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stimats veïns i veïnes, com ja sabeu, des de l'any
1995, l'associació de veïns organitzam dues festes a
l'any: les d'Estiu, amb activitats infantils i per a
adults i el sopar a la fresca per a tots els socis; i les
d'Hivern, amb la torrada, ball mallorquí i, des de fa

uns anys, hi hem afegit un correfoc a càrrec de la colla de dimonis
Ca de Bou, de Pollença, una colla molt estimada pel nostre barri.
Totes les nostres activitats les desenvolupam al Casal de Barri Joan
Alcover. Organitzam tallers socioeducatius i inclusius, cercant el
benestar de les persones, perquè siguin una mica més felices.
Oferim activitats per millorar la salut: pilates, zumba, gimnàstica,
ioga, Gi Gong i Tai Chi. Diferents modalitats de ball: de saló, en
línea i ball mallorquí. Enguany hem incorporat danses del món i
sevillanes. Treballar la creativitat: pintura, costura creativa, bro-
dats i manualitats. Coneixement de llengües: italià. Activitats per
a gent gran: memòria i gimnàstica de manteniment. Impulsam la
reflexió i el debat amb xerrades i conferències. Activitats especí-
fiques com un taller de maquillatge amb motiu de Hallowen i una
masterclass de Hip-Hop pel jovent. El dia Internacional contra la
violència cap a les dones 25N, pintar un mural participat amb tots
els assistents acompanyat de una actuació musical. Els quadres
estan exposats al Casal de Barri Joan Alcover, on podreu admirar-
los. Hem encetat una campanya de sensibilització i cons-cienciació
amb el hastag PorTu Barrio Juega Limpio. Vos recordam els nostres
canals de comunicació: ens podeu trobar a través del correu elec-
trònic, faceboock i, ara, a Instagram. A més, publicam una revista
anual que recull tota la nostra activitat. Tots els horabaixes, de
16.30h a 21h, ens tobareu al Casal de Joan Alcover. Com veis, no
aturam. Però, heu de pensar que l'associació som totes les per-
sones residentes al barri, a més dels qui estam a la Junta Directiva.
Per això, necessitam del vostre suport i ajuda, que ens faceu ar-
ribar els vostres suggeriments per millorar i avançar en la con-
vivència i en el benestar a la nostra barriada. Reservau-vos el
pròxim dissabte 2 de febrer, que és quan organitzam la torrada i el
correfoc. MOLTS D'ANYS a TOTHOM. Que passeu unes bones festes
amb amics i familiars i VOS DESITJAM un feliç any 2019.

Mari Carmen Fonoyet - presidenta A.VV. Ses Veles

editorial

Els socis que observeu
algun error en les etiquetes
que envia l'Associació, ens
les podeu fer arribar corre-
gides per a la seva rectifi-
cació.

E

NOVA JUNTA. Des de principi d’any tenim la següent junta directiva:

Presidenta: Mari Carmen Fonoyet Dot Vocals: José Abellán Pérez,
Vicepresidenta: Mª. Dolores García Sánchez Francisca Fonoyet Dot,
Secretaria: Manuela Santoyo Sánchez María Teresa Díaz Cordero
Tresorera: Lourdes Martín Clemente



ncara avui hi ha gent que
ens demana el perquè del
nom de "Ses Veles", o pensa
que Foners i Ses Veles son
noms de barris diferents. En

la primera revista que publicàrem, el
maig de 2005, vàrem explicar com va
sorgir la nostra associació. Era l'any 1995
i lluitàvem perquè no es construís en el
solar on avui hi ha el Parc de Ses Veles.
L'associació existent no s'oposava al pro-
jecte, de manera que es va crear una
nova associació, que prengué el nom de
Ses Veles. L'origen del nom l'explicàrem,
basant-nos l'escrit "Ses Veles. Notes
històriques de la barriada de l'Eixample
de Llevant" que ens va fer Gaspar Valero
i Martí, en el segon número de la revista,
edi-tat el desembre del mateix any.
Tornem a publicar aquell article. Després
de saber com va néixer la nostra Asso-
ciació, avui explicarem el perquè del nom
de ”SES VELES”. És lògic imaginar que es
deu a les veles del vaixells, ja sigui
perquè des de la nostra barriada es podia
veure la mar o perquè aquí les fessin o
reparassin. Doncs no. El nom ses VELES,
no té res a veure amb les veles dels vaix-
ells. Una “vela”, segons el Diccionari Al-
cover-Moll en l’accepció 7, és una “gaia
o tros de terra llarguer i d’angles de-
siguals”. El diccionari addueix un docu-
ment de devers l’any 1520 de la Història
de Sóller (II, 372): “regar farà en la vela
sua” (DCVB, X, 686). A l’Albufera d’Alcú-
dia, el terme “vela” és prou conegut, ja
que les veles eren les terres per al con-

reu de l’arròs. (“Records d’albuferers”. A:
revista Lluc, n. 720, març-abril 1985. p.
15). Segons el “Padrón General del
Vecindario del término de la Ciudad de
Palma”, de l’any 1830 (AMP, 300), el sec-
tor, aleshores de la Parròquia de Santa
Eulàlia corresponent al Molinar de Lle-
vant i a la nostra barriada, comptava
amb les possessions o finques següents:
Molinar de Llevant, Finestres Verdes, Son
Capó, Torre d’en Mesquida, Can Barberí,
Ca na Taver-nera, Son Juavert, es Fornet,
es molí d’en Comasema, Can Viudet, sa
Vinya Tancada, Son Gri, Can Graxa, Son
Pont i Vic, Torre d’en Bibiloni, Casa Rizó i
Hortet d’en Gibert. Identificam la propi-
etat denominada Es molí d’en Comasema

Per què
el nom de

E
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amb la de ses Veles. La nota correspo-
nent (L 68, finca 2.137) descriu la finca
agrícola de la següent manera: “Una
pieza de tierra denominada las Velas sita
en el punto denomi-nado el Molinar de
Llevant del término de esta ciudad de
cabida de dos cuarteradas y un cuar-
tón...confinante por el norte con camino
público llamado de la creu de Pedra
Mabre, por el sur con las tierras llamadas

de Cas Vicari General de D. Cristóbal
Gomila y herederos de Maria Ana Salvà,
por el este con las antedichas tierras y
casas de Cas Vicari General y por el oeste
con tierras llamadas las Velas de D. Juan
Palou de Comasema y Perez”. Part del
nostre barri i sobretot el Parc, pel qual va
néixer aquesta Associació, està damunt
d’aquestes veles!!!!!
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l Govern de les Illes Balears
va declarar l’any 2018 com a
Any Josep Maria Llompart,
en el marc dels vint-icinc
anys de la mort de l’escriptor

i activista mallorquí. L’Any Llompart ha
servit —a través d’actes commemoratius
i activitats diverses— per reivindicar la
figura i trajectòria d’aquest poeta, assag-
ista, editor, crític literari, traductor i ac-
tivista cultural mallorquí i, alhora, donar
a conèixer la seva obra, la seva lluita per
la llengua i la cultura
catalanes, i també les
aportacions que hi va fer.
El Consell de Mallorca, a
través de la Direcció In-
sular de Política Lingüís-
tica, adscrita al
Departament de Partici-
pació Ciutadana i
Presidència, ha partici-
pant en aquesta comme-
moració, com la
publicació de la biografia
que segueix: Josep Maria
Llompart, va néixer dia
23 de maig de 1925 a
Palma. El 1926, quan
només tenia un any,
partí amb la família a
Galícia, on hi passà la infància. El retorn
a Mallorca (1930) posà el poeta en con-
tacte amb la llengua catalana, que
adoptà com a pròpia. Es llicencià en dret
a Barcelona (1946) i, des de la dècada
dels anys cinquanta fins a la seva mort,
fou un dels grans animadors de la vida
cultural a les Illes Balears: va ser secre-
tari de redacció i sotsdirector de Papeles
de Son Armadans (1957-62), membre
fundador i presi-dent de l’Obra Cultural

Balear (1976-83), assessor literari de
l’Editorial Moll, redactor en cap de la re-
vista Lluc i president de l'Associació   d’E-
scriptors en Llengua Catalana (1983-87).
Llompart destacà pels treballs de crítica i
d’estudis literaris: Joan Alcover, la
història d’un home (1964), La lite-ratura
moderna a les Balears (1965), Li-ter-
atura mallorquina contemporània (1973)
i Retòrica i poètica (1982), estudis i texts
crítics que rep el Premi d'Assaig Literari
de la Generalitat de Catalunya. Durant el

franquisme adquirí una
postura clara i ferma en-
vers la recuperació de la
llengua catalana i dels
valors democràtics. A
més de la seva tasca
intel·lectual, fou docent a
la Universitat de les Illes
Balears (1987-1991). Per
conèixer Llompart com a
poeta és imprescindible
la lectura dels llibres La
terra d’Argensa (1972),
La capella dels dolors i al-
tres poemes (1981) —
guardonat amb la Lletra
d’Or, Mandràgola (1982)
— premi de la Crítica
Serra d’Or—, Jerusalem

(1990) o Spiritual (1992), en què es
poden llegir algunes de les seves millors
creacions. També va traduir poesia gal-
lega: Quinze poetes    gallecs (1976). El
1985 és nomenat membre de la Secció
Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans
i el 1990, president de la Federació Llull
d'Entitats Culturals dels Països Catalans.
El 1982 fou guardonat amb el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes i la Creu
de Sant Jordi.

2018: ANY

JOSEP MARIA LLOMPART

E
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onsideram, que l'entrada
a la Ciutat de Palma des
de l'Aeroport no pot con-
templa una barrera arqui-
tectònica d'edificis, com la

que tenim a can Pere Antoni, per
tant pensam que la façana d'entrada
a Palma amb l'edifici de GESA i la Ca-
tedral té prou entitat com no neces-
sitar cap altre edificació. La nostra
associació de veïns du molts d’anys
lluitant i reivindicant que la façana
marítima sigui zona verda per a
gaudi de tota la ciutadania. Quan se
va protegir l’edifici de GESA per part
del Consell de Mallorca, l'any 2007,
varen veure que era una oportunitat
única per tenir aquesta zona verda,
no només pel nostre barri sinó per a
tota la ciutadania, ja que la declara-
ció BIC de l'edifici de GESA modifi-
cava el projecte de
macrourbanització que havia aprovat
el govern del PP en el sentit que mo-
dificava el volum d’edificatori. L'e-
quip de govern de la legislatura
(2007-2011) a partir de la declaració
BIC de l'Edifici de GESA, havia d'a-
provar una modificació puntual del
PGOU de la zona, per adaptar-la a la
nova situació. En aquesta modifica-
ció a més de l'edifici de GESA con-
templava la possibilitat de construir
tres equipaments públics a primera
línea. En Juliol del 2008 vàrem fer
al·legacions a l'aprovació de la repar-

celació del nou projecte, rebutjant la
construcció d'aquests equipaments
públics a primera línia, ja que pen-
sam que hi ha altres solars públics a
Palma per fer-los i que amb l'edifici
de GESA ja havia suficient edificació.
Des del 2009 que s'aprova definiti-
vament la modificació del Pla Gene-
ral, aquesta aprovació ha estat
judicialitzada des de el minut 0, fins
que, en desembre del 2017 el Tribu-
nal Superior de Justícia de Balears
anula aquest projecte de reparcela-
ció de la façana marítima, i retorna
l'edifici de GESA i els tres solars de
primera línea a ENDESA. A quina si-
tuació ens trobam ara?. Primer: Si
l'Ajuntament no fa cap passa per
modificar puntualment el Pla General
d'aquesta zona i protegeix la façana
de l'especulació urbanitzadora, la
possibilitat de construir serà una re-
alitat. Segon: Amb data 18 de des-
embre de 2018 a un Ple
extraordinari, s'aprova inicialment la
modificació del PGOU de la Façana
Marítima per donar compliment a la
sentència que diu que no es va com-
pensar suficientement a l'empresa
ENDESA. Aquesta modificació con-
templa el retorn de l'edifici de GESA
a ENDESA i dos solars a segona línea
amb major volum d'edificabilitat per
donar compliment a la sentència,
però se manté la construcció de tres
equipaments a primera línea i tam-

LA FAÇANA

MARÍTIMA

C
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poc sabem quin ús estarà permés a
l'edifici de GESA tenint en compte
que és BIC. Com a Associació de
Veïns Ses Veles ens reafirmam en el

nostre compromís de voler l’edifici de
GESA protegit i la façana marítima
verda, una continuació del Parc de la
Mar.
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Tallers gestionats per 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SES VELES

Preus:
trimestral - 45 euros

Horari d’atenció:
De dilluns a divendres de 09:30h a

13:00h i de 16:30h a 21:00h

Les inscripcions es poden realitzar al Casal de Barri
o mitjançant la pàgina web.
Les activitats estan dirigides a tots els públics ma-
jors de 16 anys.
Els Casals es reserven els drets de suspendre els
tallers que no assoleixen un mínim de participants
o possibles canvis en els horaris.
No es realitzen devolucions d’inscripcions.

INSCRIPCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SES VELES
Em vull subscriure a l’Associació de Veïns de Ses Veles amb la nova quota única de 10 euros anuals

Nom  ____________________________________________DNI ____________________________________
Domicili  _________________________________________________________________________________
Codi postal  __________________Població  _____________________________________________________
Telèfon fix _________________________Telèfon  mòbil ___________________________________________
Correu electrònic  __________________________________________________________________________

CARTA D’ORDRE A L’ENTITAT BANCÀRIA
Benvolguts senyors, Els agrairé que, fins a nova ordre, atenguin amb càrrec al meu compte els rebuts que els
presenti l’Associació de Veïns de Ses Veles
Titular del compte__________________________________________________________________________
Banc: __________________Oficina: ______D.C:  _______Cte.: ____________________________________

Firma del titular del compte ___________________________

Feis arribar aquest full a l’Associació. Si ho preferiu, podeu ingressar directament la quota a la nostra compta:
BANC SABADELL  ES51-0081-7041-13-0001659576

TALLERS CASAL JOAN ALCOVER
Joan Alcover, 28 - Palma  -  T. 971 461 747 -  www.casaljoanalcover.es
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PILATES matí
- Nivell I .........................................................Dilluns, dimecres i divendres de 10:30 a 11:30 h.
- Body fusió, Pilates, estiraments, ioga ..........Dilluns, dimecres, divendres de 11:30 a 12:30 h.
- Esquena sana............................................Dilluns, dimecres i divendres de 12:30h a 13:30h.

PILATES horabaixa
- Nivell I .............................................................................Dimarts i dijous de 16:30h a 17:30h.
- Nivell II .............................................................................Dimarts i dijous de 17:30h a 18:30h
- Nivell III ...........................................................................Dimarts i dijous de 18:30h a 19:30h.

HATHA IOGA..............................................Dimarts i dijous  de 10:30h a 11:30h. - 19:30h a 20:30h.
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT.............................................Dimarts i dijous de 9:30h a 10:30h.
ESTIRAMENTS GENT GRAN ...............................Dilluns, dimecres i divendres de 9:30h a 10:30h.
TONIFICACIÓ ............................................................................Dimarts i dijous de 11:30h a 12:30h.
HIPOPRESSIUS .............................................Dimarts i dijous de 12:30h a 13:30h. (activitat nova)
TAI-TXI

- Nivell I ...............................................................................Dimarts i dijous de 9:30h a 10:30h.
- Nivell II.........................................................................Dilluns i dimecres de 09:30h a 10:30h.

ZUMBA ........................................................................................Dimarts i dijous de 10:30 a 11:30h.
Dilluns i dimecres  de 16:30h a 17:30h.

ACONDICIONAMENT FÍSIC GENERAL (AFG) .......................Dimarts i dijous de 17:30h a 18:30h.
DEFENSA PERSONAL .....................................................................Divendres de 17:30h a 19:30h.
QI GONG .................................................................................................Dilluns de 17:00h a 18:15h.

BALL EN LÍNIA
- Nivell I......................................................................................Divendres de 20:00h a 21:00h.
- Nivell II ............................................................................................Dilluns de 19:30 a 20:30h.

BALL DE SALÓ .....................................................................................Dilluns de 20.30h a 21:30 h.
BALL MALLORQUÍ...................................................................Dimarts i dijous de 20.30h a 21:30h.
DANSES DEL MÓN ..................................................Dimecres de 19:30h a 20:30h (activitat nova)
SEVILLANES ............................................................Dimecres de 20:30h a 21:30h (activitat nova)

PINTURA ...............................................................................................Dimarts de 17:30h a 19:30h.
Dimecres de 17:00h a 19:00h. - 19:00h a 21:00h.

CREATIVITAT TÈXTIL..........................................................................Dimarts  de 19:30h a 21:30h.
Dijous de 19:00h a 21:00h.

BRODATS..............................................................................................Dimarts de 19:00h a 21:00h.
GUITARRA

- Nivell II ............................................................................Dimarts i dijous de 18:00h a 19:00h.
- Nivell III ...........................................................................Dimarts i dijous de 19:00h a 20:00h.

ESCRIPTURA CREATIVA .......................................................................Dijous de 17:00h a 19:00h. 

ITALIÀ
- Nivell I ..............................................................................................Dijous de 19:00 a 21:00h.
- Nivell II ..........................................................................................Dilluns de 19:00h a 21:00h.

INFORMÀTICA
- Nivell I ...........................................................................................Dilluns de 17:00h a 19:00h.
- Nivell II ..........................................................................................Dilluns de 19:00h a 21:00h.
- Nivell III.....................................................................................Dimecres de 17:00h a 19:00h.

MEMÒRIA ...........................................................................................Dimecres de 11:00h a 12:30h.

Activa’t

Relaciona’t

Crea’t

Forma’t

9desembre 2018                  associació de veïns de ses veles



nguany hem tornat a fer-
les irrenunciables. El 3 de
febrer foren les festes
d'Hivern, on tinguérem
les tradicionals torrades

(1), ballades amb la música d'Aires
Mallorquins (2) i finalit-zàrem amb
els dimonis de Pollença, Ca de Bou
(3). Les Festes d'Estiu ja començaren
el divendres 8 de juny, amb una
confe-rència sobre música i salut a
càrrec d'Uwe Frike, pe-dagog de
vivència musical (4). Seguiren el di-
jous 14 amb una festa juvenil, or-
ganitzada per Dinamo, i l'exhibició de
fi de curs dels tallers que es realitzen
al Casal de Barri Joan Alcover, com
Costura Creativa (5), Dansa del Ven-
tre (6), Guitarra (7), Ball malorquí
(8), Ball en Línea (9), o Zumba (10).
El 15, es realit-zà una demostració
del taller de pintura (11), també del

Casal, i el sopar a la fresca (12), on
els veïnats dugueren menjar per a
compartir. El dissabte 16, hi hagué
un trenet en minuatura (13), que el
gaudiren petits i grans i la Trobada
de Brodadores i Randeres de Coixí,
organitzades pel grup de brodadores
de Ses Veles. I acabàrem el dia amb
l'actuació infantil "La ducha musical"
a càrrec de Goliat i Zenicienta. Amb
el diumenge 17, arribà el final de les
festes amb dues activitats: el concert
de la Banda Musical de Son Rapinya
(14) i el cinema a la fresca, amb la
projecció de la pel·lícula “La, la,
land”. Les dues festes complirent
àmpliament les espectatives. Om-
plírem la plaça, amb una bona as-
sistència. Des d'aquí, volem donar
moltes gràcies a tots, participants i
assistents, ja que, sense vosaltres,
tot això hagués estat impossible.

FESTES
del BARRI

E
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xisteix polèmica sobre si
hem de celebrar l’Hallo-
ween o no, al ser una fes-
tivitat que ens ve dels
Estats Units. Realment,

és d’origen celta, i se celebrava la
festivitat de Samhain (dèu dels
morts). Es va estendre especialment
pels països anglosaxons, i arribà als
Estats Units a través dels emigrants
irlandesos. A l’entorn del cristia-
nisme, s’establí el primer de novem-
bre com a Dia de Tots Sants. Per
tant, en no ser una festa tan allun-

yada de la nostra cultura i el fet d’es-
tar ja entre nosaltres, el 29 d'octu-
bre, organitzàrem una jornada
pre-Halloween, amb diverses activi-
tats. Marc Amengual, semifinalista
del Got Talent 2018, va realitzar una
demostració de dansa i expressió
corporal davant d'un meravellat pú-
blic. Alejandro Bernal va fer ballar a
tot el jovent assistent, en un master-
class de Hip Hop, Mentre, Amanda
Noguera va fer un taller de maqui-
llatge. 

HALLOWEENHALLOWEEN

Taller de maquillatge Maquillatge realitzat

Masterclass d'Alejandro Bernal Actuació de Marc Amengual

E
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l dissabte 1 d'aquest mes de
desembre la presemtàrem.
Des de l'associació de Veïns
Ses Veles impulsam aquesta
campanya amb l'objectiu de

conscienciar als veïnats que l'espai públic
és de tots i de totes i n'hem de tenir cura,
perquè quan no es recullen els excre-
ments de les mascotes es crea un pro-
blema de convivència. La

corresponsabilitat en la ne-
teja de l'espai públic, els
carrers, el mobiliari urbà,
facilita la convivència amb
els veïns i els animals de
companyia. Respectant el
teu barri, cuidant els seus
carrers, respectaràs als
teus veïns i, a més, tindràs
cura de la salut i higiene de
les teves mascotes. Si vols
donar suport a aquesta
campanya, fes-te una foto
amb la teva mascota i puja-
la a les xarxes socials de
l'Associació de Veïns ses
Veles, amb el hastag #Por-
TuBarrio i te regalarem un
kit de Juega Limpio (El kit
conté un dispensador de
borses i una petita ampolla
de plàstic. Fins a final d’e-
xistències). El podràs reco-
llir al Casal de Barri Joan
alcover.

A més, te volíem infor-
mar que: L’Ordenança
per a la inserció dels ani-
mals de companyia a la

CAMPANYA DE
CONSCIENCIACIÓ I CONVIVÈNCIA

PER A UN
CONSCIENCIACIÓ I CONVIVÈNCIA

BARRI MÉS NETBARRI MÉS NET

E
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societat urbana de l’Ajun-
tament de Palma en el seu
art. 68 diu: “Queda prohibit
l’abandonament d’excre-
ments que puguin produir els
cans a les vies i espais lliures
públics o privats de concur-
rència pública. L’Ajuntament
pot instal·lar equipaments
especials per a les deposi-
cions i dejeccions dels ani-
mals domèstics. Els
propietaris o posseïdors de
cans, sota la seva exclusiva
responsabilitat, si no hi ha
aquests equipaments, han de
recollir els excrements que es
puguin produir, mitjançant

artefactes o embolcalls adequats
que han de portar -el que ha de
ser comprovada pels agents de
l’autoritat municipal- per dipositar-
los als contenidors o recipients de
residus sòlids autoritzats per l’Or-
denança municipal de neteja.
Queda prohibit, així mateix, per
raons de decòrum i ornat públic,
així com de salubritat, que els ani-
mals realitzin dejeccions líquides a
façanes d’immobles i mobiliari
urbà”. L'incompliment de l'article
anterior se sanciona com a infrac-
ció greu i la multa és de 301€ a
1500€.

MOLTES GRÀCIES
PEL TEU SUPORT
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'AV. SES VELES, amb l'AV.
NOU LLEVANT hem volgut
col·laborar en l'organització
d'activitats conjuntes. La pri-
mera fou en la I TROBADA

BALL I DANSES DE BARRIADES, el dis-
sabte 25 de maig al Parc de Krekovic.
Dins el marc d'activitats dels casals de
barris hi participaren el tallers de zumba,
ball en línia, ball mallorquí i danses del
món. Una altra que hem organitzat ha
estat tres sortides culturals, aprofitant la
proposta d'Amadip Esment. En primer
lloc, el 14 de novembre visitàrem el cen-
tre d'AMADIP ESMENT FUNDACIÓ, on es
realitzen visites guiades a càrrec d'un
grup de persones de diferents capacitats.
Ens feren un itinerari on coneguérem la
trajectòria de la fundació i els seus mè-
todes de treball i aprenentatge. Visitàrem

la impremta, la cuina, l'hort de cultiu
ecològic, el celler Gallinas & Focas, i les
vinyes i oliveres. Acabàrem amb un be-
renar amb productes del Forn Pes de sa
Palla. Aquest grup d'Amadip, guies molt
especials, també s'encarrega d’atendre
els visitants de dos museus que visitàrem
en els següents dies. El 22 de novembre
anàrem al MUSEU DEL FANG de Marratxí.
Ubicat en un molí fariner, situat al mig
d'un espai verd i delimitat amb bancals.
És un espai dedicat per mostrar la ri-
quesa de tècniques, formes i funcions
que les cultures han donat a les peces de
ceràmica, presents en les societats de
totes les èpoques i procedències, atès
que han tingut, i encara tenen, un paper
fonamental en les necessitats de la hu-
manitat. El museu centra inicialment el
seu interès en la ceràmica tradicional de

ACTIVITATS
CONJUNTES

Museu del Fang

L
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Mallorca, i més
concretament, en
la ceràmica de
fang del municipi
de Marratxí. Ac-
tualment, algu-
nes d’aquestes
peces estan en
desús, han des-
aparegut o estan
en perill de des-
aparèixer a causa
de la substitució,
en les nostres so-
cietats indus-
trials, del fang
per altres mate-
rials. Per aquest
motiu, és impor-
tant mostrar-les i
p reservar- les .
Posteriorment, el 27 de novembre, visi-
tàrem el MUSEU DELS MOLINS, en el Molí
d'en Garleta, un dels cinc antics molins
fariners que es conserven al barri del
Jonquet, declarat BIC, Bé d'Interès Cul-
tural. Férem un recorregut molt instruc-
tiu, on coneguérem la història, evolució i
tipologia dels diferents tipus de molins

existents. Les seves característiques, les
dimensions de les aspes, de la torre o de
la seva funcionalitat (moldre gra, ex-
treure aigua...), sistema energètic (de
vent, d'aigua, de sang), i altres caracte-
rístiques. Ambdues visites acabaren amb
un berenar, que va fer les delícies de tots
els assistents.
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mb motiu del Dia Interna-
cional contra la Violència de
Gènere (25 de novembre),
organitzàrem el dia 29 de
novembre al Casal de Barri

Joan Alcover, un acte amb el lema,
25N+4, perquè tots els dies siguin en
contra de la violència cap a les dones.
Optàrem per l'art jove. Hi participaren
ANA MARTÍ (1), cantautora

alternativa/indie, que enguany ha publi-
cat Jauja el seu segon disc, ens oferí un
concert; TEMPO (2), grup d’artistes ur-
bans de Malorca amb esperit renovador,
que ofereixen activitats a on fer una in-
tervenció col·lectiva creada pel moment,
i així potenciar l’esperit crític i creatiu de
cada un; i ANDREA INCHAUSTY (3),
artista boliviana que confeccionà, en di-
recte, un mural sobre llenç.

NI UNA MENYS
NI UNA MÉS

MENYS
MÉS
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El 8 d'abril, la Fed-
eració d'Associacions
de Veïns de Palma,
celebrà, un any més,
la festivitat del Diu-
menge de l'Àngel.

Enguany, durant la
Passejada de l'Àngel,
es volgué donar un
cert protagonisme a
les associacions de
veïns federades, i

l'acompanyaren du-
rant tot el recor-
regut. Ses Veles hi
fou present.

associació de veïns de ses veles                                                  butlletí nº 1920

DIUMENGE
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A causa del de-
sconeixement i in-
certesa pel que
pugui passar en la
primera línea del
mar del nostre
barri, amb l'edifici
de GESA i els so-
lars que els en-
volten, veïns del
barri han creat
Salvem Sa Façana
Marítima Parc Sí.

La decisió judicial
que les compen-
sacions munici-
pals a Endesa era
insuficients, i en
conseqüència es
tornava l'edifici
de GESA a l'em-
presa elèctrica,
ha fet que els
veïns tornessin a
la lluita per salva-
guardar aquest

espai i evitar la
seva construcció.
Ses veles, que ja
va estar integrada
el 2006 a la
p l a t a f o r m a
Salvem sa
Façana, els
donarà, com no
podia ser d'altra
manera, tot el su-
port que sigui
necessari.

PARC SI
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Del 16 de novembre
al 21 de desembre hi
hagué, en el Casal
de Barri, el taller de

Decoració Nadalenca
que ja és habitual
cada any. En
aquesta ocasió es

tractava de confec-
cionar unes diverti-
des decoracions per
penjar de les portes. 

DECORACIÓ
Nadalenca
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També, com cada
any, organitza-
rem un concurs
de postals de
Nadal, que uns
dies abans de
tancar aquesta
revista, donarem
els premis.

Els guanyadors
han estat els

següents:

1r premi:
Luis Fernández Corroto

2n premi:
Miguel Alemany Pieras 

3r premi:
Nima Prohens Lucio
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CONCURS
de postals de Nadal
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1r premi

2n premi

3r premi

Enhorabona



2019

2 de febrer:
Torrada Ses Veles

(Parc Ses Veles)

28 d’abril:
Diumenge de l’Àngel

(Castell de Bellver)

avsesveles@gmail.com
móbils:

695 300 933 - 695 959 650

20-23 de juny:
Festes d’Estiu Ses Veles

(Parc Ses Veles)

23 de juny:
Revetla Sant Joan

(Parc de la Mar)

f


