. «castellà: predio»
(sempre segons el DCVB). I si
la paraula «predio» podia
semblar recercada, haguessin
pogut posar «casa señorial»,
perfectament adequada en el
cas de Son Torrella. Però bé,
com que el turista no ho sap,
decideix anar a Son Torrella per
comprovar quina casta de
«posesión» és. Mira al plànol i
el troba just al costat de l’Avenc
de Son Pou, és a dir al viver
Hortus.

Error històric:
Es repeteix el mateix error del
plànol antic.
21.- L’incaut visitant, o també
qualsevol
santamarier
desprevingut, s’assabentarà
mitjançant aquest cartell que el
convent dels Mínims és del
temps dels moros: ni més ni
menys que del segle XII!!! pobres
frares, com ho degueren passar
fins que arribà el Rei en Jaume,
construint un convent en terres
infidels. Potser per això es
posaren el nom de mínims...
qui sap? No, la veritat és que el
convent està datat al plànol amb
500 anys d’error, i es va
començar al segle XVII.
Passar de 61 errors o
mancances del plànol antic a
«només» 18 és un avanç
considerable. Per ventura l’any
que arribaran a ser capaços, si
encara governen, de fer un plànol
sense errors.
Vist tot això, continuen en peu
les preguntes de l’any passat,
ara referides no a un plànol, sinó
a dos
Quants de doblers (del
contribuent) han costat la
primera edició del plànol i la
segona?
Qui va comanar els plànols?
Qui els va fer?
Qui els va revisar?
Qui hi va donar el vist-i-plau?
Qui els ha pagat o els pagarà?
I en vista de la reincidència, s’hi
han d’afegir les següents
preguntes:
Havent-se publicat una relació
exhaustiva d’errors amb les
seves
correccions
corresponents, per què no s’ha
corregit tot?
Si no han tengut constància
d’aquesta relació d’errors (cosa
improbable, perquè Quart
Creixent es reparteix casa per
casa), no disposaven de cap
persona preparada per detectar
aquests mateixos errors?
Per què fins i tot s’hi han afegit
errors nous, inexistents al
primer plànol?
Fan comptes de retirar els
plànols i comanar-ne una nova
edició corregida, o ho deixaran
talment?
A l’empresa que imprimeixen
els plànols ja es deuen estar
fregant les mans.

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