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7 candidatures per a un
Ajuntament

L’Institut, una
victòria de la
Plataforma

La Batlessa signa
documents en
blanc

Acte
d’homenatge a
la República

Alguns pretenen penjar-se les medalles, però
aconseguir l’Institut ha estat una gran victòria de
la mobilització popular de la Plataforma. Pàgs.
8-9.

Sembla que és un costum generalitzat que els
batles signin documents en blanc. Pel que fa al
nostre poble, en tenim la prova. Pàg. 10.

Com cada any el dia de l’aniversari de la república
es va celebrar un acte d’homenatge al cementeri
de Santa Maria. Pàg. 15.
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Guillem Ramis, candidat per Esquerra de
Santa Maria a les eleccions

són deficients i perillosos per als nins
que hi vulguin anar sols a peu o en
bicicleta. Hi hauria d’haver la restricció
de 30 km/h màxim pel poble com hi ha
altres pobles com Binissalem.

Martí Canyelles
Guillem Ramis Canyelles, 54 anys,
casat amb dos fills, és el candidat a les
properes municipals per Esquerra de
Santa Maria.

Tenim un mercat de primera qualitat, que
ens permet adquirir els productes del
camp directament del productor, però
està mal organitzat. És massa gran i no
hi tenen cabuda tots els productors
locals. Se’ls hauria de donar facilitats per
aconseguir
un
lloc.
Està
sobredimensionat. A més provoca una
sobresaturació de tràfic pels carrers.

En Guillem ha estat regidor les dues
darreres legislatures: 2003-2007 i 20072011 per Esquerra Unida-Verds. Era una
candidatura unitària recolzada per gent
a títol individual i altres grups polítics com
ERC. A les darreres eleccions es
presentaren amb el Bloc per Mallorca,
del qual formaven part EU-Verds, el PSM
i ERC.
També va ser regidor entre 1983 i 1987 –
ha plogut d’aleshores ençà- per una
agrupació d’electors que, curiosament
es deia Esquerra Unida de Santa Maria,
abans que es creàs el partit estatal
Esquerra Unida. Això fa que sigui el
regidor més veterà en actiu del nostre
poble. Amb ell hem tengut la següent
entrevista al bar Comerç
P: Són dotze anys de regidor, tot ells
en solitari, no n’estàs un poc cansat?
No n’estic cansat però seria bo que hi
hagués un recanvi. De fet, sempre ha
estat el grup que represent qui m’ha
demanat que ocupi el primer lloc. La
meva disponibilitat continua però
m’agradaria que sortissin persones
noves, sobretot joves, disposades a
assumir la tasca política municipal.
P: Ens pots fer un petit resum de la
vostra tasca a l’Ajuntament al llarg
d’aquests anys?
Amb la nostra presència a l’Ajuntament,
a vegades hem coincidit amb els altres
grups municipals en aquelles qüestions
que suposaven un bé per al nostre poble,
però sovint hem hagut d’assumir
posicions diferenciades de la resta
d’altres grups, com són ara, per exemple,
la defensa de camins de titularitat
pública, les tarifes progressives de
l’aigua, bonificacions als productors
locals que venen al mercat, defensa de
la creació d’una comissió de mobilitat,
etc. Són totes iniciatives de caràcter
popular que si haguessin estat
escoltades avui tendríem un poble més
sostenible, habitable i agradable per a
tots.
En un pla més general hem intentat ser
sempre la veu del poble, sobretot recollir
aquelles demandes de la gent del carrer
difícils d’assumir pels altres grups
polítics, sovint condicionats per
instàncies superiors de les cúpules del
partit, compromisos amb determinades
esferes del poder, etc.
També hem assumit la defensa
d’objectius més generals com la dignitat
democràtica, la defensa dels drets
socials o la solidaritat amb els pobles
del Tercer Món.

P: Com ha canviat el panorama
polític general entre la campanya
anterior i aquesta?

P: Aquesta candidatura que ara es
presenta, Esquerra de Santa Maria,
representa una continuïtat de
l’anterior o aporta alguna cosa
nova?

realment és la societat. En principi volem
ser portaveus del ric moviment associatiu
de Santa Maria: terceres edats, grup de
segona edat, grups esportius, grups
musicals, grups juvenils, AMIPAs, etc.

El panorama polític a Mallorca ha
canviat, el Bloc ha desaparegut, EUVerds, ERC, el PSM i Iniciativa-verds es
presenten per separat i això ha canviat
la realitat dels pobles de Mallorca i de
Santa Maria en particular.

Per altra part hi ha tota una sèrie de
problemes que arrossegam de temps
enrera que demanen sol.lucions urgents.
Posarem especial esment en les
iniciatives socials que pretenguin millores
al poble, com puguin ser el Tren trinxera,
la demanda d’un institut, la millora
d’accessos per vianants, un poble
sostenible, la propietat pública del camí
des Cabàs, etc. Són aquests moviments
els veritables protagonistes dels canvis
socials i els polítics hem de ser molt
receptius a aquests moviments.

La primera cosa a remarcar és el
caràcter assembleari i independent que
volem donar a la candidatura Esquerra
de Santa Maria. Tothom que vulgui
participar serà ben rebut i el principi que
ens regeix és «una persona, una veu,
un vot»
Per altra banda, no oblidem la realitat
de la crisi econòmica que ens està
colpejant cada vegada més fort. La
realitat santamariera i de tota Mallorca
demana un canvi. Tal volta sigui en part
per aquest fet, que hem rebut
recolzament de moltes persones que no
havien participat en la nostra candidatura
i ara mateix estan aportant aires novells
molt interessants.
P: Dius que sou independents dels
partits polítics..
No volem estar fermats. Això no exclou
que ens identifiquem amb les alternatives
de l’esquerra en general i que a la nostra
agrupació hi hagi membres que a títol
personal sí que pertanyen a un partit
polític. En principi tenim el recolzament
de Iniciativa-Verds, Esquerra Unida i
Esquerra-Illes.
P: Quina serà la vostra línia
d’actuació municipal?
Nosaltres entenem que els candidats
han de ser representatius del que

P: Quines coses en concret penses
que s’haurien de millorar de l’actual
Ajuntament?
L’excessiva burocratització, tot s’ha de
demanar per escrit, ja no es poden
demanar coses oralment, com pugui ser
per exemple la utilització d’un local per
reunir-se qualsevol entitat social,
A Santa Maria hi ha més de 400 persones
sense ocupació, l’Ajuntament hauria de
reclamar un conveni amb el SOIB (Servei
d’Ocupació de les I. Balears). S’hauria
de garantir formació als joves que no
troben feina, facilitar l’autoocupació, i
altres iniciatives que estan sorgint
actualment i que són molt interessants
com les cooperatives de consum.
Posar en marxa la comissió de mobilitat.
Tenim un poble amb excés de trànsit,
no hi ha seguretat pels vianants, no hi
ha passos zebra a nivell de les voravies,
els al.lots no poden transitar sols amb
bicicleta pel carrer sense perill, anar a
l’escola a peu, etc. Això provoca un elevat
trànsit, durant tot el dia, però sobretot a
hores punta. Els accessos a les escoles

Les eleccions del 2007 es feren en plena
eufòria de creixement econòmic. Això no
sempre ha estat positiu. S’ha especulat
molt amb el territori en general, a Santa
Maria s’ha construït amb massa
densitat, s’han destruït molt de patrimoni
arquitectònic, moltes cases antigues
d’una planta, edificis protegits, etc., per
construir blocs de pisos que han
desfigurat el caràcter rural del poble. A
més qui s’ha beneficiat d’aquesta
especulació han estat majoritàriament
empreses vengudes de fora, els
santamariers n’hem tret molt poc profit.
Ara la crisi ens obliga a reorientar la
política municipal. Els ajuntaments seran
les administracions que més patiran la
retallada de pressuposts. Això és un fet
molt greu, perquè l’ajuntament és la
institució més propera al ciutadà i la que
millor podria pal.liar les necessitats
econòmiques, socials i d’ocupació de la
població, distribuir els serveis de manera
més adequada i més econòmica, posar
especial esment als sectors més
desfavorit com he dit abans, sobretot els
joves que són els qui més pateixen l’atur
i la manca d’oferta formativa.
Per altra part arrossegam molts
problemes d’enrera que demanen una
sol.lució immediata. Les actuals normes
subsidiàries, pendents d’aprovació
encara, són deficitàries. Permeten
construir edificacions massa elevades a
carrers estrets, com ha passat a Can
Colom i Son Cosset, i no contemplen
zones verdes suficients. Manquen locals
socials on les entitats es puguin reunir i
desenvolupar les seves activitats.
P: Per acabar qui creis que guanyarà
les eleccions?
El nostre objectiu no és guanyar les
eleccions ni aconseguir la batlia, sinó
fer una aportació per la millora del poble
a partir de les demandes socials. La
nostra voluntat d’ésser a l’ajuntament és
per enfortir les polítiques d’esquerres.
Som una formació política independent
sense compromisos amb cap casta de
poder i defensarem sempre l’interès
general i el bé públic dels santamarier.
No tenim altre compromís.
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«La Batlessa es dedica a fer clientelisme»
Pedro Blesa, candidat de Convergència
En Pedro Blesa és el cap de llista de la nova formació política
«Convergència per les Illes». Aquesta formació va sorgir fa pocs
mesos a partir d’una escisió de l’antic partit «Unió Mallorquina».
Pràcticament tota l’agrupació local de Santa Maria d’UM es va passar
al nou partit Convergència amb el seu regidor Antoni Oliver al
capdavant.
Per aquestes eleccions municipals estava previst que n’Antoni Oliver
tornàs a ser el candidat a la batlia per Convergència, però a darrera
hora es va veure obligat a renunciar per motius de salut. En Pedro
Blesa ha agafat el relleu.
- A les passades eleccions municipals
eres el número tres a la llista del
PSOE, per quin motiu has canviat de
partit?
Perquè em vaig sentir enganat per
l’actuació de la regidora del PSOE de
Santa Maria, n’Antònia Martí. Després
de les eleccions on el PSM va guanyar
amb majoria simple, a l’agrupació del
PSOE vàrem discutir sobre la postura
que havíem de prendre de cara a
possibles pactes per la formació del
govern municipal. La decisió va ser
unànime en el sentit de no pactar amb
ningú per l’elecció de la Batlia.
La nostra sorpresa va ser gran quan
vàrem veure que n’Antònia Martí decidia
donar el seu suport a l’elecció de na
Rosa Vich com a batlessa, en contra de
la decisió unànime de l’agrupació local
del partit. A partir d’aquí ja me vaig
desentendre totalment del PSOE. Al
mateix temps que jo i pel mateix motiu
varen dimitir altres membres de
l’agrupació, com és el cas den Miquel
Hernàndez que havia ocupat el segon lloc
a la candidatura municipal del PSOE i
que enguany també es presenta com a
candidat de Convergència.
- Quin balanç fas del govern
municipal d’aquests quatre anys?
Tenim una Batlessa que no gestiona
l’Ajuntament sinó que es dedica
únicament a fer clientelisme a base de
repartir favors, organitzar excursions de
jubilats, convidar a dinars o fritades,...
Un detall significatiu de la darrera
excursió per jubilats que va organitzar la
Batlessa poc abans de la campanya
electoral, és que només hi varen
participar els regidors del PSM i del
PSOE i ni tant sols hi varen convidar els
regidors dels altres partits. Queda clar
així que qui convidava no era
l’Ajuntament si no la Batlessa.
Pens que la gestió econòmica que ha
fet l’Ajuntament és desastrosa. S’han
dedicat a fer grans inversions i a
acumular patrimoni mentre que altres
ajuntaments intentaven estalviar.
Personalment com a president del Club
de Futbol Santa Maria he viscut les
conseqüències d’aquesta gestió
econòmica. Malgrat que el club té més

de 140 jugadors federats, tota l’ajuda que
rep de l’Ajuntament són 2.000 euros a
l’any. Això fa que la nostra activitat s’hagi
de basar principalment en el suport
econòmic dels pares. A títol d’exemple
et puc dir que el club de futbol de Consell
rep una subvenció de 14.000 Euros a
l’any i el d’Alaró 24.000.
Fa anys que durant una reunió del club
amb la Batlessa, na Rosa Vich va
reconèixer que l’Ajuntament havia duit
una política equivocada en relació a
l’esport local. El problema és que malgrat
aquest reconeixement, no han canviat
de política.
- Si no hi ha majoria absoluta al
proper consistori, tornareu pactar el
govern amb el PSM?
Això és un tema molt delicat. Com a
regidor tendré l’obligació d’escoltar
l’opinió del comitè local del partit i fer lo
que es decideixi per majoria.
Convergència és un partit de centre on
hi ha gent que tira més cap a la dreta i
d’altre cap a l’esquerra, per això ara
mateix no puc dir quina serà la nostra
postura final. Personalment crec que
està clar que Santa Maria necessita un
canvi de govern de manera urgent.
- Quins són els principals objectius
per la propera legislatura en el vostre
programa electoral?
El programa encara està en fase
d’elaboració, però d’entrada et podria
destacar alguna temes que a mi em
semblen importants com son la
reivindicació del tren en trinxera,
l’agilitació
administrativa
de
l’Ajuntament, la transparència i sobretot
un govern amb un màxim de consens
possible.
En el tema administratiu crec que amb
una petita inversió en informatització del
funcionament municipal es podria
aconseguir una millora tant per als
ciutadans com per als propis empleats
municipals.
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«Tenim un govern inoperant i una
oposició inexistent»
Mateu Vic, candidat a la batlia per
«Alternativa»
En Mateu Vic és un home amb llarga trajectòria de compromís amb la
vida cultural, social i política de Santa Maria.
Va ser membre de equip de redacció de la revista Coanegra des del
seu número 2, i durant 25 anys. El seu esperit crític davant la política
local va ser l’origen de molts de problemes amb la majoria dels
membres d’una revista molt identificada ideològicament amb el partit
que governa al nostre poble des de fa més de 20 anys. A l’any 2007 va
dimitir de Coanegra quan li varen censurar un article que degueren
jutjar poc favorable al PSM.
Aquesta dimissió no va suposar una retirada del seu compromís amb
la promoció del debat i la crítica si no tot al contrari, ja que va ser a
arrel d’aquest incident que va decidir crear una nova revista local que
és la que ara teniu en les vostres mans.
En Mateu també va ser membre del PSM, militància que va deixar a
l’any 1997 després de comprovar en primera persona que els esperits
crítics no tenien cabuda a la agrupació local d’aquest partit. A les
eleccions municipals del 1999 es va presentar dins la llista de
l’associació Ales. Ara torna a la política electoral com a cap de llista
d’una agrupació local independent sota el nom d’»Alternativa»
- Com així una altra candidatura a
les eleccions? Que no n’hi havia prou
amb els cinc partits que tenen
representació al consistori?
En vistes dels resultats em sembla
evident que no. Per una banda tenim un
equip de govern amb un alt nivell
d’incompetència i amb una capacitat de
gestió nul·la. Per altra banda tenim una
oposició pràcticament inexistent, tant a
la dreta com a l’esquerra. En vuit anys
de presència d’un regidor d’Esquerra
Unida als plenaris de l’Ajuntament no
hem vist cap proposta alternativa seriosa
a la política municipal.
Si el nostre grup no entra a formar part
del proper govern municipal, els qui
governin poden tenir clar que a partir d’ara
ho faran amb una oposició digna
d’aquest nom, que farà sentir la seva veu
i, sobretot, que farà valer les seves
alternatives.
- Incompetència i incapacitat de
gestió semblen acusacions molt
fortes cap al govern municipal!
Incompetència absoluta és per exemple
haver començat una reforma de la
normativa urbanística sense haver
aconseguit aprovar-la en més de 12 anys
governant amb majoria absoluta! Son tan
inútils que no l’aconseguiran aprovar
mai.
Incapacitat de gestió és per exemple que
prop de la meitat de les vivendes del
municipi no haguessin pagat mai les
taxes de recollida de fems fins que algú
ho va «descobrir» des del Consell.

Basta pegar una ullada al poble. Santa
Maria no és un municipi sense recursos,
és sobretot un poble mal gestionat.
A mi, hi ha un detall que em sembla
significatiu. Als temps que corren, les
tecnologies ens imposen nous mètodes
de gestió. Avui en dia el director de
qualsevol empresa, per petita que sigui,
no pot dur a terme la seva tasca sense
un ordinador. És difícil imaginar que es
pugui dirigir un poble de més de 6000
sense una eina com aquesta. Santa
Maria deu ser l’únic ajuntament d’un
poble d’aquestes dimensions on al
despatx de la Batlessa no hi ha un
ordinador.
- «Alternativa»
d’esquerres?

és

un

grup

Aquesta és una pregunta que no
m’agrada, perquè posar etiquetes a les
persones o als grups no és sempre la
millor manera d’entendre’s. Hauríem de
començar per aclarir què significa ser
d’esquerres o de dretes.
Si el PP representa la dreta, et diré que
evidentment el nostre grup no és de
dretes.
Si el PSM que ha governat al nostre poble
durant els darrers vint anys representa
l’esquerra, també t’hauré de dir que no
som d’esquerres.

Dretes i esquerres: «el món
al revés»

Parlant de dretes i d’esquerres a Santa
Maria tenim exemples que rompen tots
els esquemes. Un cas prou significatiu
és el de la reforma de la carretera de
Santa Maria a Pòrtol. El Partit Popular
va elaborar el projecte quan governava a
les Balears. Curiosament aquest
projecte incloïa la construcció d’un carril
per bicicletes paral·lel a la carretera. A
l’hora d’executar el projecte el Govern
balear havia canviat a mans del Pacte
de Progrés. En aquell moment en Mateu
Morro era el batle de Santa Maria i va
aconseguir que el seu partit, el PSM,
com a membre del Pacte de Progrés
modificàs el projecte per suprimir-ne el
carril bici. És el món al revés!
Més que parlar de dretes o d’esquerres,
vull insistir en els principis en què es basa
l’actuació del nostre grup:
– Defensa dels interessos generals per
davant dels particulars
– Defensa del medi ambient i del
paisatge
– Lluita per un poble habitable i per a
les persones.
– Absoluta transparència en la gestió
pública i amb la màxima participació
popular.

- Però aquests principis no són els
mateixos que regeixen la política del
PSM o d’Esquerra Unida?
En teoria potser sí, però no en la pràctica.
Quan el PSM decideix suprimir un carril
per bicicletes ho fa pensant en els
interessos personals dels propietaris
dels terrenys que s’havien d’expropiar
sense tenir en compte per res l’interès
general que suposa per tota la societat
la promoció de les bicicletes com a mitjà
de transport.
Un poble on tothom pot fer el que vol en
matèria urbanística és el millor exemple
de prioritzar els interessos privats per
davant de l’interès públic. Un ajuntament
que mira cap a una altra banda davant la
proliferació de construccions il·legals,
sobre tot a sòl rústic, no és un govern
que miri per l’interès general ni pel medi
ambient. Un poble de més de 6000
habitants sotmès a una forta pressió
especulativa que ni tant sols tengui un
zelador d’obres és un cas de jutjat de
guàrdia. A Santa Maria és sabut que
l’única regla municipal en matèria
d’urbanisme és «tothom pot fer el que
vol mentre que el veïnat no el denunciï».
És lamentable però és la dura realitat.
Pel que fa a la transparència i a la
participació popular en la gestió
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municipal, a Santa Maria és un zero
absolut. En aquest sentit va em causar
gran sorpresa llegir les declaracions de
n’Antoni Oliver al passat número
d’aquesta revista quan deia coses com
per exemple «Tot ho duen fet i discutit.
Dóna la impressió que hi ha un altre
Ajuntament a darrera, que és el qui fa i
desfà. Als altres ens tenen com a
‘floreros’ que ens utilitzen per fer planta
quan interessa. Tot ens arriba cuit.» Per
mi tot això no em diu res de nou, el que
és sorprenent és que qui ho diu és una
persona que ha estat Tinent de Batle i
membre de l’equip de govern als darrers
quatre anys. Si per ell no hi ha hagut
transparència ni participació en les
decisions municipals, què en podríem dir
de la resta dels ciutadans!
El fet és que les grans decisions en
política municipal s’han preses sense
debat públic ni participació dels veinats:
reforma urbanística, prioritats de les
grans inversions, ubicació de l’escola o
de l’institut, ... Quan hi ha hagut debat
sobre temes municipals, la iniciativa
sempre ha vengut de fora de
l’Ajuntament.

«Els qui no volen que hi
hagi disciplina urbanística o
carrers peatonals, que
votin al PSM»
Pel que fa a la política d’Esquerra Unida,
han pres decisions incomprensibles en
un partit que se reclama esquerrà, com
la d’aprovar la baixada de sou dels
treballadors de l’Ajuntament. Per altra
banda, en la pràctica els condiciona molt
el seu electoralisme. Massa sovint els
he sentit emprar arguments de l’estil de
«si defensam això la gent no ens votarà».
És clar que amb principis com aquest
no es pot anar molt lluny. Des
d’Alternativa tenim molt clar que
defensarem el que considerem just per
al poble. Si alguna gent, o la majoria, no

comparteix els nostres principis és millor
que no ens votin. A molts no els agradarà
per exemple que demanem disciplina
urbanística al nostre poble, que posin un
zelador per acabar amb les obres
il·legals. Si s’estimen més que no hi hagi
ordre ni concert en qüestió d’urbanisme
és millor que votin al PSM. Els animam
a fer-ho. A d’altres no els agradarà que
es facin carrers peatonals i que els
cotxes perdin la prioritat. Que votin al
PSM. Alternativa només aspira a recollir
els vots de la gent que vol un poble
diferent.
- Quin balanç fas dels 21 anys de
govern municipal del PSM?
Caldria esperar que un poble governat
durant 21 anys -16 amb majoria absolutaper un partit dit d’esquerres, progressista,
ecologista i molt més, fos un exemple a
seguir per la resta de municipis. El
resultat és tot el contrari. Santa Maria
és el millor exemple del que no hauria
de ser un poble del segle XXI.

«La nostra qualitat de vida
ha baixat de manera
significativa»
Els carrers estan envaïts de cotxes, i la
gent que vol anar a peu o en bicicleta ho
té cada dia més difícil, i no en parlem ja
si van amb cotxes d’infants, carrets de
compra, crosses o cadira de rodes.
Tenim una escola nova fora del casc
urbà, amb un accés perillós i que ja era
massa petita abans d’inaugurar-la. Tenim
una casal d’entitats a fora del poble, a
Son Llaüt, on és impossible anar-hi a
peu sense jugar-s’hi la vida. Tenim una
normativa urbanística totalment obsoleta,
i a més com que no hi ha vigilància de
cap tipus tothom fa el que vol. Així fora
vila s’ha convertit en una immensa
urbanització.
S’han fet inversions milionàries amb
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l’únic criteri d’aprofitar subvencions.
Tenim un saló d’actes a les Cases dels
Mestres on ni tan sols s’hi pot fer teatre
perquè l’escenari no està pensat per
això. Tenim un projecte de «museu
etnològic» on s’hi han gastat dos milions
d’euros i encara no sabem què serà
exactament ni quant ens haurà costat
en estar acabat.
La reforma de la carretera i de la plaça
dels Hostals és un altre bon exemple de
inversió malbaratada. Només ha aprofitat
a dos o tres bars que ara tenen una
terrassa més gran gratis total. A part de
les faroles noves tot segueix igual, els
cotxes circulant a tota velocitat i ocupant
la major part de l’espai de la plaça dels
Hostals. El mateix passa amb la plaça
dels Caiguts...
Tenim un polígon industrial on
l’Ajuntament ha permès la instal·lació
d’empreses malgrat que encara no està
legalitzat. Son Llaüt és ara mateix una
«ciudad sin ley» de la qual ningú se’n
vol fer responsable i que tendrà difícil
solució.
La llista seria molt llarga. La conclusió
és clara tenim un poble que va de pitjor
en pitjor. La nostra qualitat de vida ha
baixat de manera significativa en els
anys de govern del PSM.
- Quines seran les prioritats
d’Alternativa si entrau a formar part
del nou govern municipal?
Hi ha tantes coses que necessiten remei
urgent que és difícil saber per on
començar.

«Les generacions futures
seran beneficiaris o
damnificats de la política
urbanística actual»
Un tema que a mi em sembla fonamental

és el de l’urbanisme. La normativa
urbanística del poble és una de les
poques coses que son competència al
100% de l’Ajuntament i a la vegada és
el que te un major impacte en la qualitat
de la vida dels veïnats tant a curt com a
llarg terme. Moltes generacions futures
seran beneficiaris o damnificats de la
política urbanística que duguem a terme
avui mateix.
Curiosament de l’únic que no s’ha parlat
als darrers anys a la sala de plenaris de
la Casa de la Vila és d’urbanisme.
Sembla que el tema no interessa a ningú,
ni al govern ni a l’oposició, tant de dretes
com d’esquerres. És per això que cal
una veu «alternativa».
En primer lloc s’hauria d’anul·lar la
reforma de la normativa que està pendent
des de fa 12 anys, ja que els principals
canvis que introduiria només
beneficiarien als promotors immobiliaris:
reducció de zones verdes, edificis més
alts als carrers estrets, una via de
circumval·lació que separaria l’escola del
casc urbà, requalificacions urbanístiques
que només beneficien als propietaris,
etc...
Després d’anul·lar la reforma pendent
s’haurien d’introduir de manera urgent
canvis puntuals a la normativa: edificis
més baixos als carrers més estrets, no
més finques de pisos, aparcaments a
totes les entrades del poble, més zones
verdes, redissenyar la via de
circumval·lació, ...
L’altre aspecte important en la política
municipal és el de la mobilitat. És urgent
fer un canvi en matèria de trànsit per
donar prioritat i seguretat a la gent que
va a peu i en bicicleta dins el casc urbà.
Hi ha massa cotxes i camions circulant
i aparcant per tot arreu. En aquest
aspecte anam en contra de la història.
L’Ajuntament ha caminat fins ara en
sentit contrari al de la resta de la
civilització. Fa falta prendre un altre camí.
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Antonia Martí vol «seguir treballant per a
les persones»
Servei de premsa del PSOE

L’Agrupació Socialista de Santa Maria
va organitzar un acte de presentació de
la candidatura a la batlia del municipi
encapçalada per Antònia Martí on
Francina Armengol, candidata socialista
a la presidència del Consell de Mallorca,
va reivindicar la política com una “feina
noble per millorar els nostres pobles
malgrat alguns hagin embrutat aquesta
tasca de servei als altres”.
Francina Armengol va destacar el paper
d’Antònia Martí aquesta legislatura
perquè “no s’ha cansat de demanar i
exigir el que necessitaven els
santamariers i les santamarieres pel seu
benestar i ho ha aconseguit en temes
tan importants i esperats com l’institut”.
En aquest sentit, quan va finalitzar l’acte,
un representant de la Plataforma per
l’Institut de Santa Maria va demanar la
paraula per agrair “els esforços tant
d’Antònia Martí com de Francina
Armengol per fer realitat l’institut al
poble”.

En la seva intervenció, Francina
Armengol va explicar que “ha estat una
legislatura complicada per la crisi i per
l’herència de la corrupció, però hem
demostrat amb fets que no tots els
polítics som iguals: en lloc
d’infraestructures molt cares i de dubtosa
necessitat, ens hem dedicat a
aconseguir més doblers i ho hem fet amb
la millora del sistema de finançament
autonòmic que hem invertit en centres
de salut, escoles o places residencials,
aquesta ha estat la nostra prioritat:
treballar per a les persones”.
Antònia Martí va exposar els valors que
defensaran des de l’Ajuntament com “la
igualtat, l’educació i la sanitat pública,
el medi ambient i la nostra cultura i ho
farem amb honestedat i transparència”.
La candidata socialista va destacar
“l’experiència de gestió adquirida
aquests quatre anys ens ha de servir per
seguir treballant per les persones com
hem fet fins ara”.
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Carme Suau, candidata de la Lliga
Servei de premsa Lliga Regionalista
Diumenge dia 1 va tenir lloc la
presentació de la nova candidatura de la
Lliga Regionalista de les Illes Balears a
les cases dels Mestres on hi acudiren
153 persones.
Va obrir l’Lacte el núm. 2 de la llista en
Toni Tramullas, que va presentar la llista
i al candidat a la batlia de Palma El Sr.
Juanjo Amengual que també va dedicar
unes paraules.
A continuació, va presentar a na Carme
Suau, candidata a la Batlia de Santa
Maria que va explicar el concepte
d’aquest nou projecte que comença
desde zero. Va recalcar que són gent
amb idees de centre, moderat, i sense

cap intenció d’anar contra ningú. Gent
amb noves idees, il·lusió i ganes de fer
feina per al poble.També que s’és
conscient de la situació econòmica
actual i que s’ha de començar a
prioritzar.
A l’acte es va agrair a la Plataforma IES
Santa Maria del Camí, la seva labor ja
que el mèrit ha estat única i
exclusivament de la plataforma. «Gràcies
a la plataforma per il.lusionar-nos
deixant-nos clar que si lluitam per lo que
volem, es pot aconseguir»
Per tancar l’acte es va donar pas al
Fundador del nou projecte Sr. Jaume
Font, que va parlar entre altres coses de
l’educació i va voler destacar la
preocupació del fracàs escolar.

Artesania Tèxtil

Bujosa
Bernat de Santa Eugènia, 53
tel. 971 62 00 54
Santa Maria del Camí
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El PP presentà la candidatura a
l’Ajuntament
Servei de premsa del PP
Antònia Estarellas va presentar la seva
candidatura a la batlia de l’Ajuntament
de Santa Maria el passat diumenge 17
d’abril, a davant més de 450 persones,
a un acte que es va celebrar al pavelló
del poliesportiu Antoni Gelabert. A l’acte
hi assistiren el president de la formació i
candidat al Govern de les Illes Balears,
José Ramón Bauzá, la candidata a
presidir el Consell de Mallorca, Maria
Salom, i el president del PP de Mallorca,
Joan Rotger.
Antònia Estarellas, va criticar la forma
d’actuar de l’actual equip de govern,
«donant l’esquena als veïns, i que només
reacciona quan aquests es mobilitzen,
com va ocórrer amb l’escoleta, per la qual
es varen recollir més de 500 firmes, amb
la recollida de fems a fora vila o amb les
plataformes del tren trinxera i de
l’institut». La candidata popular, Antònia
Estarellas, va explicar que el PP ha estat
sempre al costat dels ciutadans «i per
això duim un programa electoral en el
qual es reconeixen fins la darrera farola
que fa falta posar al poble, les aceres
que s’han d’arreglar... en definitiva, es
tracta de escoltar a la gent, i al Partit
Popular sempre hi ha estat això», va dir.
Quant a la llista que es va presentar,
Estarellas va agrair el recolzament que

ha tengut de tots els integrants de la
mateixa, així com de la Junta Local, i la
va definir como una «candidatura
renovada, dels 23 que ens vàrem
presentar a les passades eleccions
només en repetim vuit, amb un total de
un 65% de gent nova, amb una mitja
d’edat de 40 anys, gent jove però madura
que té moltes ganes de fer feina per al
seu poble».
El president del PP, José Ramón Bauzá,
va alabar la capacitat de fer feina i
entrega d’Estarellas, i va desmentir que
la candidata anàs a deixar el municipi
pel fet de formar part de les llistes
autonòmiques «Antònia serà la pròxima
batlessa de Santa Maria, i s’entregarà
com ho ha fet fins ara, en cos i ànima, al
seu poble», va afirmar Bauzá. Al igual
que va considerar que «les coses estan
a punt de canviar, pues es un crit de la
ciutadania la necessitat d’aquest canvi,
i hem de ser capaços de traslladar
aquesta confiança a la societat amb el
nostre projecte, que se basa en quatre
eixos fonamentals, els que la pròpia
societat ens ha demanat; austeritat,
seguretat jurídica, recolzament a les
empreses i al sector turístic i una aposta
firme i decidida per l’educació.
Per la seva part, Maria Salom. va
destacar la candidatura «plena de cares

noves» d’Estarellas, i la va definir com
«un equip de bona gent, de persones que
estimam sa nostra terra, sa nostra
cultura, ses nostres tradicions, ses
nostres costums; persones preparades
per a l’impuls del canvi polític que Santa
Maria, Mallorca i Balears necessita».
La candidatura que va presentar Antònia
Estarelles a l’acte fou la següent:
1. Antònia Mª Estarellas.
2. Andreu Jaume Castañer.
3. José Serra Matas.
4. Alfons Gómez Roselló.
5. Maria Teresa Cañellas Ramón.
6. Aina María Coll de Oleza.
7. María Parets Ramis.
8. Andreu Morcillo Sánchez.

9. Esperança Russiñol Crespí.
10. Matíes Frau Coll.
11. Toni Morales Santandreu
12. Francisco Javier Cladera Moya.
13. Ana María Castillo Ferrer.
Suplents (en aquest ordre): Antònia
Isern, Pedro García, Raúl Ángel Barceló,
Miquel Juan Capó, María Antònia
Amengual, José García, Cristina
Graupera, José María Vert, José Antonio
Rodríguez y Margalida Estarellas.
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Uns resultats difícils de preveure
La revista Quart Creixent va decidir no
fer l’enquesta pre-electoral que teníem
prevista en considerar que seria
impossible obtenir resultats fiables pel
fet que enguany hi ha novetats importants
a les candidatures que concorren a
aquestes eleccions i que molta de gent
desconeixia completament en el
moment en què havíem de fer l’enquesta.
Per una banda els partits PSM, PSOE,
PP i Esquerra Unida, presenten els
mateixos caps de llista que a les darreres
eleccions. Només hi ha dos canvis de
nom: GPSM torna a ser PSM i EU-EV
passa a ser EU. Les novetats que

canvien el panorama electoral són, el
canvi de nom i de candidat de UM, que
ara passa a ser Convergència per les Illes
amb en Pedro Blesa com a nou cap de
llista, i l’aparició de dues noves
formacions: la Lliga Regionalista Balear,
amb na Maria del Carme Suau de cap
de llista, i el grup independent Alternativa
Santamariera amb en Mateu Vic com a
candidat a Batle.
Pel que fa als pronòstics, la majoria de
gent coincideix que la tendència
d’aquestes eleccions serà la baixada de
vots del PSM i la pujada del PP. La gran
incògnita és saber quina serà la

importància d’aquest canvi de tendència.
Per altra banda el que genera la major
incertesa és quin serà el repartiment del
vot restant entre els partits minoritaris:
PSOE, EU, Convergència, Lliga i
Alternativa. Tant podria ser que
quedessin tots fora del consistori com
que tots traguessin un regidor, o dos en
el millor dels casos. Cal recordar que
tant al PSOE, com a UM i a EU-EV, els
varen sobrar molts pocs vots per treure
un regidor a les passades eleccions.
La composició del consistori actual és
de 6 regidors del PSM, 4 del PP, 1 d’UM,

PSM

PP

PSOE

EU

Resultats 2007

6

4

1

1

Antònia Estarellas, candidata del PP

4

7

1

1

Antonia Martí, candidata del PSOE

5

5

1

Pedro Blesa, candidat de Convergència

5

5

1

Guillem Ramis, candidat d'EU

6

5

2

Antoni Oliver, regidor de Convergència

5

5

2

1

Carme Suau, candidata Lliga Regionalista

5

4

1

1

1

1 del PSOE i 1 d’EU-EV. Suposant que
PSM i PP quedessin empatats a 5,
l’elecció de la batlia es quedaria en
mans dels altres tres regidors que
podrien estar repartits de moltes
maneres. Sembla evident que tant el
PSOE com Esquerra Unida donarien el
seu suport a na Rosa Vic, mentre que
en els altres casos no està gens clar.
A falta d’enquesta estadística hem fet
una quiniela entre els candidats. Aquests
són els seus pronòstics per aquestes
eleccions:

Convergència Alternativa

Lliga Reg.

1

1

1

2

1
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Qualque cosa està canviant a Santa Maria
Andreu Bou

fracassar. Malgrat això, ho continuen
intentant una i altra vegada en una lluita
de desgastament totalment inútil i
estèril.

L’IES de Santa Maria és el triomf d’una
causa justa en un poble amb una història
caracteritzada per una llarga llista de
greuges i menyspreus.

La batalla de l’Institut ha acabat, i el més
important: hem guanyat, és l’hora de
«sortir a la foto» i «penjar-se medalles».

La mobilització sense precedents duita
a terme pels padrins/es, pares, mares,
fills/es i néts/es és un punt d’inflexió i el
possible inici d’una nova era per a aquest
poble.

Comença la història de sempre, aquella
que ens parla d’un món al revés. En
aquesta mobilització tots els grups
polítics sense excepció, cadascú dins
el seu grau de responsabilitat política,
han anat a remolc del poble, així que
«avís a navegants»: Fotos i medalles,
les justes.

A l’inici de les mobilitzacions record el
comentari d’un amic: «l’obstacle és que
a Santa Maria s’hi viu massa bé» i tenia
raó. No volem problemes, no ens volem
implicar, però el preu que pagam per això
és excessivament alt.
Poca gent creia en les nostres
possibilitats, poca gent creia que
s’aconseguiria, l’obstacle mental era
molt gros, insuperable, i el vàrem vèncer,
tots plegats férem el primer pas, el més
difícil, començàrem a creure que era
possible nosaltres mateixos, i quan ho
aconseguírem els altres també ho
cregueren. A partir d’aquest moment el
triomf ja era nostre i al final la Conselleria
d’educació va haver de claudicar. El
convenciment humà individual una
vegada posat en marxa és imparable, i
aquesta és la lliçó que n’hem d’aprendre.
Si creim en una cosa, es converteix en
possible.
Vàrem ser capaços de capgirar una
situació que pareixia irreversible, i ho
férem perquè vàrem estar units i amb un
sol objectiu: «l’Institut, ja».
Els pilots d’avions caça fan servir el seu
propi argot, i una de les frases és «te
tenc a les sis», que vol dir que està volant
darrere tu, i així te protegeix. El pilot que
vola davant es pot concentrar totalment
en la seva missió, sense distraccions,
sense haver-se de preocupar per la
reraguarda ni d’atacs sorpresa, només
s’ha de centrar en el seu objectiu. El nivell
de confiança i complicitat que
s’estableix entre ells els converteix en

Aquí només hi ha d’haver una foto, la de
l’Institut; i una sola medalla, la seva clau.

una sola unitat, i garanteix l’èxit de la
missió.
I aquesta és la unitat que s’ha
aconseguit entre els que formam part
d’aquest poble i per això ha estat possible
aquesta victòria. Hem estat honests,
hem tret el millor de nosaltres, hem
perdut la por, la negativitat, el
conformisme, la resignació, i sobretot el
«tanmateix no hi ha res a fer». No ens
hem acoquinat davant les pressions,
davant les prohibicions ni davant res. I
ho hem fet perquè ens hem sentit
protegits, hem sentit que comptàvem
amb suport, hem confiat els uns amb
els altres i no ens hem sentit mai sols.
L’objectiu s’ha aconseguit.
En aquestes condicions aconseguir
l’Institut així com altres reivindicacions
justes és, ha estat i serà sempre una
tasca molt fàcil. El que és difícil,
realment complicat, és que la gent
desperti, prengui consciència i deixi
d’empassar-se tot allò que li imposen,
que se convencin que allò que volem, ho

aconseguim.
Ha arribat l’hora que recuperem allò que
sempre ha estat nostre, allò que ens ha
estat usurpat durant tants i tants d’anys.
Som nosaltres qui hem de decidir com
volem construir el nostre futur.
L’actual sistema polític és insostenible i
té data de caducitat. Negar-ho només
serveix per allargar l’agonia -no la seva,
evidentment, sinó la nostra.
La realitat ens ensenya que l’augment
de l’abstenció, la crispació i la
desconfiança ha provocat que la
distància entre les persones i la política
sigui cada vegada més gran, i que ja no
hi ha cap possibilitat de tornar-nos a
acostar.
La política s’ha convertit no tan sols en
una «lacra social» sinó que a més és la
pitjor que existeix. Les coses han de
canviar i ho hem de fer. Si és cert, encara
que costi de creure, que encara hi ha
per sort en política moltes persones
honestes, honrades i capacitades, que
amb la millor intenció del món varen
creure que podrien canviar el sistema
«des de dins» i lamentablement varen

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

No puc expressar amb paraules
l’agraïment a tots els que ha posat el
seu granet d’arena, i sense la participació
de tots i cadascun d’ells l’èxit no hauria
estat possible.
Un reconeixement també als membres
del «gabinet de crisi» que en tot moment
han sabut estar a l’altura de les
circumstàncies.
Igualment el meu agraïment als «pata
negra» que una vegada acabada la seva
feina s’han retirat als «quarters d’hivern»
en espera de ser cridats en cas que sigui
necessari sense preocupar-se el més
mínim per reconeixements personals.
I finalment agrair la inestimable aportació
d’una gran persona, que no sortirà a la
foto, que no es penjarà cap medalla, que
els seus fills aniran a l’institut, que ha
estat sempre en segon pla, i que sense
la seva informació, el seu coneixement,
la seva participació i el seu treball no sé
si hauríem arribat a bon port.
Santa Maria ha guanyat un institut, jo
he guanyat molts d’amics. I evidentment
només els puc dir «vos tenc a les sis».
L’empremta d’aquest moviment continua
latent al nostre poble, i per això:
Qualque cosa està canviant... a Santa
Maria. No ho aturem.
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Aconseguim l’IES!!!
Plataforma IES Santa Maria
AMIPA Col·legi públic Melcior Rosselló

Corbella, Directora general de
Planificació i Centres.

Estam d’enhorabona, l’esforç fet durant
les darreres setmanes ha donat resultat,
estam assolint l’IES Ja!.

Per aquest motiu «l’anada al Consolat
de la Mar» s’ha suspès. I ho feim per
seny, per sentit comú, perquè som
persones educades i de paraula,
persones cordials i entenedores. Ho feim
perquè hem assolit el nostre objectiu.
Agraïm molt sincerament l’esforç i el

Us adjuntam còpia de la comunicació
oficial que la Batlia de Santa Maria del
Camí va rebre el 14 d’abril de 2011
passades les 16.00 hores:

sacrifici que hem fet. Teníem aparaulats
8 autocars, ja que gairebé 500 persones
havien confirmat la seva assistència, un
èxit rotund, en podem estar satisfets i
orgullosos de l’alta implicació. Aquestes
dades suposen que el 70% dels alumnes
no anaven a escola i que el 50% dels
pares/mares anaven al Consolat. Som
una comunitat educativa valenta, plena
de coratge, compromesa i implicada.
Ara més que mai no podem defallir. Avui
mateix hem presentat un escrit
sol·licitant que tot s’agiliti:

a) Que el Consell de Govern aprovi el
decret de creació de l’IES Santa Maria
del Camí i que es publiqui al BOIB.
b) Que es publiqui al BOIB la adscripció
dels alumnes del CEIP Melcior Rosselló
i Simonet a l’IES Santa Maria del Camí.
c) Que s’adeqüin les instal·lacions de
l’antiga escola i que sia dotada com als
altres IES.
d) Que es garanteixi la qualitat educativa
i docent,
e) Que es convoqui de forma continuada
la comissió mixta (docents, tècnics i
pares) per la construcció del nou IES
Santa Maria del Camí.

«Una vegada revisat l’informe de
l’IBISEC sobre l’adequació de l’antic
CEIP Melcior Rosselló i Simonet, i vist
que reuneix les condicions adients, us
informam que al proper curs escolar
2011/2012 s’ubicaran 2 grups de primer
d’ESO a aquestes instal·lacions, i la
previsió de creixement d’aquests grups
confirmen la creació de l’IES Santa
Maria.»

f) Que s’agiliti el procés administratiu i
tècnic del projecte bàsic i definitiu del
nou IES Santa Maria del Camí.

Anam per bon camí! Hem fet
una pinya tots plegats!
Aconseguim el «Volem
l’Institut, Ja!!!»

Signa la comunicació Elvira Badia
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L’institut, una llarga reivindicació de qui?!
Joan Vich
Ara que pareix que finalment tendrem un
Institut, o al manco unes aules d’ESO,
a Santa Maria, sembla que arriba l’hora
de repartir medalles pel triomf
aconseguit. Medalles que alguns
guardonats aspiren a poder convertir en
vots al mercat electoral.
A l’acte de presentació de la candidatura
del PSOE a les eleccions municipals,
la Presidenta del Consell Insular
s’encarregava de penjar una medalla a
la candidata a la batlia de Santa Maria,
Antònia Martí, perquè «no s’ha cansat
de demanar i exigir el que necessitaven
els santamariers i les santamarieres pel
seu benestar i ho ha aconseguit en
temes tan importants i esperats com
l’Institut». Segons la nota de premsa del

PSOE, un representant de la Plataforma
per l’Institut també repartia medalles a
aquest acte polític, agraint «els esforços
tant d’Antònia Martí com de Francina
Armengol per fer realitat l’institut al
poble».
A la revista Coanegra és en Joan Serra,
membre del PSM, el qui s’encarrega de
repartir medalles als seus amb un article
que du títol que ho diu tot: «L’Institut,
una llarga reivindicació de l’Ajuntament».
Tanmateix no ens enganaran, sabem
que el que més preocupa als polítics és
la cotització en vots que tenen les seves
actuacions i decisions. Sabem que si
hem aconseguit un canvi de postura
radical i en poques setmanes per part
de les autoritats competents sobre el
futur Institut, ha estat únicament per la

mobilització dels santamariers que ha
agafat per sorpresa a tota la classe
governant.
Els qui decidiren la ubicació d’un nou
Institut a Sant Marçal ho degueren fer
amb el convenciment de que els
santamariers s’empassarien la decisió
sense protestar. Al cap i a la fi Govern
Balear i Ajuntament de Santa Maria estan
governats per la mateixa coalició. Però
aquesta vegada la cosa no ha estat aixi
i les protestes sonades dels
santamariers han agafat en fora de joc a
tots els polítics. «Vos han marcat un
gol», els va dir un membre de la
Plataforma als regidors durant un Plenari
de l’Ajuntament.
Després de dues manifestacions
multitudinàries, amb gran repercussió

als mitjans de comunicació, i davant
l’amenaça d’una manifestació de prop de
500 persones davant la seu del Govern
a Palma, a pocs dies de l’inici de la
campanya electoral, els polítics no s’ho
pensaren dues vegades per signar el
paper que diu que tendrem dues aules
d’ESO a l’edifici de l’antiga escola just
el dia abans de la manifestació
programada.
Com expliquen ara els polítics que
aquesta decisió tan senzilla, per la qual
no cal cap inversió, no l’haguessin presa
el mateix dia que es va decidir construir
l’escola nova? Llavors ja sabien que
l’escola antiga es quedaria buida. Llavors
ja sabien que l’Institut Marratxí estava
saturat. L’explicació és ben senzilla: són
les manifestacions a pocs dies de les
eleccions que els han fet por!
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Un document
insòlit
Firmar papers en blanc és una imprudència o una irresponsabilitat que
pot suposar certs riscs per a la persona signatària. Quan és la Batlessa
qui firma un paper en blanc, que a més du imprès el «membrete» oficial
de l’Ajuntament, el risc és per a l’Ajuntament.
Ens ha arribat a Quart Creixent un d’aquests documents en blanc amb
la signatura original i manuscrita de na Rosa Vich i el «membrete» imprès
de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.
Segons ens ha confirmat un empleat municipal, el fet de que els batles
signin formularis en blanc és una pràctica habitual a molts d’ajuntaments
que ho fan per tal de facilitar l’emissió de certificats que sol·liciten els
ciutadans a les oficines municipals.
No sabem com ha sortit aquest paper de l’Ajuntament, però segurament
el que ens l’ha fet arribar troba que això és una imprudència per part d’un
càrrec públic que cal denunciar.
Pel que fa a aquesta signatura en blanc de la Batlessa que ha arribat a
les nostres mans, l’hem tornat a l’ Ajuntament.

Accident al carrer Llarg
Dos cotxes varen resultar amb
greus desperfectes per mor d’una
topada a la cantonada entre els
carrers Llarg i Arquitecte Forteza,
un punt amb molt de trànsit i poca
visibilitat.
Per sort no hi va haver ferits entre
els passatgers dels cotxes.
L’accident hagués pogut ser greu
si haguès passat algú a peu en
aquell moment.
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La reixa il·legal de
Coanegra s'ha de
retirar
Josep Maria Estarellas
President de l'associació Amics de la
Vall de Coanegra
Segons informació facilitada per la
Direcció General de Recursos Hídrics de
la Conselleria de Medi Ambient del
Govern Balear, el conseller rebutjà el
recurs d’alçada presentat per la propietat
de Son Oliver. Aquesta notificació ja va
ser lliurada a la propietat el passat 24
de febrer, i a partir d’aquesta data la
propietat tenia un mes de termini per
retirar la reixa que impedeix accedir al
torrent. Aquest termini va acabar a finals
de març i, segons el Sr. Rodríguez, la
Conselleria està esperant l’acta d’un
Agent de Medi Ambient que confirmi que,
com sembla, la reixa a dia d’avui no ha
estat retirada. Cas de ser així, se li
comunicarà una sanció coercitiva que
pot arribar al 10% de la sanció econòmica
imposada (5.000 euros) i que es repetirà
en el temps fins que retiri la reixa o que
la Conselleria estigui en condicions de
retirar-la subsidiàriament.
Des de l’associació Amics de la Vall de
Coanegra, agraïrem en primer lloc la
informació rebuda, però exposarem els

dubtes que ens sorgeixen: ens fa por
que, com ja va passar amb la resolució
dictada l’any 2003, es deixi córrer el
temps innecessàriament, fins al punt que
la resolució va caducar. Si el termini per
retirar la reixa va acabar a finals de març
no entenem com encara no s’ha enviat
cap agent forestal a comprovar que la
reixa no ha estat retirada. La sanció
coercitiva econòmica ni ens alegra ni
soluciona el problema, volem que es
retiri la reixa i volem saber quines són
les condicions que impedeixen a la
Conselleria
retirar
la
reixa
subsidiàriament. Nosaltres creiem que
ja podria fer-ho aviu mateix, només és
una qüestió de voluntat...
També exposarem que des de
l’associació, i les altres associacions i
plataformes que ens donen suport, no
permetrem que es deixi «morir» aquesta
resolució com va passar amb l’anterior.
La reixa il·legal de Coanegra no pot
acabar aquesta legislatura, i si no la
retira la Conselleria ho faran uns altres!
Així idò, la imatge que veis abaix passarà
a la història i es recuperarà un espai
públic del que tenim dret a gaudir-ne tots,
el torrent de Coanegra i 5 metres a cada
costat del torrent.

Santa Maria ha de
prendre un altre camí

Vota

www.santamariadelcami.net/alternativa

Mateu Vic,
candidat a
Batle
Gabi
Amengual,
número 2 de
la
candidatura
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Canvis en el paisatge

No ens dividiran el poble
Plataforma pel Tren en Trinxera
És molta la gent del nostre poble que
està desanimada per les darreres
informacions que han sortit a diferents
mitjans de comunicació en què el
Conseller de Mobilitat, Gabriel Vicenç i
el Director Genera de Mobilitat, Antoni
Verger, manifestaven la decisió presa per
la Conselleria de no dur a terme,
almenys per ara, la Trinxera que tot el
nostre poble demana.
Des de la Plataforma pel Tren en Trinxera
volem remarcar que tal vegada no hem
aconseguit la construcció immediata de
la Trinxera, però el que sí hem
aconseguit és aturar el projecte del
Govern Balear pel nostre poble, que
pretenia tancar tots el passos a nivell i
construir dos ponts als afores del poble.
Per nosaltres això ja és una gran victòria,
ja que almenys hem aconseguit aturar
aquest projecte, i ha esta gràcies a la
lluita i col·laboració de tota la gent i
sobretot el gran suport rebut des de tots
els col·lectius associacions i entitats del
nostre poble.
Pensam que la resposta rebuda des de

la Conselleria en què ens diuen que fins
que no s’aconsegueixi un consens entre
el poble i la Conselleria no es farà res i
quedarà com fins ara no és un motiu de
derrota sinó una satisfacció d’ haver
aturat l’aberració que pretenien per Santa
Maria, ja que és millor aguantar uns anys
la situació actual i poder aconseguir una
solució definitiva pel nostre poble i no
apedaçaments als problemes.
Des de la Plataforma fem un balanç
positiu d’aquest any i mig de lluita, un
camí que va començar a principis d’estiu
de 2009 en una reunió convocada per
l’Ajuntament per explicar el Projecte que
es pretenia dur a terme a Santa Maria i
d’on van començar a sorgir les primeres
reunions de veïns de la zona de l’estació
i fora vila.
Ha estat un camí ple d’actes i
reivindicacions que poc a poc han fet que
tot el poble demanés en un sol clam la
mateixa solució: la trinxera. Una trinxera
que ha aconseguit unir en una mateixa
Plataforma a tots els partits polítics del
nostre poble, a les diferents associacions
i entitats i la majoria dels veïnats del
poble. I ara tots junts continuam lluitant

perquè el dia que es decideixi tancar els
passos a nivell a Santa Maria, la solució
sigui la que tots demanam, la Trinxera,
una solució definitiva i que no altera la

fesomia del nostre poble, a més que no
causa cap impacte ambiental ni visual.
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El govern ha de ser
del poble i per al
poble
Toni Morro
Sovint un se sent que cap partit polític
l’escolta i per això no té ni ganes d’anar
a votar perquè té la sensació que tots
els polítics tanmateix fan el que volen
sense interessar-se per allò que realment
necessita la gent. Des d’aquí vull enviar
un avís a tots els polítics: molta gent està
decepcionada i perduda, ja no sap a qui
ha de creure, és hora que comenceu a
escoltar el que el poble vos demana.
Des del meu punt de vista, allò que
consider bàsic per a qualsevol societat
és l’accessibilitat a l’educació, a la
sanitat, a l’habitatge, al transport i a tots
els organismes que tenguin relació amb
els serveis socials. Per tant, un bon partit
polític d’un nucli urbà seria aquell que
garantitzàs aquests serveis als seus
habitants. I perquè un ciutadà pogués
fer ús d’aquests serveis socials, aquests
haurien d’estar pròxims a ell i haurien
de tenir un bon funcionament (adequada
infraestructura, bon accés, personal
format...) És a dir que per a cobrir
aquestes necessitats s’haurien de crear
llocs de feina que ajudarien a millorar
l’economia pròpia del nucli urbà.
Una vegada coberts aquests elements
bàsics, els polítics podrien passar a
millorar la qualitat de vida del casc urbà:
creació de zones peatonals, zones
verdes, parcs, places, passejos,
rehabilitació d’edificis emblemàtics,
carrils bici, camps d’esports,
aparcaments (per a cotxes, bicicletes i
motocicletes), casals per a joves, fires,
festes, concerts... Tots aquests factors

s’haurien d’ estudiar amb profunditat.
Quan es fa una cosa s’ha de fer un pic i
bé. Per tant, tot s’ha de plantejar
tenguent en compte els impactes visuals,
acústics,
de
contaminació
medioambiental, el consum d’energia, la
vida útil del producte o servei... en
definitiva, apostar sempre per les opcions
sostenibles pensades per al present i per
al futur del ciutadà.
Quan un municipi du a terme aquestes
inversions, es millora la rendibilitat de les
petites empreses que es troben en
aquest, així com també ajuda perquè es
creïn noves empreses.
Tot és una cadena, si un equip polític
municipal de Santa Maria aconsegueix
que el poble tengui uns bons serveis
socials, unes bones infraestructures,
bons passejos fins a fora vila, zones
peatonals, zones verdes, aparcaments,
més ofertes culturals... i si aquest equip
polític canvia sistemes actuals que no
funcionen com és la recollida i la ubicació
de les bosses de fems, el trànsit de
vehicles d’alguns carrers, les males
olors... i aposta per un poble sostenible
i respectuós amb la seva cultura, història
i tradicions (i aquí afegeixo que si s’han
de construir edificis nous, que tenguin
en compte unes normes pel que fa als
acabats de les façanes); si aconsegueix
tot això, llavors sí que el govern serà del
poble i per al poble i farà que habitants,
visitants, comerciants, treballadors i en
definitiva tots aquells que formen part del
poble tenguin una bona qualitat de vida
gaudint de tot allò que Santa Maria com
a nucli urbà els facilita.

Solucions ja!
Sergi Colom
Siguem realistes, el nostre poble ha
deixat de ser tranquil. De cada vegada
hi ha més cotxes i més transit. És hora
de cercar solucions per a tothom: cotxes,
bicicletes, peatons... La zona que veig
més «desorganitzada» per dir-ho de
qualque manera, són els carrers al
voltant de la plaça dels Hostals. Els
cotxes, motos i bicicletes que circulen
pel carrer de Bernat de Sta Eugènia i
volen voltar cap al carrer d’Antoni
Gelabert necessitarien una rotonda per
facilitzar el gir. També seria necessari
fer una rotonda a l’altura del camí de
Coanegra, que és un altra punt on hi ha
molt de moviment de vehicles.
Els veïns que viuen al carrer Joan Torró,
Rector Bernat, Joan Alcover... i volen
travessar el carrer de Bernat de Santa
Eugenia, cada cop que ho fan es juguen
la vida. Cal cercar una solució perquè
els peatons puguin travessar
tranquil·lament aquesta entrada de poble
(posar un semàfor, un bon pas de
peatons, un pont...). També es fa
necessari posar més llum a aquest punt

ja que de vespre no s’hi veu.
Tornant al carrer Joan Torró, els vehicles
aparquen als dos costats de la via, fet
que impossibilita el pas als cotxes que
hi circulen, recordau que aquest carrer
és de doble sentit.
Fan falta carrils bici arreu del poble per
així facilitar i agilitar el trànsit, contaminar
menys i protegir les persones que
gaudeixen d’aquest vehicle, ja sigui per
desplaçar-se o per fer esport.
Crec que és important que totes les
persones posin de manifest el seu dret
d’ exercir una ciutadania activa. Però els
qui ho feim ens sentim decepcionats
perquè els polítics que en teoria ens
representen no ens escolten. Les
persones que estant al capdavant d’un
equip de govern es pensen que sols
compta la seva opinió i per això no
demanen l’opinió a ningú més. Anau ben
errats, no sou més especials que els
altres, tothom té dret a dir la seva, tant
si és un batle com si és un veí.
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Homenatge a la
República

Com cada any pel 14 d’abril, va tenir lloc
l’acte d’homenatge a la II República
espanyola al cementiri de Santa Maria,
davant la placa recordatòria dels
santamariers que moriren en la seva
defensa.

Aquest any el parlament, que reproduim
a continuació, va córrer a carrec de la
periodista i directora de Televisió
Mallorca, Marisa Goñi.

Un cuiner santamarier
amb els germans Adrià
El jove santamarier Tristan López Stewart, que té ara 26 anys, és protagonista
d’una prometedora carrera en el camp de la gastronomia. Des de fa uns mesos
treballa ni més ni menys que als fogons dels germans Ferran i Albert Adrià, a
Barcelona.
Al seu lloc de feina, al Tickets Bar ha aconseguit introduir a la cuina dels Adrià
ingredients com la tomàtiga mallorquina de ramellet, o el patató mallorquí, que per
a nosaltres potser resulten d’allò més habitual, però que allà són més aviat
desconeguts, i sempre una autèntica delikatessen, i que ara figuren en el menú de
ca n’Adrià.

Marisa Goñi
Després d’anys de caciquisme,
ignorància i fam, l’arribada de la Segona
República es va celebrar amb immensa
alegria. Va ser la darrera gran oportunitat
d’establir la democràcia a Espanya. La
victòria de les candidatures republicanes
a les eleccions del 12 d’abril de 1931 va
donar pas a una transició pacífica i
festiva. Alfons XIII va deixar Espanya
perquè ni l’Exèrcit ni la Guardia Civil
estaven aleshores disposats a reprimir
al poble i oposar-se al resultat electoral.
El poble esperava bàsicament millorar
les seves condicions de vida. Educació
per als seus fills, drets per a les dones,
sanitat per a tots, condicions de feina
dignes, llibertat...
Els valors republicans no eren entesos
iguals per tots, com be ha estudiat
l’historiador Paul Preston, entre d’altres.
Els moderats de n’Azaña volien un canvi
de model d’Estat i reformes en matèria
religiosa i militar. Els més conservadors,
com Niceto Alcalá Zamora o Miguel
Maura, es conformaven amb sacrificar
el rei. Els radicals de Lerroux només
pensaven en els seus negocis. Els
socialistes cercaven una transformació
de les estructures agràries i millores a
la legislació laboral, amb visions
enfrontades a comunistes i anarquistes.
A tot això hem de sumar la necessitat
de transformar l’estructura de l’Estat i
l’aprovació
d’alguns
estatuts
d’autonomia. El nou règim republicà
s’havia d’enfrontar a tots els poders
fàctics de cop i donar satisfacció a un
poble ansiós de canvi.
En aquest complicat escenari, homes i
dones republicans varen aconseguir
avenços molt significatius. Les dones,
aleshores esclaves dels seus pares i
marits, aconseguiren la igualtat legal i
social. Sens dubte, la sanitat i, sobretot,
l’educació varen rebre un impuls com
mai s’havia vist. Un frenesí constructor
d’ambulatoris, escoles i instituts va
recórrer el país. Milions de persones
aprenen a escriure i a llegir i a gaudir de
l’efervescència cultural impulsada per les
Missions Pedagògiques i grups teatrals,
com La Barraca.
Varen ser cinc anys de camí cap al
progrés d’una República que no va caure
pel seu propi fracàs, com alguns ens
intenten fer creure. Es va trobar amb
problemes de ritme i temps, de consens,
és vera, però la República va caure
perquè un cop d’Estat la va matar. Un
cop d’Estat, al qual va seguir una dura
repressió de 40 anys.
A Mallorca, les il·lusions i les dificultats
eren ben semblants, amb les
especificitats pròpies de la idiosincràsia
de l’illa. Famílies senceres varen sortir
al carrer a celebrar la República, com
han relatat testimonis vius de l’època a
nombrosos historiadors locals (Josep
Massot, Llorenç Capellà, Manel Suárez,
David Ginard, Bartomeu Garí, Miquel
Durán...) i recentment a la sèrie Memòria
i Oblit d’una Guerra, produïda per Ràdio
i Televisió de Mallorca amb la productora
Cinética.

El cuiner Tristan López al centre de la imatge, al costat d’Albert Adrià

Pagesos que compraven terres a sa
Pobla, sabaters organitzats a Alaró,
obrers activistes en torn a Sa Societat
de Calvià...Una onada expansiva de
progrés que va topar amb un mur de
reaccionaris, valedors de privilegis
ancestrals, amb el suport majoritari d’una
Església còmplice. El cop d’Estat a
Mallorca va donar pas a 20 dies de
guerra, amb el desembarcament del
capità Bayo a Portocristo, i 40 anys de
repressió i persecució. S’havia d’anihilar
tot rastre de republicanisme, dels seus
valors. L’Oratori de Porreres, Son
Coletes a Manacor, Es Fortí d’Illetes, la
pressió de Can Mir, la presó de Can
Sales... són alguns dels ignominiosos
punts negres on milers de mallorquins
varen ser empresonats, torturats i
assassinats. Altres varen patir l’exili al
camp nazi de Buchenwald i al camp
d’extermini de Mauthausen.
El seus cossos, abandonats a voreres i
fosses comunes, encara esperen el
rescat i la sepultura en companyia dels
seus familiars. La seva honorabilitat
continua tacada per sentències
arbitràries sense cap fonament jurídic.
Les ferides continuen obertes perquè no
hi ha coratge per afrontar la nostra
història recent, com han fet altres països
que han patit el feixisme i les dictadures.
Santa Maria no va ser aliena a aquesta
fúria repressora, amb cinc assassinats
del poble i el batle de Búger. Al mateix
cementeri on va morir el batle de Búger
es vol erigir la creu dels Caiguts, dels
caiguts del bàndol que va guanyar la
Guerra. Davant aquest monument, els
santamariers i santamarieres han
desfilat i cantat el ‘Cara al Sol’, sí o sí.
No en quedava una altre.
Vuitanta anys després de la
commemoració de la República, hem
destinats doblers públics per desmuntar
curosament aquesta Creu. Si el seu destí
final, és un museu de la història i es
contextualitza, potser sigui un encert. Si
aquest monument feixista torna a ocupar
un lloc destacat del poble, aquesta
democràcia serà còmplice del
franquisme i serà indigna dels seus
avantpassats, homes i dones que varen
donar-ho tot perquè avui estem aquí,
tinguem escoles per tots, atenció
sanitària, drets laborals, governs nascuts
de les urnes, institucions on esquerres i
dretes discuteixen amb paraules i no
amb bales.
Aquí i ara vivim temps difícils, però vivim.
I això no sempre ha estat possible. No
ho hem d’oblidar mai.
Amics i amigues, visca la República!

PEIXETERIA
del Carrer Miquel Dolç

NOUS PROPIETARIS!
Vos oferim peix fresc i
gran assortit de congelats

Obrim de dilluns a disabte de 8h30 a 13h30 i els divendres fins a les 19h
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