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Una vez más salimos a la calle por medio de nuestra revista
para acercarnos a todos los vecinos del barrio de SES VELES.
Durante muchísimo tiempo nos pareció un sueño poder sacar
una revista y ahora ya disfrutamos del segundo número. Pero
quiero remarcar, aunque suene a tópico, que la revista la
hacemos entre todos. Necesitamos de vuestras opiniones y
colaboración, y desde aquí quiero hacer un llamamiento a
todos  para que toméis conciencia de ello. Esta revista es una
plataforma para vuestras quejas, opiniones, alegrías y todo
aquello que penséis que pueda interesar a los demás.

La felicidad que nos embarga con este segundo número, con-
trasta con la  tristeza que sentimos por el cierre de nuestro
local de la calle Pare Guillén Vives.  El motivo ha sido pura-
mente económico.  Mantener el local abierto suponía  invertir
mucho mas de lo que nos podíamos permitir y por supuesto
de las entradas que tenemos por parte de las administracio-
nes. Hemos preferido quedarnos sin local, pero a cambio
poder encauzar los pocos recursos que tenemos hacia activi-
dades  y trabajar para el barrio con mas eficacia.

Seguiremos estando cerca de todos vosotros y queremos que,
además, esta revista sea nuestro lazo de unión, no solo de
nosotros hacia vosotros sino, como he dicho antes, de vos-
otros hacia nosotros. Tenemos suficientes vías de contacto
para que ello sea posible. 

Además de nuestro correo electrónico de
avvsesveles@yahoo.es  tenemos  a vuestra disposición los
teléfonos, 659 064 403  y  607 560 455.

Vuestras aportaciones son bienvenidas y siempre suponen
una gran ayuda para la barriada.

UNA PETITA COL.LABORACIÓ VOSTRA, 
ÉS UNA GRAN  AJUDA PEL BARRI

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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esprés de saber com va néixer la nos-
tra Associació, avui explicarem el per-
què del nom de" SES VELES".  És lògic
imaginar que es deu a les veles del vai-
xells, ja sigui perquè des de la nostra
barriada es podia veure  la mar o per-

què aquí les fessin o reparassin. Doncs no. El nom ses
VELES, no té res a veure amb les veles dels vaixells.

Una "vela", segons el Diccionari Alcover-Moll en l'ac-
cepció 7, és una "gaia o tros de terra llarguer i d'an-
gles desiguals. El diccionari addueix un document de
devers l'any 1520 de la Història de Sóller (I I , 372):
"regar farà en la vela sua" (DCVB, X, 686). A l'Albufera
d'Alcúdia, el terme "vela" és prou conegut, ja que les
veles eren les terres per al conreu 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
sector, aleshores de la Parròquia de Santa Eulàlia
corresponent al Molinar de Llevant i a la nostra barria-
da, comptava amb les possessions o finques següents:
Molinar de Llevant, Finestres Verdes, Son Capó, Torre

d'en Mesquida, can Barberí, Ca na Tavernera, 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, Case Rizó i Hortet d'en
Gibert.

Identificam la propietat denominada Es molí d'en
Comasema amb la de ses Veles. La nota corresponent
(L 68, finca 2.137) descriu la finca agrícola de la
següent manera: "Una pieza de tierra denominada las
Velas sita en el punto denominado el Molinar de
Llevant del término de esta ciudad de cabida de dos
cuarteradas y un cuartón...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
Veles de D. Juan Palou de Comasema y Perez"

Part del nostre barri i sobretot el Parc, pel qual va néi-
xer aquesta Associació , està damunt d'aquestes
veles!!!!!

història

D



El 29 de setembre es va celebrar una assemblea
ordinària on el punt més important i decisiu de l'or-
dre del dia era la viabilitat del manteniment del
local de l'associació.  Desprès d'un debat  es va evi-
denciar la impossibilitat de mantenir el nostre local.
Encara que tenir un local es importantíssim per
l'Associació, el números són clars i  no es pot assu-
mir aquesta despesa amb unes subvencions que
cada vegada van minvant.

Així doncs, va quedar aprovat  deixar el local que
fins ara havia estat el nostre punt de referència al
carrer Pare Guillem Vives, 36.

De totes maneres, vàrem fer un darrer intent
davant l'Ajuntament per fer que assumís les des-
peses o ens facilités un local com fan en altres
barriades i associacions. Desgraciadament, en la
reunió que es mantingué el dia 10 d'octubre amb
la regidora Marina Sans, responsable d'infrastruc-
tures, no vàrem aconseguir de l'Ajuntament  ni
que ens subvencionés les despeses del local, ni
que ens deixés un local en el barri (Emaya, Emisa,
Ibavi,...) del qual poder disposar. Pensem que
sense ajudes públiques es impossible desenvolu-
par la tasca que tenim les associacions, per això,
mentre estem preparant per abandonar el local,
no tirem la tovallola i seguim cercant una solució
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MARIBEL GONZÁLEZ CARRASCO
ISABEL RODRÍGUEZ
LOURDES MARTÍN
LAUREANO FERNÁNDEZ GARCIA       
JACQUELINE RAYNAUD
FRANCISCO MUÑOZ
MARIA BENNÀSAR
MAGDALENA NEBOT
ELIAS RODRÍGUEZ DEL VALLE
SERGI CASSANYES GARCIA

Presidenta

Vicepresidenta

Secretària

Tresorer

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Tots ells, faran tot el possi-
ble per aconseguir un barri
més habitable per tothom.

junta directiva

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

junta directiva

moment de la assemblea 
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Més escoletes infantils per a les barriades

L'Aj unt ament  de Palma ha inaugurat  una nova
escolet a a La Soledat  i  ha proj ect at  al t r es t res
noves esco let es in f an t i l s m un icipals a Son
Fust er  Nou,  Son Fer r io l  i  Can Alonso,  les obres
de les quals com ençaran el  proper  any.

A les cinc escolet es j a ex ist en t s a Ciu t at  Ant iga,
l 'Arenal ,  Sant a Cat al ina,  Son Roca,  Sant a Creu
( am b 504 p laces en  t ot al )  s'ha d 'af eg ir  una
sext a,  la Mar ia Mut  i  Mandi lego,  recent m ent
inaugurada,  am b 51 p laces,  am b la qual  cosa
l 'Aj un t am ent  d isposa ara m at eix  d 'un  t ot al  de
555 p laces.

Am b les t res noves escolet es de Son Fust er,
Son Fer r io l  i  Can Alonso,  que f aran un t ot al  de
nou,  aquest es p laces s' increm ent aran am b 161,
posant  a l 'abast  dels ciu t adans de Palm a un
t ot al  de 716 p laces de 0-3 anys.

En com pt ar  am b t ot es les escolet es haurem
increm ent at  les p laces en 212,  i  les escolet es
de 5 a 9 cent res.  Aquest  increm ent  en  el  nom -
bre de p laces s'en f i larà,  per  t an t ,  f ins el  42 % .  

Aquest a especial  sensib i l i t at  de l 'Aj un t am ent  de
Palm a envers l 'educació pre escolar  t é com  a
obj ect iu  increm ent ar  l 'o f er t a de p laces al  nos-
t re m un icip i  per  sat isf er  la creixent  dem anda

ESCOLETES INFANTILS

Patronat Municipal d’Escoles d’Infants
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la inauguració del local social de
l'associació de Ses Veles hi va assis-
tir la regidora de dinamització ciu-
tadana Sra. Frau en representacio
del govern municipal. Hi foren pre-
sents també representants de l'o-

posició. Tant per als directius com per als veïnats,
aquesta inauguració tenia un gran significat ja
que assumien el rics de llogar un espai que els
suposava una despesa important, tenint en comp-
te que una associació es una entitat sense ànim
de lucre i amb un component humà voluntari, es
a dir dedicar el teu temps de forma gratuïta. 

Donar aquesta  passa, assumir el rics econòmic
per gaudir d'un lloc que sigui el referent de troba-
da i de participació dels veïnats és una prova de
la gosadia dels representants de les associacions.
Aquesta sana gosadia sembla que hauria de tenir
més respecte i suport de part de les institucions,
especialment de l'Ajuntament donat l'àmbit muni-
cipal de les associacions, malauradament les
coses son molt diferents i sembla ser que  les enti-
tats veïnals som el darrer mot del credo, com
diem en bon mallorquí.

Tornant al dia de la inauguració, la Sra. Frau es va
adreçar als presents i en resposta a la demanda
del president, es va comprometre, en la mesura
de les possibilitats, a donar suport per el mante-
niment del local.

La realitat, com en tantes i tantes ocasions, ha
estat ben diferent i tant a Ses Veles com a la
majoria de barriades les associacions que també
assumiren el mateix rics, han de fer molt d'equili-
bri per subsistir i les bones paraules una vagada
més el vent les se n'ha dutes. 

Tant difícil és contribuir a facilitar l'activitat d'una
associació? El fet de la reivindicació per obtenir
millores, opinar a favor d'altres projectes que no
son els que proposa l'administració ha de ser
motiu de càstig o oblit? Com és possible la discri-
minació envers d'altres organitzacions?

Aquest son alguns dels interrogants que és plan-
tegen a l'administració, però crec honestament
que l'interrogant que ens  hauríem de plantejar
els veïnats és si criem que avui, per avui una enti-
tat capaç de intervenir en tot el que te a veure
amb la barriada i per extensió a tot el que passa
a Ciutat des de una perspectiva global i solidaria,
te sentit, és necessària i en funció de la resposta
que ens donem ha de tenir (o no) com a conse-
qüència un compromís personal de participar en
la mesura de les possibilitats de cada un.

Una associació que te el recolzament dels seus
veïnats és una associació forta i que difícilment
deixaria de ser escoltada quan plantegi les seves
demandes, justes demandes com es el cas, entre
d'altres, la demanda del compliment d'uns com-
promisos llançats en el decurs d'inauguracions
que vist els resultats únicament era per quedar bé 

Des de aquesta revista que l'associació fa amb la
il·lusió com fan les coses els que creuen que cal
anar en davant, voldria fer una crida als veïnats
que cregueu que val la pena navegar amb una
barca de vagades amb mar en calma i d' altres
ben embravit que es com ho fa una associació, i
animar-vos a participar, a donar suport per tal de
que els que governen no ens donin  l'esquena.  

UNA INAUGURACIÓ IL·LUSIONADA

Federació d’Associacions de Veïns de Palma

Mª Rosa Bueno Castellanos
Presidenta FAAVV

A



7març 2006                 associació de veïns de ses veles

P.- La primera pregunta és obliga-
da: - El seu establiment es diu
"Pit iusas",teniu qualque relació
amb aquestes illes?
R.- Els primers propietaris eren d'Eivissa
i els segons  també venien d'allà.

P.- Veig que fa el "flaó", un postre
típic eivissenc...
R.- Vaig estar uns anys a Eivissa, em
va agradar i ho vaig aprendre a fer.

P.- El forner sempre ha estat una
persona sacrificada, que treballa
quan els altres descansen. Tot i les
tecnologies això continua essent
així, veritat?  
R.- Sí, cada vegada menys, però
encara hi han forners de nit. Els
pastissers es posen a fer feina a les
cinc, a les sis o a les set, depèn. Jo
començo cada dia a les cinc 

P.-La tècnica ajuda molt?
R.- Ajuda bastant, però si ho fas
tot artesanalment, tens poca ajuda.
No és el mateix que aquells que ho
compren ja fet i només han de
coure-ho.

P.- Val la pena aquesta vida?
R.- Tot és acostumar-s'hi. Diuen
que la vida del forner és dura però
tot depèn de com ho facis. Si t 'aga-
fes un dia lliure, és com qualsevol
altre treball.

P.- Que és el més complicat que fa?
R.- El torró!!. Porta molta feina i
s'ha de saber donar-li el punt de
toc, la humitat en què s'ha de dei-
xar, i saber separar les qualitats,
suprema, extra...etc

P.- Jo record de petit, que hi havia
quatre o cinc tipus de pa. Ara hi ha
una gran varietat per triar. A què
s'ha degut aquest gran augment
d'oferta?
R.- Sí, hi havia pa moreno, blanc i
qualque pa amb sal. Avui en dia hi
ha la barra t ipus francesa, la
Baguette i tot això. Però mes o
menys ve a ésser el mateix. L'única
diferència són les farines, amb
força o menys força, i després els
integrals i els que s'hi mescla fibra.

P.- És una cosa que mai no he
entès, això de farina de "força" i
"fluixa". 
R.- És perquè a la fluixa l'hi treuen
l'almidó o el gluten, la rebaixen. I  la
de força, la bona, la que usen per
baguette,  és 80 o 85%  pura.

P.- Avui en dia es pot trobar pa a
molts comerços que no són específi-
cament forns. Què en pensa d'això?
R.- La vida avança i ho fan així,
però no ho veig bé. No entenc  que
donin permís a gent que no coneix
l'ofici,  per posar-se  a coure sense
tenir-ne ni idea.  Moltes vegades et
venen el pa cru. Aquests croissants

grossots i blancs, que es veuen per
allà, és perquè els han deixat fer-
mentar tot el vespre. No saben que
la fermentació són 5 hores, màxim.
Quatre o cinc hores per fer un
croissant bo. És com vendre pa a
les benzineres. Això a la península
s'entén perquè hi ha molts de qui-
lòmetres d'un lloc a un altre, però
aquí no  

P.- Far molt que està aquí?
R.- Sis anys

P.- I  com veu el barri?
R.- Veig que des de que vam arri-
bar nosaltres ha canviat una mica.
No sé perquè serà,;   si pels immi-
grants o què, però ha canviat. Jo
no tinc cap problema amb ningú,
però es nota que ha canviat.

P.- En quin sentit ho diu?
R.- Se n'ha anat molta gent que
duia molts anys vivint aquí, i ha
arribat gent jove, de Mallorca però
també de fora, i ha canviat una
mica el barri.

P.- Per acabar, ens podria donar
qualque recepta per fer ?
R.- És clar que sí, la del torró típic
de Mallorca. Es necessita:  
500 grams d'ametlla molta, 500
grams de sucre en gra, 5 ous, can-
yella, raspadura de llimona i neules
Es mesclen tots els ingredients  ben
amassats per fer una pasta homo-
gènia. Es dona forma de coca i es
posa una neula a cada cantó.  Per
aquesta quantitat sort iran unes
quatre o cinc coques de torró.

Seguint el camí emprès en el
número anterior de donar a
conèixer el petit  comerç exis-
tent en el barri, anam aquesta
vegada a un forn de pa, ele-
ment imprescindible en qualse-
vol barriada. Concretament al
carrer Pare Guillem Vives 28 i
parlam amb Julián Mendoza,
artesà del pa.

entrevista gent del barri

RECEPTA
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ite
Davant la posada en marxa de la Inspecció Tècnica d'Edificis, vàrem creu-
re oportú organitzar una xerrada perquè ens explicassin què era i aclarir
qualsevol dubte que tinguéssim. L'encarregat d'això, va ésser en Xisco
Oliver, advocat i expert en aquest temes, que el 8 de juny donà una xerra-
da al nostre local.

L'I .T.E. és similar a la Inspecció Tècnica de Vehicles. Una persona qualifica-
da (arquitecte, aparellador o enginyer) i contractada pels propietaris o l'ad-
ministrador de finques, acudirà a l'edifici en qüestió i realitzarà un dictamen
de l'estat real de l'edificació, acreditant l'estat de conservació i seguretat
dels elements exteriors de l'edifici i de la seva estructura. Si és correcte,
s'expedirà un certificat amb validesa de deu anys i   l'enviaran al departa-
ment de Protecció de l' Edificació de la Gerència d' Urbanisme, els quals con-
trolaran per mostreig que les inspeccions s'han realitzat correctament.

Si es detectassin problemes, els propietaris haurien de procedir a reparar-
los. En cas de no complir aquest requisits, l'ordenança municipal que recull
l'I .T.E. inclou tota una sèrie de sancions i multes per aquells que no com-
pleixin amb la normativa.

Els primers edificis que hauran de passar la ITE són els que tenen més de
100 anys, que ho han d'haver fet abans del 22 de desembre de 2006. 

Els que tinguin entre 50 i 100 anys tenen fins el 22 de desembre del 2007
i finalment, els edificis entre 25 i 50 anys tenen de data màxima el 22 de
desembre del 2008 

Els edificis que estiguin rehabilitats contaran la seva data de revisió des del
moment en que varen acabar les obres. 

Els propietaris que desitgin realitzar voluntàriament la inspecció abans de la
seva data màxima podran fer-ho sense cap impediment. 

El preu de la I .T.E. pot oscil·lar entre els 80 i 100 euros per vivenda, segons
l' antiguitat i mida, encara que no s'ha determinat amb exactitud. Cort està
negociant amb els col·legis d'arquitectes, aparelladors i enginyers unes tari-
fes homogènies. Per altra banda, l'Ajuntament està estudiant la possibilitat
de subvencionar aquesta inspecció. En aquest sentit, El regidor d'
Urbanisme, Javier Rodrigo de Santos, va comentar el mes de juliol, que
aquestes ajudes podrien ésser en forma de exempcions fiscals com l'impost
de contribució (I .B.I .) o la taxa de llicència d'obres. També comenta que les
inspeccions es faran amb una fitxa de referència que cercarà possibles pato-
logies com humitats o corcadures.

inspecció tècnica 

d’edificis
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Son muchas las voces que han expresado
públicamente su parecer acerca de la nece-
sidad de preservar el edificio GESA: histo-
riadores, arquitectos, periodistas... Colegio
de Arquitectos, Arca, asociaciones de veci-
nos, partidos políticos... etc. Los que defen-
demos su mantenimiento, a pesar de la
escasa perspectiva histórica, somos cons-
cientes de sus valores arquitectónicos,
artísticos y culturales y lo que por tanto su
desaparición puede significar.

GESA no fue ajena al auge económico que
supuso el boom turístico de mediados del
siglo XX y apostó por un concepto nuevo de
empresa, que tenía en su futura sede de
Juan Maragall uno de sus principales refe-
rentes. Eran tiempos de Feliciano Fuster,
que fue quién en 1964 encargó el proyecto
a José Ferragut Pou, uno de los arquitectos
más prestigiosos del momento.

Este proyecto significó un doble reto para
Ferragut:  urbanístico, pues era actuar en
una zona industrial, en transformación, la
explanada de Ca'n Perentoni, que según
sus palabras estaba destinada a convertirse
en "la puerta de entrada más importante de
la ciudad". Y por otra parte arquitectónico,

pues a su vez suponía introducir en el
panorama balear el concepto de moderni-
dad utilizando nuevas tecnologías y sobre
todo un nuevo concepto de funcionalidad.

El volumen principal del edificio está
modulado, construido con elementos
seriados, con materiales que permitieron
un proceso de construcción innovador, es
de planta rectangular que se organiza a
partir de un núcleo central de servicios y
comunicación, con solución funcional de
planta libre. El volumen menor, que otorga
horizontalidad al edificio, alberga la zona
representativa de dirección, salón de actos
y vestíbulos de acceso.

GESA es probablemente el único edificio
existente en Palma, representativo del
"movimiento moderno" que abanderó Mies
van der Rohe a principios de la segunda
mitad del siglo XX.

Ahora que Palma ordena definitivamente
este lugar privilegiado y estratégico de la
ciudad, con un bulevar y el futuro palacio
de congresos, el edificio de GESA, que
nació con la voluntad de ordenar y sentar
un precedente urbanístico y arquitectónico,
debería formar parte de la nueva configura-
ción de este frente marítimo enriqueciéndo-
lo con su imagen, como testigo de un
momento bien diferente que significó la
entrada en la modernidad.

Los que reiteradamente hemos manifestado
la necesidad de su protección esperamos
que el Consell Insular de Mallorca, que es
quien tiene en estos momentos la última
palabra, reconduzca la situación, para no
tener que asistir y lamentar una vez mas, al
hecho irreversible de borrar parte de la his-
toria de la ciudad.

Palma, 12 de diciembre de 2005.

A FAVOR DE GESA

PEDRO RABASSA SANSALONI         Arquitecto



f
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4
Dissabte 25, Activats per nins a carrec del Grup d'Esplai ANEM

1
Dilluns 20, Inauguració de les Festes d'Estiu
amb la exposició del  2º  Concurs de fotografia

Divendres 24,  Exhibició de gim
nàstica Ritmica a carrec del 

Judo Club Palm

3
Divendres 24, 
Ballada amb "Al-Mayurca"

5
Dissabte 25

Torneig de petanca, Clyb de Petanca Foners

estes

e stiu
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Con cada any, aquest també, varen
tenir festes d'estiu.  
Del  20 al 28  d'agost 
Aqui teniu un resum fotografic 

6
Dissabte 25, Bingo per gent gran, a carrec

del Club de la 3ª  edat "Pol. de Llevant"

7
Dissabte 25,  Cercavila

8
Entrega de premis Petanca

9
Diumenge 26,  

Cinema a la fresca
"Bodas y prejuicios"

10
Dilluns 27,  Sopar de germano

12
entrega premis "I I  Concurs de fotografia"
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Hola, soy, he sido realmente poco partici-
pativo hasta ahora y no estoy asociado. La
semana pasada cayó en mis manos vues-
tra revista y al llegar a la página 8 quedé
desagradablemente sorprendido cuando
en el párrafo dos se dice "Com la construc-
ció era inevitable...". Se supone que se
esta llevando una "lucha" legal para evitar
que se construya en la zona. 

De hecho la Associació se vende a través
del slogan "Que la façana marítima no
sigui una murada que ens privi de la mar".
Me pregunto y nos preguntamos todos los
que vivimos en el barrio si se piensa hacer
alguna medida de presión por parte de la
Asociación. 

Se organizó hace ahora dos años aproxi-
madamente un fogueró y como era una
noche fría de invierno apenas fué nadie.
Desde entonces el Ayuntamiento viene
haciendo y deshaciendo a sus anchas sin
que nadie pueda parar los pies a De
Santos. ¿Donde está la antigua Presidenta
de la Asociación,  Jaqueline...? Me parece
que ahora milita en las filas del PSOE y
está en el Ayuntamiento. ¿Es por esto que
ya no sabemos nada de iniciativas suyas
como las que dieron lugar a la construc-
ción del parque de Ses Veles? ¿Porqué no
se organiza una manifestación y se crea
después una entidad  del tipo Salvem la
Real?

Presionemos al Ayuntamiento con movili-
zaciones serias como las que se han lleva-
do a cabo para salvar la Real. 

Es una realidad que el Ayuntamiento ha
tenido que modificar a día de hoy su pro-
yecto. Si somos serios e insistimos con las
medidas de presión habituales, consegui-
remos que la Façana Marítima se convier-
ta en una zona verde como la que en su
día consiguió Jaqueline (gracias en nom-
bre de todos las vecinos del barrio. Nunca
podremos agradecértelo bastante.)
¡¡¡Jaqueline vuelve!!!!!

Un saludo. 

un vecino del barrio Ses Veles

Tu escrito nos ha parecido muy interesan-
te. En primer lugar por el "estirón de ore-
jas" que nos das y en segundo porque
seguramente refleja lo de muchos vecinos:
que muchas veces por desconocimiento o
falta de información por nuestra parte, no
acabamos de llegar a todos los vecinos.

Nos gusta que hayas sido poco participati-
vo "hasta ahora", porque suponemos y
esperamos que ha partir de ahora si lo
seas. Te invitamos a ello, y que nos escri-
bas en más ocasiones y por supuesto, tie-
nes la revista a tu disposición para cual-
quier colaboración, opinión o crítica que
quieras hacer. También te invitamos a que
te asocies cuanto antes y si te interesa
asistir a las reuniones de la junta, tienes
las puertas abiertas. Ello no supone nece-
sariamente más trabajo.

Como bien dices, se organizaron diferen-
tes actos para reivindicar la continuación
del Parc de la Mar, en los conocidos como
solares de GESA. Efectivamente la asisten-
cia de los vecinos fue pobre y el ayunta-
miento ha seguido haciendo lo que ha
querido. Dices textualmente que "sin que
nadie pueda parar los pies a De Santos".
Simplemente vemos que es irremisible que
se construya pero al menos queremos
luchar para que ésta, sea lo menos trau-
mática posible. No queremos que se cons-
truya una muralla de 8 plantas que nos
prive del mar. Si es inevitable tal construc-
ción, queremos que sea mas baja y que se
prolongue el trazado de las calles actuales

Iniciat ivas como "Volem Parc de Ses
Estacions" o "Salven La Real", tuvieron y
tienen un gran respaldo vecinal y popular.
Desgraciadamente, no todos están a favor
de que NO se haga un Palacio de
Congresos, un fantástico Hotel y toda la
construccion que les acompañan. De todas
formas, la Asociación esta abierta a todas
las ideas i te invitamos a ti y a  cualquier
vecino a que nos las hagais saber.

Finalmente decirte, que Jacqueline, la
antigua presidenta, nunca ha abandonado
la Asociación, sigue como vocal, al no dis-
poner de tanto tiempo como antes.

La junta directiva

Si voleu participar

amb les vostres

opinions, podeu 

enviar-les a

avvsesveles@yahoo.es 

carta d’un veí resposta de la associació



13març 2006                 associació de veïns de ses veles

Uno de los problemas que tenemos en el barrio es la pros-
titución no solo la de la calle sino también la de los pisos

Sabemos que se ejerce esta actividad en varios puntos de
nuestra barriada (una muy anunciada en la calle Joan
Alcover), los vecinos de las calles adyacentes están reco-
giendo firmas para que los problemas de seguridad, de
higiene, de ruidos y olores, que se derivan de esta actividad
sean controlados y sancionados  por el Ayuntamiento y
como es natural, se solicita el cierre de estas casas.   

Pedimos la intervención continuada de la policía y que la
limpieza d'EMAYA sea una realidad. 

Los vecinos y vecinas que quieran apoyar esta iniciativa con
su firma que se pongan en contacto con la Asociación de
Vecinos.

PROSTITUCIÓN

SUCIEDAD…..
que los propietarios de los perros grandes intenten recoger los "pasteles" que dejan sus
mascotas igual que lo hacen los de los perros pequeños.

PROSTITUCIÓN…. .

las prostitutas si estuviesen legalizadas por su trabajo tendrían seguridad social y suel-
do y no serian explotadas, ya que habría la junta de prostitutas que pondría las normas  
yo encuentro que cada uno es libre d hacer lo deseado y de trabajar en lo que desee
El problema de los puticlubs es que suelen estar en edificios en malas condiciones que
a sus propietarios les da igual a quien los alquila, e incluso sin declararlo. Una primera
medida seria hacer pagar un canom por tener una vivienda desocupada.

CIRCULACIÓN…..
Los aparcamientos en doble fila matan a este barrio, y encima con tanto mecánico que
"guardan" o arreglan sus coches en la calle. 

VARIS…..
Sempre tenim una il·luminació de Nadal escassa, quan canviarà això? 
Me encanta la navidad, pero como siempre, cuando duraba algo más de 15 dias. Ahora
dura un mes y medio….y cuando empieza la Navidad, ya estoy harto de ella.

envia els teus escrits a:

avvsesveles@yahoo.es

Tens qualque cosa a dir? qualque queixa o sugerència? 
Aquesta és la teva pàgina!
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Prostitució (de carrer i en locals)
Varen decidir controlar més les Avingudes per evitar la proliferació de les prostitutes i prendre
mesures contra els locals que hi ha en el barri

Problemes de aparcament - Zona Blava
Estan a favor de implantar l'O.R.A. en una part del barri. Em de fer una petició formal. Des d'aquí
volem fer una crida a tots els veinats per que ens facin arribar les seves opinions. 

Local municipal per a l'ús de les entitats
Es tema complicat que encara estem tractant

Neteja dels carrers (Excrements de cans i zones dels contenidors de fems)
Intentaran augmentar la freqüència de la neteja. Posaran més pipicans (actualment n'hi ha cinc)
. Feim una crida a la denúncia dels veïns davant qualsevol signe d'incivisme.

Mobiliari urbà que interromp i dificulta el pas (faroles o caixa de
comptadors en mig de les voravies)
Es de difícil solució, ja que les voravies són estretes , a més està prohibit posar faroles a les faça-
nes. Sobre comptadors i altres impediments, es tractaran individualment

Olors de la costa del gas degut a la Recollida Pneumàtica de Residus
Duien que ara el filtres es canvien  amb mes freqüència, i que en teoria no haurien de  fer olor

Façana marítima.
No hi ha volta de fulla...... no hi haurà parc!!! Encara que nosaltres lluitarem per que es construei-
xi el menys possible.

Línia d' autobús més regular i més racional (volta per Son Sardina
per poder anar al Polígon de Llevant al Centre de Salut)
També es de difícil solució ja que es difícil canviar el recorregut al no poder girar l'autobús en
segons quins carrers, i segons com es solucioni es perdria en freqüència. Ens informen de la cre-
ació d'una línia nova que  passi pel nostre barri quan comencin els canvis urbanístics ( Palau de
Congressos).

Com es va anunciar en el seu moment, el dia 7 de
novembre es realitzar una reunió en  el nostre local
amb el Tinent-Batlle Álvaro Gijón, responsable de
Seguretat Ciutadana, Tràfic i Transports.  Davant el
gran nombre de problemes que havien  posat damunt
la taula. L' acompanyaren na Catalina Terrassa,
Tinent-Batlle d' Àrea de Medi Ambient, Sanitat i
Consum;   en Sebastià Sansó, Regidor delegat de  l'o-
ficina del districte de Llevant;  Enrique Izcúe, Director
Gral. d'Urbanisme;  Alejandro de Lacour, Director
Gerent de l'EMT; Miguel Sagreras, Director Gral.
d'Infraestructures, així com el cap de la Policia
Municipal de Palma, el cap de zona i el policia de
barri. Tots junts varen analitzar tota la problemàtica
plantejada per nosaltres.

linia directa amb... Alvaro Gijón
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El 12 de setembre va ésser la Diada de
Mallorca y per primera vegada es varen
fer unes activitats en el nostre barri, con-
cretament el dissabte 10, consistiren en
un taller de teatre (construcció d'una tite-
lla) per a infants el matí,  un taller de balls
tradicionals l'horabaixa, acabant amb una
ballada popular sota l'agrupació "Es Jonc"
de Sencelles a la nit. Agraïm al Consell de
Mallorca aquesta iniciativa i esperem que
es repeteixi.

Com cada any, el 15
d'octubre participa-
rem en la desfilada
de Sa Beateta

otícies

A la fi han enderrocat l'e-
difici (per dir-ho de qual-
que manera) situat en la
cantonada de Joan
Alcover amb Jeroni Pou.
Feia estona que demanà-
vem la seva demolició i la
construcció en el seu lloc
d'equipaments pel barri, i
a l'octubre passat, l'antic
edifici industrial  deixava
pas a un gran solar.

Aquest retard s'ha degut a l'existència de material perillós (amiant)
que requeria la seva retirada  per una empresa especialitzada.

En un primer moment, ens varen dir que ho condicionarien per poder
aparcar. Però ens han arribat noticies que s'està treballant per poder-
hi construir el més aviat possible. 

Paseando por las calles

para escribir poemas

para gentes malas y buenas

para que disfruten estas Navidades

Lo digo de verdad

para personas menores y maduras

que piensen en comer las 12 uvas

que las campanadas toquen a amistad

Lo dice Pepe Pinto

que su nariz t iene mucho olfato

quiere disfrutar el ult imo 2004

para entrar feliz en el 2005

Dejaremos el 31 de Diciembre

para coger el 1 de enero

vivir es lo que yo quiero

también para toda la gente

Esto es mi verdad

aborrezco la mentira

me gusta ver a la gente unida

que disfruten de la libertad

Tengo 93 años

estoy bien de salud

no me importa perder otro año de juventud

mientras pueda subir peldaños

Dicen que es bueno vivir deprisa

yo digo que no es verdad

cuando llegas a cierta edad

que diferente es la sonrisa

Dejar la juventud de Dios es ley

y entras en la vejez

pero seria si fuese al revés

y que en salud lleguemos al 2006

Muchas felicidades

nAquest any ens
ha deixat n'Antoni
Mascaró Castelló.
Era conegut en el
barri, i des d'aquí
volem recordar-lo
amb una de les
seves poesies...

Antoni Mascaró Castelló




