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Queridos vecinos

Un año más llega el verano y de nuevo nos disponemos a fes-
tejar las fiestas de nuestro barrio. 

Quiero haceros partícipes de la ilusión con la que seguimos
encarando esta tarea y el deseo sincero de que todos disfru-
téis de las fiestas. A pesar de los reveses que nos puedan lle-
gar, nuestro ánimo sigue estando alto y sólo queremos que
sepáis que, si bien por el momento la reivindicación de un
local social es importantísima y estamos en ello, también
seguimos en la brecha para que nuestro barrio tenga lo que
se merece. Nuestra actividad es continua y nuestra presencia
ante las instituciones públicas para demandar lo que necesi-
tamos es constante.

Estamos muy satisfechos de nuestra revista, que se consolida
cada día y la cual esperamos ir mejorando cada vez más. Con
ella pretendemos materializar un espacio de comunicación
vecinal en el que la Junta Directiva pueda informar de las acti-
vidades que se están llevando a cabo, y cualquier socio o veci-
no pueda exponer sus inquietudes, opiniones y demandas. 

Esta temporada comienza la actividad de la Junta de Distrito
en la cual tenemos presencia oficial como entidad de utilidad
pública. Esperamos que sea un instrumento útil de participa-
ción ciudadana.

También estamos integrados y participamos en la Plataforma
ciudadana "Salvem la Façana" que se ha creado para reivindi-
car un frente marítimo abierto al mar, continuación del Parque
del Mar y la conservación del edificio de GESA destinándolo a
un uso público de carácter sociocultural.

Seguimos trabajando por conseguir unas calles más seguras
(para ello nos hemos entrevistado con el Delegado del
Gobierno) y más cómodas con plazas de aparcamiento y zona
azul y una renovación del mobiliario urbano con farolas que
no entorpezcan el paso de los peatones.

Reivindicamos una línea de autobús que no nos lleve hasta
Son Sardina para ir al Centro de Salud. También pedimos
dotaciones deportivas, culturales  y sociales ubicadas en el
solar de Joan Alcover y  el edificio de Carreteras de las
Avenidas. 

Y así continuaremos porque nuestra mayor ilusión es conse-
guir un barrio mas amable y más humano.

Maribel González
Presidenta A. VV. Ses Veles

editorial

Els socis que observeu algun error en
les etiquetes que envia l'associació,
ens les podeu fer  arribar corregides
per la seva rectificació.
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l Pla Calvet, denominat així pel seu autor,
l'arquitecte Bernat Calvet, fou aprovat l'any
1901. Aquest projecte planificà la total
urbanització del territori que es trobava
immediatament fora del recinte de les
murades, excepte a l'arraval de Santa

Catalina, que ja existia des d'antic. L'enderrocament de les
murades fou un llarg procés d'obres que s'inicià l'any 1902 i
acabà, pel que fa al gruix principal d'obres, el 1913.
Dins aquest lent procés urbanitzador, s'anà constituint pau-
latinament la nostra barriada, entre els actuals carrers Joan
Maragall, Manuel Azaña, Manacor i avda. de Gabriel Alomar
i Villalonga. El primer cordó de l'Eixample, projectat per
Calvet, permeté la creació d'habitatges unifamiliars i carrers
relativament amples. L'Eixample no plantejà carrers unifor-
mes, ja que en projectà quatre tipologies diferents pel que
fa a l'amplada: les avingudes, que enrevolten la ciutat histò-
rica, tenen 40 metres d'amplada; els carrers que coincidei-
xen amb les carreteres que uneixen el pobles amb Palma, de
30 metres, com els de Manacor:  els carrers de segon ordre,
20 metres, com els de Foners, Ricardo Ortega, Pérez Galdos
i Joan Maragall, a més dels perpendiculars Joan Alcover i
Manuel Azaña. L'Eixample de Palma es de tipus radial, a dife-
rència del de Barcelona, per exemple, que és ortogonal o en
quadrícula;  això origina carrers en aspa que, en creuar-se,
originen places quadrades o circulars. Algunes de les places

projectades per Calvet en la nostra barriada no s'arribaren a
fer realitat.
Com hem dit, el procés urbanitzador fou molt lent. El 1920,
només s'havia urbanitzat una petita zona prop de les avin-
gudes i una zona més ampla entre les avingudes, la carrete-
ra de Manacor i el carrer de Ricardo Ortega. Aquí i allà hi
havia algun redol de cases i, excepcionalment, alguna illeta
construïda. Quasi tots els carrers ja estaven traçats.
El 1913, s'erigí en parròquia de la zona la petita església de
Santa fe, segregada de Santa Eulàlia. Mes tard, es construí
un petit temple al carrer del General Ricardo Ortega, anome-
nat sa Misseta, que fou substituït l'any 1958 per l'església de
la Santíssima Trinitat, d'estil neoclàssic, constituït en parrò-
quia en detriment de Santa Fe. En uns terrenys propietat de
l'Ajuntament, es construí el 1931 el col·legi Finestres Verdes,
actual escola Alexandre Rosselló.
Fins a l'etapa 1930-36, l'eixample de llevant no començà a
esdevenir una area urbana, formada per cases de planta
baixa amb jardí o corral posterior.
El Pla d'Urbanisme de Gabriel Alomar, aprovat l'any 1940,
permeté la construcció d'habitatges plurifamiliars. L'any
1948 s'inaugurà la primera casa de les vivendes de promo-
ció publica anomenades de Juníper Serra. El creixement eco-
nòmic i la immigració dels anys 60 i 70 provocaren que la
zona fos completament urbanitzada, amb edificis de pisos,
fet que donà lloc a una tipologia hibrida.

L'EIXAMPLE A LA BARRIADA
DE SES VELES
L'EIXAMPLE A LA BARRIADA
DE SES VELES
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Com sabeu, el problema de l'aparcament és un dels
principals maldecaps del nostre barri, especialment
pels matins i migdies. L'Associació de Veïns de Ses
Veles ha pres mesures i el problema de l'aparcament
és un dels fronts de negociació oberts amb
l'Ajuntament de Palma.
Ja a la reunió mantinguda el 7 de novembre de l'any
passat amb el tinent de batle D. Álvaro Gijón, vàrem
fer arribar, entre altres, aquesta queixa. Apuntàrem
la possibilitat d'implantar l'ORA en el nostre barri, al
que el senyor Gijón mostra una actitud negociadora,
pel la qual cosa és necessari, per la nostra banda,
unificar criteris i respondre a la voluntat de la majo-
ria dels veïns.
En principi, el desig de l'Ajuntament és posar ORA
en els carrers principals. L'Associació aposta per la
implantació de l'ORA a tot el barri sense excepcions,
però han sorgit altres opcions possibles: implantar-

la des de les Avingudes fins a Joan Alcover o des del carrer Joan Maragall fins a Pérez Galdós. Potser n'existei-
xen altres que els veïns puguin aportar. Com veis, no és fàcil prendre una decisió.
És de vital importància que aquesta decisió es prengui amb la majoria dels veïns. Per aquest motiu, us convo-
carem en el seu moment a una reunió/assemblea de tots els socis i segurament oberta als altres veïns, doncs
davant de les diverses possibilitats, és desig de la junta directiva de l'Associació tenir la seguretat que compta
amb el suport  de la majoria dels veïns en aquest punt. Vos demanam la vostra màxima col·laboració a l'hora
de divulgar aquesta inquietud, doncs considerem que el tema afecta directament TOTS EL VEÏNS SENSE
EXCEPCIÓ. També us demanam que considereu totes aquestes possibilitats d'implantació de l'ORA o qualsevol
altra que estimeu interessant, la pensàssiu i ens la féssiu arribar. I , per suposat, que quan es convoqui la men-
cionada reunió-assemblea, que no tan sols hi assistiu, sinó que doneu la màxima difusió per a que venguin com
més veïns millor. No oblideu que, com més representació (i socis)  té una associació, major representació i força
davant les administracions públiques a totes les nostres peticions i negociacions. Tindreu notícies!!!!
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ZONA O.R.A. al barri de SES VELES?
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L'Ajuntament de Palma està posant en marxa un pla de
renovació de Cort a totes les seves àrees.
D'aquesta forma l'Ajuntament de Palma ofereix una nova via
de presentació de serveis al ciutadà que facilitarà els tràmits i
unificarà procediments, amb la qual cosa permetrà una aten-
ció més àgil i còmoda gràcies a les noves tecnologies.
Administració digital. L'objectiu d'aquesta renovació és
convertir Cort en una administració sense paper, obtenint un
retall dels costs administratius i del temps i una major cura del

medi ambient. A l'Administració digital electrònica se li diu e-administració i els ajuntaments més punters hi
estan treballant, com a instrument de millora dels serveis al ciutadà i transformació potencial de la funció públi-
ca local. Així l'Administració es beneficia de les possibilitats que dóna Internet, ofereix informació al ciutadà i
permet la consecució de tot un sistema multicanal, integrant tota la informació i donant com a resultat una
atenció personalitzada.
Cort es mou cap al ciutadà, per evitar-li desplaçaments. Un ciutadà podrà rebre informació personalit-
zada presencialment a qualsevol UIAP (unitat integrada d'atenció al públic) o oficines de l'Ajuntament, telefò-
nicament a través del 010 (telèfon d'atenció ciutadana) o a través d'Internet, disposant sempre d'accés a tota
la informació. En una fase futura s'atendrà especialment la interacció ciutadà-administració i s'establirà una
comunicació directa mitjançant la possibilitat de baixar o descarregar formularis, accedir a serveis de consul-
ta, a més de poder realitzar tràmits de pagament d'imposts, sol·licitud de llicències, entre d'altres. Arribar a
aquest punt implica un dur treball intern a l'Ajuntament mitjançant l'estudi, revisió i millora de cada procés
administratiu, per donar com a resultat un model integral d'atenció a la ciutadania i una major qualitat del ser-
vei públic al ciutadà que s'apropi a Cort o faci les gestions des del seu ordinador .
Cort s'està modernitzant per donar Qualitat de servei. L'Ajuntament de Palma desenvoluparà millores
contínues, però ja ha avançat amb projectes importants com: Posada en marxa de les UMS (unitats mòbils de
gestió), furgonetes totalment equipades que estan situades a diferents llocs de Palma on no hi ha a prop una
UIAP i des d'on es poden fer les mateixes gestions que des de l'Ajuntament.
Donació dels ordinadors renovats a l'Ajuntament a associacions de veïns (FEPAE).
Suport a la implantació d'aquesta renovació amb la formació dels funcionaris en relació a la gestió del canvi
perquè el funcionari assimili aquesta nova forma de treballar, a través d'una comunicació interna contínua, així
com de la creació de comunicació externa amb el ciutadà, recollint les seves queixes i suggeriments a través
de bústies específiques o a través de la web. Perquè al final el que importa és que el ciutadà estigui content
amb el seu Ajuntament. Renovació de la pagina web de Cort www.palmademallorca.es
Amb aquesta renovació s'ha produït un augment considerable de les seves funcionalitats com: el pagament
d'imposts (IBI , IVTM, IAE, plusvàlua, multes, impost de tractament de residus tòxics urbans).
Tot això permet al ciutadà de Palma fer les seves gestions administratives de l'Ajuntament des de casa seva.

Pla de Modernització i Qualitat 

Patronat Municipal d’Escoles d’Infants
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emps de festa i trobada a la Plaça,
temps de bonança a principi d'es-
tiu. Això és el que passa a les
barriades en general i a Ses Veles
en particular, les festes que poc a
poc s'han anat consolidant perquè

un grapat de persones cregueren i creuen que la
festa es part important de la nostra cultura, les
nostres tradicions i que donen senyes d'identitat a
cada una de les barriades de la nostra Ciutat.

Les festes d'estiu per les persones compromeses
al moviment ciutadà, són qualque cosa més que
uns dies de "bauxa", les festes són la culminació
d'uns mesos d'activitats i reivindicació i o cele-
brem com feien els nostres avantpassats, desprès
de la feina de segar, collir ametlles...arribava el
temps de la ballada i  la música.

Desprès de molt d'anys encara ningú ha aconse-
guit apagar aquesta flama festiva ni anular un
moviment veïnal que va néixer lliure i independent
per canalitzar les  demandes ciutadanes per tal de
trobar respostes dels que tenen el mandat, demo-
cràticament donat, de governar pel bé general de
tots els ciutadans.

Desprès de molts d'anys, encara ens trobem amb
reticències, amb silencis incomprensibles i sobre-
tot amb la constatació de que estem a anys llum
de trobar una coincidència amb els governants pel
que fa a la concepció de com ha de ser la nostra
ciutat. Encara són imprescindibles les aportacions
i la participació directa dels ciutadans que estimen
Ciutat i el seu patrimoni.

Tothom sap molt bé el que està passant i som ben
conscients de que n’hi ha que estan d'acord amb

el que es fa, però som també molts els que volem
uns altres projectes que siguin a mida de Ciutat,
aquesta ciutat oberta a la mar il·luminada per una
llum i uns colors increïbles que són l'enveja dels
que ens visiten.

Aquesta sensibilitat, l'estima que tenim pels
indrets entranyables que formen part dels records
de la nostra infantesa i que poc a poc van desapa-
reixent de forma que cada cop Palma ens sembla
més estranya i aliena, aquesta sensibilitat ha de
fer possible aturar la maquinària destructiva  i
sense cap respecte per res.

Per tant benvingudes siguin les festes de Ses
Veles, compartides a la Plaça, una Plaça guanya-
da per molts de veïnats  perquè  tots en puguin
gaudir d'un espai de trobada com són les places
de pobles i barriades. Que els veïnats siguin capa-
ços de sortir al carrer i deixar per uns dies la tele-
visió o l'ordinador, per junts celebrar la bona feina
feta pels qui un dia decidiren que valia la pena
pujar al vaixell que navega a la recerca d'una
societat més solidària, participativa, justa i en
pau.

Que sigui per molts d'anys.

Mª  Rosa Bueno
Presidenta de la F.AA.VV. Palma

LA FESTA PER LA BONA FEINA

Federació d’Associacions de Veïns de Palma

Mª Rosa Bueno Castellanos
Presidenta FAAVV

T
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gent del barri
Fent memòria. Quan va
muntar el seu gimnàs?
Jo era un judoka, un competi-
dor i, en trobar aquest local,
em vaig decidir per a que  hi
hagués una mica de compe-
tència i animar el judo. El
varem inaugurar el dia 1 d'oc-
tubre del 68 (fa 38 anys) i va
ser el segon en aquell
moment;  el que ja existia, des-
près va desaparèixer. 

Com es va iniciar en el
judo?
Em vaig iniciar el 1952 a
França, quan era nin. Els meus
pares eren republicans  i
vàrem haver de refugiar-nos.
En venir aquí, l'any 1957, vaig
tornar a practicar-lo amb un
professor francès que hi havia
al gimnàs Petrus.

Pel que veig, ha estat una
persona molt moguda...
He viatjat molt pel judo  He
format part  de federacions
Internacionals, de jurats... 

M'han dit que va ser cam-
pió d'Espanya.
No, vàrem aconseguir la meda-
lla de bronze en els
Campionats d'Espanya. Sóc la
primera medalla que va fer el
Judo Balear,  l'any 1965. 

Afecta  la ubicació del seu
gimnàs? Com són els seus
"clients"?
Aquí és un gimnàs familiar. La
majoria dels nins que vénen
són fills de gent que ja ha vin-
gut. I  generalment un 70 o 80
per cent  són del barri i dels
voltants.

Implica qualque cosa a la
vida quotidiana la pràctica
del  judo o el kàrate?
El judo és un esport  molt edu-
catiu. Tan educatiu és, que
l'U.N.E.S.C.O. el va recomanar
com el millor esport per a nins
de 6 a 14 anys. Com el més
educatiu de tots. I  no s'ha
equivocat. És molt i molt edu-
catiu. En el judo els nins tenen
una disciplina que no prenen a
altres esports.  Perquè, quan
juguen al futbol, estan jugant.
A bàsquet juguen. Tot són
jocs. En canvi, en el judo, fan
una cosa molt més seriosa,
més centrada. 

En el judo aprens a tirar l'ad-
versari. Qui és, per exemple,
un "xulet", sempre és troba
algú que  és capaç de guanyar-
lo, i  baixa els fums. I  el que és
molt  t ímid, sempre acaba
guanyant algú i  puja la seva
autoestima. I  això, en el judo,
és fonamental. Tan és així que,
per exemple, professors d'al-
tres deports, quan veuen un
nin  que es fixa i obeeix més,
pregunten si ha fet judo. Noten
la diferència entre un nin que
no ha vingut mai i el que ve. 

Amb el adults passa més o
menys el mateix, encara que
és més difícil que canviïn. Han
vingut persones molt tímides i
apocades que, al cap d'un
temps,  han canviat, i al con-
trari, gent que ha vingut agres-
sius totals i sols han tingut
dues solucions, marxar i no
tornar o canviar. Molts han
canviat

entrevista
En Jordi Boixo és el propietari
del Judo Club Palma, situat al
carrer Joan Maragall, 15.
Durant les Festes de l'Estiu,
concretament el divendres 23
a les 20.30 hores al Parc de
Ses Veles, podrem veure com
el seu gimnàs fa una demos-
tració de gimnàstica rítmica.
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Dimecres 21 Activitat: INICI DE LES

FESTES AMB EL SOPAR
DE GERMANOR
Hora: 21.00 h.
Lloc: Bar Can Rafel. Hi haurà un vídeo sobre la problemàti-
ca del barri i una "lluita" de glossadors.
INTERVENDRAN: MATEU MATAS, RAFEL ROIG, ANTONIA
NICOLAU

Dijous 22 Activitat: Ballada amb AL- MAYURQA

Hora: 21.00 h. 
Lloc: Parc de Ses Veles

Divendres 23 Activitat: Exhibició de TAI-CHI a càrrec del  "CLUB 3ª EDAT
POLÍGON DE LLEVANT"
Hora: 20.00 h.
Lloc: Parc de Ses Veles

Activitat: Exhibició de GIMNÀSTICA RÍTMICA a càrrec del
Judo Club Palma
Hora: 20.30 h.

estes

estiuf
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Dissabte 24 Activitat: ACTIVITATS PER A NINS

Organitza ANEM
Hora: 10.00 h. 13.30 h.
Lloc: Parc de Ses Veles

Activitat: TORNEIG DE PETANCA
Organitza Club de Petanca Foners
Hora: 16.00 h.  20.00 h.
Lloc: Parc de Ses Veles

Activitat: BINGO
Organitza Club 3ª Edat "Polígon de Llevant"
Hora: 17:30 h. 20.00 h.
Lloc: Parc de Ses Veles

Activitat: Exhibició de Entitats
Hora: 17:00 h. 20.00 h.
Lloc: Parc de Ses Veles

Activitat: NIT DE MÚSICA JOVE
Organitza: A.VV. Ses Veles
Hora: 20.30 h.
Lloc: Parc de Ses Veles
Participants: "CIBER SHEEP", "HELLO", "LÍMITE 0",
"KEEP OUT"

Diumenge 25 Activitat: CINEMA A LA FRESCA

Hora: 21.00 h.
Lloc: Parc de Ses Veles
Titol: "QUIERO SER COMO BECKHAM"

el secreto está en la masael secreto está en la masa

2 X 1 LOCAL Y RECOGER

c/. Joan Alcover, 33

Tel. 971 77 43 31



A Bellpuig es fundà, en el segon quart
del segle XI I I , un monestir premonstratès que
perdurà fins al 1425. A partir d'aquell moment,
es produïren diferents canvis d'usos que reper-
cutiren en les edificacions que hi havia.

El nostre interès per Bellpuig rau en el
manteniment de les traces originals de l'arqui-
tectura del període de repoblament. 

Aquesta arquitectura està marcada per la
precarietat de mitjans econòmics i la simplicitat
formal de l'inici del gòtic, amb reminiscències
decoratives del romànic.

L'element en més bon estat de conserva-
ció, pertanyent al segle XI I I , és l'església, tot i
que havia estat transformada en casa de pagès
sense alterar l'estructura original. 

La resta de construccions del monestir o
bé s'havien perdut, o bé havien estat sotmeses
a una profunda transformació.

El desembre de 1998, quan la propietat
de l'edifici passà a mans del Consell de
Mallorca, s'iniciaren les campanyes d'excava-
cions arqueològiques amb l'objectiu d'investigar
el procés evolutiu de les construccions que hi
havia i la detecció de possibles assentaments
anteriors al segle XI I I .

Aquestes investigacions arqueològiques,
encara inacabades, han permès detectar restes
mobles d'assentaments d'època prehistòrica,
romana i islàmica, i descobrir construccions d'è-
poca monacal.

El 1999, es dugué a terme la primera
fase de restauració de l'antiga església. Aquesta
reforma, en origen, consistia en una construc-
ció de planta rectangular i de nau única sense
àbsida, amb una única finestra.

Amb la transformació en casa de pagès
s'havia compartimentat l'espai interior i s'ha-
vien practicat diferents obertures. Aquesta pri-
mera fase consistí a retornar la construcció a
l'espai únic i a condemnar algunes obertures.
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Conèixer Mallorca-33

SANTA MARIA
DE

BELLPUIG
(ARTÀ)
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RESPECTO AL ANTIGUO EDIFICIO DE CARRETERAS DE MIQUEL SANTANDREU

La Asociación de Vecinos de Ses Veles viene
denunciando, desde hace ya bastante tiempo y
ante los organismos competentes, la falta de
dotaciones de uso social en nuestro barrio el cual
se sitúa en una zona de Palma que abarca el cua-
drante comprendido entre Héroes de Manacor, la
Avenida de Gabriel Alomar y Villalonga y Manuel
Hazaña (hasta el mar). 
En este espacio vivimos más de 14.000 ciudada-
nos, suficientes como para constituir un municipio
como Felanitx o Pollensa, y que supone  más del
doble de la población de  otras localidades como
Santa María que tiene 5000 o Alaró que tiene
4500. 
Estos datos comparativos son significativos para
entender que el volumen de población del que
estamos tratando tiene unas necesidades reales y
concretas de infraestructuras  socio-culturales y
deportivas que no existen en nuestro barrio. No
hay ni una biblioteca, ni espacios destinados a las
entidades ciudadanas, ni tampoco para activida-
des culturales y de ocio tanto para nuestros niños,
como para nuestros jóvenes. No hay alternativas
saludables para que la población de la zona pueda
ocupar su ocio ni tampoco para que pueda parti-
cipar activamente en la construcción de su ciudad. 
Además también existe un grave problema de
acceso a la vivienda por parte de nuestros jóve-
nes, que con desánimo ven como los precios de
las viviendas de la zona se han disparado hasta
límites desorbitados por lo que se ven en la nece-
sidad de buscar su primera vivienda fuera del
barrio, e incluso de Palma.
Por otro lado, se da la circunstancia de que exis-

te en la zona un edificio situado en la C/  Miquel
Santandreu esquina con Avenidas que en su día
perteneció al MOPU (carreteras), en el que se han
ubicado provisionalmente los juzgados mientras
se realizan las obras de los jugados sitos en Via
Alemania. Ahora mismo, el edificio es propiedad
del Consell de Mallorca. Tuvimos noticia de que
este edif icio iba a ser objeto  de una
DESAFECTACIÓN por dicha entidad para conside-
rar su cambio de utilidad o desprenderse de él. 
Por ello, considerando que podría dar respuesta a
parte de las necesidades del barrio antes expues-
tas, nos decidimos a ponernos en comunicación
con los organismos competentes y llevamos a
cabo dos intervenciones públicas, una en el Pleno
del Consell Insular de Mallorca del, y otra en el
Pleno del Ayuntamiento de Palma del 31 de
marzo.
En ambas ocasiones solicitamos a las dos admi-
nistraciones que tuvieran en cuenta las necesida-
des de la población de la zona y  que el
Ayuntamiento. llegue a adquirir este edificio para
destinarlo a viviendas asequibles, sobre todo para
nuestros jóvenes, y que en este lugar se destine
un espacio adecuado para las dotaciones sociales
de las que estamos totalmente desprovistos.
Hemos de decir que la respuesta en ambas insti-
tuciones fue favorable. El Consell nos respondió
diciendo que, si bien no era competencia suya
dotar de infraestructuras al municipio de Palma, si
consideraría con interés una propuesta por parte
de Cort para acordar un uso social al edificio. Por
su parte Cort aprobó por mayoría la propuesta del
grupo municipal socialista de optar a la adquisi-
ción del edificio en cuanto se produjera su des-
afectación y destinarlo a viviendas de precio ase-
quible y así mismo utilizar para dotaciones socio-
culturales la planta baja y la primera planta del
edificio.
Así que lo que podemos decir esperanzados es
que al menos en esta ocasión la voluntad política
parece estar a favor de los intereses de los veci-
nos. Solo nos queda esperar con paciencia que el
momento de que se hagan realidad estas inten-
ciones se hagan realidad.

Maribel González
Presidenta A. VV. Ses Veles
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MANIFEST DE LA PLATAFORMA

www.salvemfasana.org.               info@salvemfasana.org

Les entitats i ciutadans següents:
CONSELL DE LA JUVENTUT  /  FEDERACIÓ D'AA. VV. DE PALMA
ASSOCIACIÓ D'ARTISTES VISUALS DE LES ILLES BALEARS  /  ASSOCIACIÓ D'AFECTATS D'ASSAIG
ASSOCIACIÓ DE CINEASTES DE LES ILLES BALEARS
ASSOCIACIÓ D'EMPRESES BALEARS D'ARTS ESCÉNIQUES 
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL COLEGI EL TEMPLE
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL COLEGI GABRIEL ALZAMORA (ESCOLA GRADUADA)
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS POLÍGONO DE LLEVANT  /  ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SES VELES
ASSOCIACIÓ DE VÍCTIMAS DEL CÓMIC  /  ASSOCIACIÓ PER LA MÚSICA I LA CULTURA
COORDINADORA PER AMOR A L'ART  /  FACTORIA DE SO
ASSOCIACIÓ NOVA ESMENTA DE MALLORCA  /  ESCUELA DE EDUCADORES DE ANEM
O.N.G. PARA EL DESARROLLO CENTREFOC  /  ASSOCIACIÓ ALFONSO GÓMEZ
PARROQUIA SAN JUAN DE ÁVILA  /  ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL BENEDETTI
ASSOCIACIÓ DE BIBLIOTECARIOS DE LES ILLES BALEARS  /  ASSOCIACIÓ CULTURAL ARTICO

Com a membres de la Plataforma Salvem la Façana  i referent a la Façana Marítima de Palma i de l'edifi-
ci de GESA, que en l'actualitat es troba situat a la zona, volem MANIFESTAR:
El nostre total desacord amb l'actual projecte, aprovat per l'Ajuntament de Ciutat, d'enderrocar l'Edifici i
construir en aquests mateixos solars una urbanització privada de pisos d'alt standing.
En primer lloc, amb aquestes edificacions es perpetua un model de ciutat costanera ja obsolet, del perfil de
Niça, Montecarlo o Marbella, en el qual la massificació constructiva respon a criteris purament especulatius
i elitistes. Aquest model està clarament desfasat i els exemples citats basten per a justificar la seva inefi-
càcia si el que pretenem aconseguir és una ciutat moderna, oberta a la mar, a la cultura, al progrés. Ciutats
com Sant Sebastià o Sidney, que aposten per espais públics i de participació en els quals la cultura i l'art
actuen com a dinamitzadors i potenciadors del desenvolupament tant econòmic com social.
En segon lloc, l'existència d'un edifici de les característiques del de GESA, projectat per un arquitecte del
renom, Ferragut, i que respon a una tipologia i un corrent dintre de l'arquitectura contemporània de suficient
pes com és el racionalisme i dintre del qual existeixen, a més, obres d'art com murals i vitralls d'altres artis-
tes com Lluís Castaldo, són raons més que suficients com per a reclamar la seva conservació.
I finalment, la situació d'absoluta inexistència d'infraestructures culturals a la zona que donin resposta a les
demandes de tots els sectors de les arts: arts plàstiques, escèniques, cinematogràfiques o musicals de
Mallorca que es resumeixen a dotar a Palma d'un centre dedicat a la investigació i desenvolupament de les
arts que doni resposta a les necessitats dels diferents col·lectius artístics i oportunitats als joves de la nos-
tra ciutat i de la nostra illa, per disposar amb espais alternatius de interactuació amb les manifestacions
d'art y cultura.
Ens mouen a demanar als organismes competents que adoptin les mesures necessàries perquè l'Edifici es
protegeixi i s'utilitzi per a fins socioculturals dins d'una reestructuració de l'espai circumdant com a espai
públic i verd en continuïtat amb el Parc de la Mar .
A continuació plantejam el model d'ús que proposam per a l'Edifici.
L'EDIFICI DE GESA - Un equipament per a tots els ciutadans
L'edifici de Gesa ha de ser un equipament obert a la ciutat i als ciutadans que ha de significar una nova
forma de fer Ciutat, una nova forma de relació entre les institucions i els ciutadans, una nova forma d'en-
tendre la gestió de la cultura. Una gestió en la qual participin els diferents col·lectius. 
Un equipament emblemàtic que possibiliti que la nostra ciutat torni a mirar a la mar, que torni a posar els
béns públics al servei de les persones i prioritzi l'interès general de la ciutadania.
Aquest equipament social i cultural tendrà tres eixos vertebradors i una cambra objectiva de proximitat.Tots
ells independents i interrelacionats per projectes i activitats que poden involucrar diferents àrees.



 
1.- Espai per a la creació i producció artística i centre per recollir recursos per la part forana 
 

 
 
 
 
Centre d'Investigació i 
Desenvolupament de les Arts 
Contemporànies 
 
 

 
- Laboratoris d'arts Plàstiques(centre 

de recursos per a la creació 
contemporània) 

- Laboratoris d'arts escèniques 
(dansa, teatre, performance) 

- Laboratoris de música (sales 
d'assaig) 

- Mèdia-Lab/Laboratori d’arts 
cinematogràfiques (Plató) 

 
 
 
 

Un espai per a la 
creació i la interrelació 

de les disciplines 
artístiques 

 
 

 
 

 
Consell de les Arts  
 
 

 
 

 
- Seu del futur Consell de les Arts 
- Oficina de gestió de recursos de 

Mallorca 
- Economat per a artistes 
- Seus de les diferents associacions 

professionals d'artistes 
- Seus de les diferents associacions 

d'empresaris de les arts. 
 
 
2.- Espai per a la participació no formal de la joventut i ciutadania 
 

 
 
 
 
 
Un espai per a canalitzar la participació no 
formal dels joves 

 
- Música: cicles de concerts 

(sala d'actuacions) 
- Cinema: Filmoteca (cicles 

de cinema) 
- Cultures urbanes: skaters, 

graffitis... 
- Arts visuals (sala  

d’exposicions) 
- - Espai de trobada dels 

joves i els artistes 
(*cafeteria)  

 
 
 
 
 
Espai per a la cultura i 

la participació de la 
joventut i la ciutadania 

 
 

 
 
 
Un espai generador d'iniciatives dirigides 
als joves de Mallorca 

 
 

 

 
- Espai per a associacions 

juvenils de Mallorca. 
- Espais per a la formació 

per als joves en les 
diferents disciplines (cicles 
de tallers de teatre, 
música, cinema, plàstica, 
etc...) 

 
 
3.- Espai d’iniciatives culturals internacionals 
 

 
 
 
 

Espai per a la promoció 
exterior i 

desenvolupament de la 
cultura i de les arts 

 

 
 
 

 
Adequació d'espais per a l'intercanvi cultural 
i la projecció exterior 

 
- Residència internacional 

d'artistes, (Visit-Studio) 
- Seminaris internacionals 
- Beques de promoció per 

a artistes i joves per  
viatjar a altres centres 
similars fora de Mallorca 

 
 
4.- Espai d’iniciatives socioculturals pel territori 
 
 
 
 

Espai de proximitat 
 

 
 

Adequació d'espais per la vertebració social 
dels barris dels voltants. 

   
- Cessió d'espais 

preferents per a les 
entitats i veïns dels 
barris més propers i de 
tota la CIUTAT 
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Veo que existe un malentendido con el dominio .cat. Muchos están en contra de su uso en las islas
porque creen que es un dominio de nación (de Cataluña). Como lo son  .de (Alemania) .uk (Gran
Bretaña), .fr (Francia) o por supuesto .es (España). Los dominios de tres letras indican el tipo de
página a que se refiere; .com seria una página de tipo comercial, .org de un organismo no lucrati-
vo, .net, es más genérico y ahora contamos con .cat. que representa a los usuarios que se comu-
nican en catalán. Por ello no es raro que se use ese dominio aquí en las islas, y me parece bien
que muchos pueblos, incluso gobernados por el PP, se adhieran a este dominio. 
A.T.R.

Me parece alucinante que a dos años del 11-M aún hayan personas que se pregunten que ¿quien
ha sido?….
J.G.M.

El Ayuntamiento anuncia que no subirá el precio del agua, y que así, indirectamente, estarán con-
tribuyendo a que el agua baje de precio. Pero eso no es verdad. Hasta ahora pagábamos el agua
y aún la factura de la "Operación barco". Este último ya se ha cancelado, por lo cual, si no bajan
el agua, seguiremos pagando este canon sin necesidad. Así pues, el agua ha subido!!!
S.C.G.

Los juegos que el ayuntamiento instala en los parques, me parecen estupendos, pero es necesario
que haga un seguimiento para su mantenimiento.
H.G.G.

Es curioso que después de lo de Marbella, se pregunten si en Mallorca hay "tanta" corrupción. ¿No
será que todos pensamos que sí?
H.R.S.

envia els teus escrits a:

avvsesveles@yahoo.es

Tens qualque cosa a dir? qualque queixa o sugerència? 
Aquesta és la teva pàgina!

En fecha 29 de marzo del 2006 los medios de comunicación informan de la detención de una red de trata de blancas que
explotaba a brasileñas en un local de Palma y ese local es el de Joan Alcover  

En el numero anterior ya hicimos referencia al tema de la prostitución que sufre nuestro barrio, y nos parece un tema lo
suficiente importante como para volver a incidir y denunciar que ha fecha de hoy dicho local sigue abierto tal y como nos
han informado los vecinos.

El 8 de mayo una representación de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos se entrevistó con el Delegado del
Gobierno Sr. Ramón Socias, para trasmitirle nuestra preocupación por la situación de inseguridad que se vive en la zona
sobre todo por el desarrollo de esta actividad tanto en la calle como en los locales.
El Sr. Socias tomó nota de la situación y aseguró a los representantes vecinales que se tomarían medidas al respecto.

Desde la Junta Directiva de la asociación seguiremos denunciando a todos los locales que desarrollen actividades ilega-
les y que produzcan inseguridad en el barrio, sobre todo si estas actividades implican que haya mujeres que se vean obli-
gadas a prostituirse en contra de su voluntad. 

Agradecer a todos los  vecinos y vecinas que recogieron firmas para que este local se cerrara y que gracias a esta inicia-
tiva se dio a conocer esta situación de inseguridad e insalubridad.

PROSTITUCIÓ



Cel.lebràrem SANT ANTONI  amb una pa amb oliada en el Bar Can Rafel del
carrer Foners. En acabar, hi var haver un combat de glossadors, en el qual,
Rafael Roig, Mateu Matas i Antònia Nicolau, presentats per Felip Munar,
varen fer les delícies dels assistents. Tant és així, que es tornarà a repetir en
el sopar de germanor, que es farà durant les festes d'estiu. Per anar obrint
boca, aquí al costat teniu una primera glossa.

Aquest Nadal,
l'Associació va
muntar un betlem
típic mallorquí en
el local cedit per la
Caixa, en el Parc
de ses Veles.  Va
ésser tota una
experiència mun-
tar-lo i ho agraïm
especialment a JOAN FORTEZA FORTEZA, que ens va deixar les
peces, i això que les tenia ben geloses. Volem manifestar, també,
l'agraïment al "Centre Agrícola" i a la "Cristalería  M.A.C.", per la
seva col·laboració. 

otícies

JOSÉ ANTONIO SASTRE GIL

Nos dejó el 17 de marzo de 2006 de forma repentina a sus 86

años.  Era capitán retirado del Ejército del Aire, destinado duran-

te muchos años en la Farmacia Militar. Muy conocido en nuestro

barrio por haber puesto inyecciones, como practicante, a varias

generaciones de vecinos, lo que le dio pie a escuchar a mucha

gente y a tener un conocimiento profundo de la realidad de

nuestra barriada. 

Fue un hombre polifacético, con variadas inquietudes tales como la pintura, la jardi-

nería, las plantas medicinales, el urbanismo… 

Siendo persona siempre voluntaria para ayudar al prójimo, luchador nato en contra

de injusticias y abusos, fue de esta manera que se unió al grupo de vecinos que en

el año 1994 reivindicaba el entonces solar de la calle Joan Alcover como zona verde

y que ahora es nuestro apreciado Parc de Ses Veles, uno de los grandes logros de

nuestra Asociación. Luego entró a formar parte como Vicepresidente de la Junta

Directiva de la recién constituida Asociación Ses Veles en la que permaneció  hasta

que entró en la Residencia de General Riera. Durante esos años, aparte de aportar

ideas  a la Asociación (una de ellas era no dejarnos  encerrar por construcciones que

nos  impidieran la entrada de la brisa marina, sino que las calles tuvieran continua-

ción hasta el mar) destacó siempre por su generosidad y su entrega a los demás.

Durante esos años,  organizó en nuestra Asociación  un curso de alfabetización para

adultos, de forma desinteresada. Le guiaba siempre un sentimiento pedagógico hacia

los más desfavorecidos a fin de que estuvieran más preparados para la vida lo que

le llevó también a elaborar un método de alfabetización muy peculiar y un tanto revo-

lucionario en la enseñanza del castellano. Los vecinos de este barrio que lo conoci-

mos durante tantos años, jamás lo olvidaremos.

GLOSSA

Deixau estar el solar
i el bloc de GESA també,
respectau, deixau-lo fer,
que volem veure la mar;

si tot és edificar
i costa molts de milions,

són moltes les comissions,
això no és un exabrupte,

per tot hi ha gent corrupte
Marbella dona lliçons.

La gent està al capdamunt,
de tanta de prepotència

i acaba la paciència
i llavors en pren apunt;
el sentiment es conjunt, 
iaquesta idea no és bella

la batlessa és femella
i no té sensibilitat,

vol tenir sempre agafat
el mànec de la paella. 

Ja basta d'encimentar
ja basta de cases altes,

heu comeses moltes faltes
i prest o tard hem de votar;

no basta el comandar,
ho heu de fer amb mesura,

serviu-vos de la cultura,
la cultura no destrossa,

ja l'heu feta massa grossa
i ha vessat la mesura. 

n
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