




niciam una nova etapa i començarem a

conèixer d’on provenen els noms dels nos-

tres carrers. El del Parc de Ses Veles, va

quedar suficientment explicat quan par-

làvem del nom de la nostra Associació. Avui

continuarem amb un carrer que passa pel seu costat:  el car-

rer de JOAN ALCOVER, dedicat a l’autor de la lletra del

nostre himne: “LA BALANGUERA”

Joan Alcover i Maspons (1854-1926) Fill il·lustre de

Palma. Poeta, assagista i polític. Estudià el batxillerat a

l’Institut Balear, on va ser deixeble de Pons i Gallarza i com-

pany de Costa i Llobera i d’Antoni Maura. Llicenciat en Dret

a Barcelona el 1878, tornà a Palma on va exercir d’advocat.

Inicià la carrera polít ica com a seguidor d’Antoni Maura:

regidor municipal (1879), diputat provincial per Manacor

(1883) i diputat a Corts (1893). Decidí abandonar la polít i-

ca i l’adhesió a la de Maura s’anà refredant a mesura que

s’aproximava al catalanisme polític i, concretament, a la

Lliga Regionalista.

En la trajectòria literària, va tenir molta influència el fet

de casar-se dues vegades, tenint tres fills amb la primera

dona i dos amb la segona. El 1901 moria de tuberculosi una

filla;  el 1905, de tifus, un fill i el 1919, en una mateixa nit,

moriren una altra filla a Mallorca i un fill a Barcelona. La

presència de la mort incidí en la seva obra:  l’aboca a l’ele-

gia i donà un sentit personal a la seva creativitat. Publicà

poemes en català i en castellà en diverses revistes i va

guanyar un premi extraordinari als Jocs Florals de Barcelona

amb el poema "La creu".

L’adhesió als principis de la Renaixença es va anar

mantenint, bé que amb un progressiu decantament cap al

castellà com a llengua poètica fins a fer-se gairebé exclusi-

va. Va publicar diversos reculls de la seva obra: “Poesías”

(1887), amb tres composicions en llengua catalana, que

augmenten a set en una segona edició (1892);  “Nuevas

poesías” (1892), amb un poema català, la traducció de

“Fantasia de Carducci” ;  “Poemas y Armonías” (1894) i

“Meteoros” (1901).

De 1899 al 1903 es produí un canvi d’actitud davant la

llengua, després d’un període de defensa del bilingüisme,

acabà adoptant de forma decidida el català, en una decisió

que justifica en nombrosos escrits, sobretot en el discurs al

Congrés Internacional de la Llengua Catalana de 1906: La

llengua catalana és entre nosaltres l’única expressió possi-

ble de l’escriptor artista. 

Aquest canvi ha estat motiu de polèmica. S’ha rela-

cionat amb la mort de la seva filla, que el portà a l’adopció

d’una poètica de la sinceritat, convertida en instrument

d’expressió del seu dolor. Hi ha factors culturals i, l’impacte

a Palma del grup modernista format al voltant de Miquel

dels Sants Oliver, que impulsa una cultura de modernització

i d’integració en la cultura catalana, en un programa que

acabarà concretant-se en l’anomenada "Escola mallorquina"

La concreció més precisa d’aquesta teorització és la

seva pròpia obra poètica, que recull el 1909 en el volum

“Cap al tard” , un dels poemaris més importants i influents

de la poesia catalana del segle XX i que representa el seu

reconeixement públic.

El 1918 publicà un darrer recull, “Poemes bíblics” , en el

qual, en un seguit de "visions" de figures bíbliques, s’aprox-

ima al dolor i a la tragèdia humana.
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Què és el SAPS, Servei d’acollida i promoció sociolaboral? 

Es un Servei Municipal obligatori que dona atenció a persones que en un moment determinat de la seva vida
pugin tenir necessitats bàsiques d’allotjament, així com de rebre suport per a la seva incorporació social i laboral.
També dona atenció a aquelles persones que poden viure una situació d’emergència social  per raons de desnon-
aments, enderrocaments dels edificis, incendis etc.

Quins són els requisits per poder utilitzar el servei?

- Trobar-se sense habitatge ni recursos per accedir-hi
- Trobar-se en situació d’emergència social (desnonaments, enderrocaments, incendis)
- No ser toxicòman, alcohòlic o persona que pateixi una psicopatia.
- Persones residents a Palma d’origen espanyol o d’altres ciutadans europeus.
Homes i dones sense fills d’edats entre 18 a 65 anys.

Quins programes es duen a terme al centre?

En aquests centres es duen a terme programes de:
- informació i assessorament
- allotjament i convivència
- promoció social i laboral
- oci i temps lliure

Quins professionals s’ocupen d’aquest servei?

Un equip de 14 professionals dirigits per un coordinador que atenen als usuaris durant tot l’any

On s’ubicarà definitivament el SAPS?

El servei s’ubicarà de manera definitiva a unes instal·lacions previstes tant sols a 300 metres de l’an-
tic edifici a la zona de Can Pere Antoni. En el termini de tres mesos es traslladaran provisionalment al solar
ubicat a la zona de la Gruta, durant 18 mesos aproximadament. Després d’aquest temps, les instal·lacions es
desallotjaran i quedaran a disposició de la barriada del Molinar per ser utilitzades com a equipament sociocultu-
ral. Actualment, i de manera igualment provisional estan allotjats a un edifici del barri del Terreno i a un casal del
centre de Ciutat.

Com afectarà a la zona la seva ubicació tant provisional com definitiva?

Un servei com aquest, ben gestionat, no ocasiona cap impacte negatiu sobre el barri on està ubicat. L’Ajuntament
de Palma garantirà en tot moment que el servei es presti sense causar cap tipus de molèstia al 

Supossa la ubicació provisional a Sa Gruta retardar el Centre Sanitari?

De cap manera, fa temps que està decidit ubicar el centre sanitari a un altre indret del Molinar més
cèntric i idoni. D’altra banda, l’equipament construït a Sa Gruta constituirà una gran oportunitat per a ubicar-hi
en un futur proper, serveis socials, culturals, etc. per al barri.

SAPS: Servei d’acollida i promoció sociolaboral

Àrea de Benestar Social, Participació i Cultura
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’associació s’Entreforc (Entesa per al tre-
ball, la formació i la recerca comunitària),
fou creada en l’any 1999 per un grup de
persones implicades en l’àmbit de l’acció
social  i conscients de la possibilitat de
canvi.

Els seus principals objectius són promoure la defensa i la
cultura pròpies de les I lles Balears, foment del treball com
a eina de promoció i desenvolupament personal i social,
desenvolupament de programes d’intervenció social a favor
de la integració dels mes desfavorits, i gestió de projectes
de cooperació d’àmbit nacional o internacional.

Per dur a terme aquests objectius l’entitat està organ-
itzada en les següents àrees:

Àrea de formació
Àrea de cooperació 
Àrea d’acció social i desenvolupament comunitari
Àrea administrativa

Dintre de l’àrea de formació es pretén proporcionar
l’accés a recursos formatius de qualitat dins l’àmbit socio-
educatiu per a professionals, així com formació ocupacional
per a població en general i especialment pertanyent a
col·lectius més desfavorits. Les darreres activitats que s’han
dut a terme en aquesta àrea han estat el curs de formació

on-line de gestió de projectes de cooperació al desenvolu-

pament i el curs on-line de mediació intercultural en el con-

text educatiu.

Mitjançant l’àrea de cooperació es desenvolupa i
col·labora amb projectes de cooperació al desenvolupament
d’àmbit nacional o internacional. Les iniciatives que des de
la nostra entitat es duen a terme es concentren en la zona
d’Amèrica del Sud, concretament Equador i l’Argentina.
Actualment s’està construint un centre socio-comunitari a
un barri degradat del voltants de Buenos Aires (Argentina).
Aquestes activitats, encara que no tenen una gran visibilitat
en la nostra comunitat, suposen un gran esforç econòmic i
personal per a la nostra entitat i un important impacte en
les zones de desenvolupament.

En aquesta mateixa àrea, també es dóna la possibilitat a
la població juvenil de viure l’experiència de la cooperació,
introduint-se en l’entorn d’actuació de la nostra entitat i
implicant-lo en el procés de cooperació mitjançant la seva
participació activa sobre el terreny. L’any 2007 es van enviar
a l’Equador a dues joves professionals de les nostres illes,
amb la finalitat de dur a terme tallers informatius en matèria
d’habilitats socials i de comunicació, de criança i cura dels
infants, de salut i de sexualitat adreçat a dones de dues
comunitats diferents de la zona de Jipijapa.

A l’àrea d’acció social i desenvolupament comuni-
tari estan incloses aquelles iniciatives que la nostra entitat
duu a terme en la nostra societat i comunitat, i més conc-
retament en la zona del Polígon de Llevant, La soledat i Ses
Veles. Aquesta àrea també es caracteritza per la col·labo-
ració estreta amb les associacions ANEM, Ara Anem i A.VV.
de Ses Veles amb els quals s’ha arribat a diversos acords per
mantenir un espai de participació dintre de l’àmbit del barri
Foners-Ses Veles.

Actualment s’està duent a terme el projecte Grup s’Estel,
adreçat a persones majors d’edat amb discapacitat amb els
quals s’organitzen activitats d’oci i temps lleure. 

Depenent de les àrees de cooperació i d’acció social
trobem la secció de sensibilització, encarregada de pro-
moure i donar a conèixer els fins de la nostra entitat i de
conscienciar  sobre les situacions desfavorides i injustes del
nostre món.

L’àrea administrativa és l’encarregada de la gestió
econòmica, social i administrativa de l’entitat.

La nostra entitat està oberta a la participació ciutadana
mitjançant el voluntariat en les diverses activitats que es
realitzen i/ o fent-se socis.

Es pot contactar amb s’Entreforc en el local ubicat en el
C/  Pérez Galdós, 28-1er A, al telèfon 971 91 38 42 o al cor-
reu electrònic sentreforc@sentreforc.org. 

Per a més informació es pot consultar la pàgina web
www.sentreforc.org.

L’a ssoci a ci óL’a ssoci a ci ó

s’s’EEn t r e f or cn t r e f or c
L’a ssoci a ci óL’a ssoci a ci ó

s’s’EEn t r e f or cn t r e f or c
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envolguts amics i amigues:

Tal com vaig dir al sopar d’associa-
cions del passat mes de novembre
la meva responsabilitat com a pres-
identa de la Federació acabava a

final d’any, la qual és va fer ferma a la reunió de
junta directiva del passat més de gener.

La meva dimissió com a presidenta de la federació
no és ni molt manco deixar la feina al si del movi-
ment veïnal que continuaré per una part com a
vocal de la junta directiva i per l’altre a la asso-
ciació de la meva barriada.

El meu acomiadament és per tant pel fet de
deixar la presidencia que a la vagada suposa
també deixar aquesta col·laboració a la vostra
revista, col·laboració que desix hagi estat rebuda
amb l’esperit amb que la feia:  Expressar el que jo
creia i opinar del que passava a la nostra ciutat,
perquè crec que és el que tothom hauria de fer si
realment ens interessa contribuir a crear pensa-
ment i reflexió dos elements que ens fan ciu-
tadans responsables i actius.

Han passat dotze anys d’aquesta segona etapa
com a presidenta i vos assegur que el meu
bagatge en experiències, coneixement de tants i
tants ciutadans, la participació als diferents espais
municipals........és tan voluminós que no hi ha
preu per pagar tot el que he rebut.

Encara hi ha molt per fer i és necessari que ens
impliquem tots els que creiem que sempre és
poden millorar les coses si som capaços de apor-
tar el nostre esforç tots plegats oblidant ideolo-
gies perquè com he dit sempre l’únic carnet que
tenim com a  veïnats és el de identitat.

Gracies amic lector o lectora de la meva humil
col·laboració a una revista 

Donat que el mandat de la junta directiva no final-
itzava fins a final d’aquest any 2008 i tal com pre-
veu els Estatuts el vicepresident asumeig la
presidència fins a les properes eleccions.

Dit això no puc deixar de dir-vos que tots aquest
anys com a presidenta han estat molt gratificants
pel que significa de coneixença de tantes person-
es treballant per fer d’aquesta ciutat nostra un lloc
per conviure, una ciutat humana i amable per tots
els seus habitants

Hem compartit moltes coses, hem vist com la nos-
tra feina no era ni compresa ni valorada, però
malgrat això la nostra voluntat ha estat molt més
forta, fortalesa que ha aconseguit mantenir el
nostre moviment veïnal amb bona salut durant
aquest més de trenta anys.

He deixat la presidencia però en cap moment la
feina al si de les associacions, això vol dir que ens
continuarem veient.

Gracies per la vostra bona acollida i la col·labo-
ració que sempre he trobat.

Una forta abraçada.

Acomiadament de Rosa Bueno com a Presidenta
de la Federació de l’Associació de Veïns de Palma

Federació d’Associacions de Veïns de Palma

Mª  Rosa Bueno Castellanos
Presidenta FAAVV

B
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700 - 902
Mallorca semiautònoma?
I nsensiblement durant aquests anys les
Balears recobraren l’autonomia de Bizanci.

708
Mussa, futur conqueridor de la península
Ibèrica, aniquilà la marina de les I lles
Balears i se’n tornà carregat de botí i molts
de captius cristians.

799
Oprimits i cansats per les noves vexacions
dels sarraïns, els baleàrics impetraren l’auxili
de Carlemany, que va atendre la petició i va
defensar les Balears d’una nova incursió
mahometana.                
Quedaren les Balears annexionades a
l’Imperi franc? N’hi ha que ho afirmen, però
Lluís el Pietós les abandonà poc temps
després. 

813
Quan tornaven els sarraïns de l’illa de
Còrsega cap a Espanya carregats de botí i
d’esclaus crist ians, varen caure en una
emboscada que els havia preparat a Mallorca
el comte Ermengol d’Empúries. Els musul-
mans perderen vuit naus amb més de 500
captius.

848
Les Balears continuaven independents dels
musulmans, però amb un pacte que els oblig-
ava a no perjudicar les seves naus.

902 - 1015
Dominació islamita. Període
dependent del Califat de Còrdova.
L’emir Abd Al·lah va enviar el general Isam al-
Hawlaní a conquerir Mallorca. Satisfet del tri-
omf, el va nomenar governador de l’illa l’any
902.

1015 - 1075
Període dependent dels
emirs de Dénia
El valí de Dénia es va annexionar les Balears
l’any 1015. En vida seva, cap vaixell cristià no
va gosar navegar pel Mediterrani.

1075 - 1116
Període d’emirs inde-
pendents
Al-murtadà es va constituir en emir independ-
ent governador de les Balears. 
L’abril de 1115 la croada pisana catalana
s’apoderarà de la ciutat i alliberà 30.000 cap-
tius cristians. De llavors ençà les naus cris-
tianes tornaren a travessar tranquil·les el
Mediterrani.

1116 – 1203
Període de domini
almoràvit
I shak Ganiya (1152-1185). Durant el llarg
regnat, Mallorca arribà al més alt grau de
prosperitat i concertà tractats de pau amb
Gènova i Pisa.

1203 – 1229
Període de domini almo-
hade
Amos ja de les principals poblacions de la
península Ibèrica islamita, l’any 1203 els
almohades s’apoderaren de Mallorca. 
Abú Yahya (1208-1229) en fou el darrer gov-
ernant.

Coneguem Mallorca-40
Història de Mallorca (III)

DL Política Lingüística
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El dilluns 7 de abril, hi va haver al nostre
local una multitudinària reunió amb els
veïns dels 106 habitatges de protecció ofi-
cial “Verge de la Llum”, situat a la illeta
compresa entre els carrers Joan Montaner
i Bordoy, Can Pere Antoni, Pare Ventura i
Joan Maragall, just davant de l’edifici de

GESA. Tots estaven inquiets per una carta rebuda de
l’Ajuntament, en la qual s’informava de l’inicï del procés de
modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per
convertir la Façana Marítima en un gran espai públic, amb
zones verdes i equipament públics. La carta parlava també
de la implicació del citat edifici (que passarà a ser la nova
primera línea) i de la necessitat de reordenar aquest espai,
respectant els drets dels actuals propietaris i residents de
tal forma que poguessin ser reubicats a la mateixa illeta.
Davant això, la inquietud dels veïns era lògica i demanaren
informació i ajuda.

L’Associació de Veïns de Ses Veles sempre ha demanat
que el solar situat entre el carrer Joan Maragall i l’autopista,
el que es coneix com el solar de GESA, sigui una zona verda
pública, es a dir, una continuació del Parc de la Mar. La
incorporació d’edificis públics dins el pla, ens va venir de
nou. Vàrem convocar aquesta reunió amb temps per poder
demanar tota la informació que ens fos possible, per trans-
metre-la a tots el veïns. Aconseguírem l’avanç de la modifi-
cació del PGOU i  comprovàrem que permetia diverses
interpretacions. Amb aquest clima es va desenvolupar la
reunió i l’actitud dels veïnats va ser ben clara:  la total oposi-

ció a què es fes cap intervenció a “ca seva”. L’habitatge és
un dels béns més apreciats que es pot tenir, costa molt
aconseguir-lo i temen perdre’l. El nostre consell immediat
va ser la conveniència que cada veí presentàs una al·legació
en contra de tal intervenció. Al mateix temps s’informà que
l’Associació també presentaria la seva.

Tan sols quatre dies desprès, el divendres 11, es va
aconseguir que la batlessa de Palma, Aïna Calvo, acudís als
locals de l’Associació per explicar personalment el projecte
de la Façana Marítima i  aclarir tots els dubtes que
poguessin tenir els veïnats. Com és lògic, es va trobar amb
persones preocupades pel seu habitatge i el seu futur. Uns
ja es veien a fora de ca seva amb els edificis esbucats.
Mentre uns deien que els pisos havien pujat de valor, d’al-
tres opinaven que si ho posassin a la venda ningú no els
voldria. Uns comentaven que d’allà no volien anar-se’n,
altres que si els donaven un pis nou al mateix lloc, ja anava
bé i altres que si els donassin el que volien se n’anirien.
Però la gran majoria apostava perquè no canviàs res i man-
tenir-ho tot igual. I  deixar el bloc de pisos fora de la modi-
ficació del PGOU.

Amb aquest clima, la batlessa va començar a explicar
que la carta remesa als veïns era per un afany de mantenir-
los informats i tranquil·litzar-los davant d’una informació
que sortiria a la premsa, al temps que volien donar la màx-
ima transparència i participació al procés. Seguidament va
anar aclarint i responent totes les qüestions plantejades
pels veïns.Un dels quals tragué el tema d’haver vist a la
premsa que l’Ajuntament faria una permuta amb els seus

B
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terrenys del bloc “Verge de la Llum” per compensar les con-
structores Nuñez y Navarro i Mapfre pel canvi dels drets
d’edificació. La batlessa contestà que no podia oferir el que
no és seu. Per altra banda, assegurà que no es faria res
d’allò que els veïnats afectats no volguessin, que eren
propietaris i ningú no podria llevar-los aquest dret. A peti-
ció d’un altre veí, la batlesa no tingué cap problema a asse-
gurar que ho posaria per escrit en una propera carta (que
reberen unes setmanes més tard). Finalment, animà a tots
a presentar al·legacions cara a la aprovació definitiva;

d’aquesta manera, l’Ajuntament sabria oficialment el que
volem. Cosa que es va fer, ajudats per l’Associació de Ses
Veles.

Actualment, estam a l’espera d’una altra reunió amb la
batlessa en la qual ens informi de les darreres novetats. Ja
sabem, però, ja que ho va dir a la premsa la regidora
d’Urbanisme, Yolanda Garví, que aquest edifici quedarà
exclòs de l’àmbit d’actuació de la modificació del citat Pla
General d’Ordenació Urbana.
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Aïna Calvo a la reunió de dia 11

Reunió de veïns de dia 7
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Quin àmbit té el Centre de
Salut?
Cobreix la població que queda delimi-
tada, a l’oest, pel carrer Joan Alcover;
a l’est, pel torrent Gros; al sud, per la
via de Cintura i, al nord, pel carrer de
Manacor.

El Centre és suficient per
cobrir la població que hi viu?
Si es té en compte que el nombre de
pacients ideal que estableix l’OMS és
de 1.500, el centre no és suficient per
cobrir tota la població que té adscrita.

El ciutadà no pot triar el
Centre que  vol, és positiu
això?
És positiu en el sentit que, si es pogués
escollir el centre, n’hi hauria de molt
saturats i d’alt res amb molt  pocs
usuaris;  i per al metge seria molt difícil
realitzar una de les seves funcions, que
és la visita domiciliària.

L’any passat es varen donar
23.619 serveis sanitaris a
estrangers de la Unió
Europea desplaçats tempo-
ralment a les I lles, us n’heu
vist afectats?
Realment no ens hem vist afectats, ja
que la nostra zona no és turística.  

I  que no siguin de la Unió
Europea?
En aquest cas he de dir que la població
immigrant de fora de la Unió Europea
en el nostre centre és important. Tenim
africans, àrabs, xinesos i, sobretot,
sud-americans.

Aquesta població flotant no
censada, desestabilitza les
previsions?
Per suposat, ja que el centre es regeix
en base a uns pressuposts que es cal-
culen en funció del nombre de targetes
sanitàries adscrites al centre, amb la
qual cosa totes les persones que no la
posseeixen suposen una despesa no
prevista en el pressupost.

Quin són els problemes que
teniu?
Són molts i molt variats i van des de la
dificultat idiomàtica fins a la massifi-
cació de les consultes, el mal us de la
sanitat por part de alguns usuaris, la
agressivitat cap al personal sanitari,
cada vegada mes creixent, etc.

Expliqui’m això del mal ús
de la sanitat i de l’agressivi-
tat
Bé, sobre el tema del mal ús em refer-
esc principalment a què la gent acud-
eix sense hora o va a urgències per
mot ius que perfectament podrien
esperar a la cita amb el seu metge; per
l’altra part existeixen patologies molt
venals com pot ser un simple refredat
que abans es passava sense anar al
metge i ara s’hi va per tot. Crec que
hauríem d’educar la població perquè
determinades malalt ies les sabessin
tractar ells mateixos, ja que es curen
igual amb medicaments que sense ells.
Quant a l’agressivitat, he de dir que
hem tingut dues agressions físiques a
personal sanitari i multitud d’agres-
sions verbals i tot per no accedir a les
peticions del pacient;  peticions que,
des del punt de vista mèdic, no són
acceptables com, per exemple, entre-
gar “ trankimazin” sense cap tipus de
control. 

Què hi ha de cert que, per
causa de la immigració, han
reviscolat algunes malalties

Na Belen Gómez és
una asturiana que va
fer la carrera de medi-
cina a la Universitat
d’Oviedo i que el 2001
vingué a Mallorca.
L’octubre de 2002
entrà a fer feina al
Centre de Salut “Emili
Darder”, i des del
gener de 2005 n’és la
seva coordinadora.

entrevista gent del barri

“el mal us de
la sanitat por
part de alguns

usuaris, la
agressivitat cap

al personal
sanitari, cada
vegada mes
creixent”

“totes les persones

que no posseeixen

targetes sanitàries,

suposen una despesa

no prevista en el

pressupost”
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que s’havien donat per
extingides o almanco con-
trolades?
És cert que, amb l’arribada de la immi-
gració, malalties que fins ara estaven
controlades han augmentat com, per
exemple, la tuberculosis;  i no sols això,
sinó que n’estam veient que fins ara
mai no s’havien vist en el nostre medi,
com la malària. Això és degut a què la
població immigrant no sol estar vacu-
nada amb moltes de las vacunes que
nosalt res tenim. També són fets
negatius la sobreocupació dels habitat-
ges, que el seu nivell d’immunitat és
diferent al nostre i que malalties que
per a nosaltres ja no eren importants,
per a ells sí que ho són. 

Quina classe de feina fan
aquí?

Feim consulta mèdica a demanda i pro-
gramada, atenció a les urgències  i a

persones sense cita, visita domiciliària
a demanda, concertada i urgent, con-
trol de malalties cròniques (diabetis,
hipertensió... ), control del nin sa, edu-
cació sanitària a les escoles, consulta
jove, deshabituació del tabaquisme i
d’alt res moltes addiccions, que es
poden consultar en la nostra cartera de
serveis. Com també sap, el centre dis-
posa d’unitats de suport com són: salut
mental, unitat d’atenció a la dona i
fisioteràpia.

Tenc entès que també es fa
investigació...
Determinats professionals del centre
participen amb beques de investigació
com les beques FI S i d’alt res
col·laboren amb la industria farmacèu-
tica en la investigació de nous fàrmacs
per a malalties prevalents.

“Crec que hauríem

d’educar la

població perquè

determinades

malalties les

sabessin tractar

ells mateixos”
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INSCRIPCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SES VELES
Em vull subscriure a l’Associació de Veïns de Ses Veles amb la quota de 15 euros anuals

Nom  ____________________________________________DNI ________________________________

Domicili  _____________________________________________________________________________

Codi postal  __________________Població  _________________________________________________

Telèfon fix _________________________Telèfon  Mòbil ______________________________________

Correu electrònic  ______________________________________________________________________

CARTA D’ORDRE A L’ENTITAT BANCARIA
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: . _______Cta.: ________________________________

Firma del titular del compte ___________________________

Feu arribar aquest full a l’Associació. Si ho preferiu podeu ingressar directament la quota a qualsevol dels

nostres comptes:

La Caixa  2100 4301 97 2200000478         Sa Nostra 2051 0252 48 1070000018

TTA LLERA LLER D E D E BB A LLA LL D E D E BB OTOT
Període: d’octubre a juny

I nici del taller: dia 2 d’octubre
amb 2 hores setmanals

Lloc: Local Associació Ses Veles
C/  Pérez Galdós, 28-1r Palma

I NSRI PCI ONS : Telèfon 678 073 474

Preu: 42 euros per trimestre
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arrerament ha estat
notícia el tema de
l’aigua.  És un bé cada
vegada més escàs i a
molts d’indrets s’ha par-
lat , f ins i tot , de
racionar-la. 

Com a qualsevol bé imprescindible,
no ens donam compte de la seva
importància fins que ens fa falta i lla-
vors, a vegades, és massa tard. Es
parla d’estalviar-la i òbviament ha de
ser així. Però el problema és saber qui
i com fer-ho.

Emaya carrega aquesta responsabili-
tat al consumidor, quan és ella mateixa
que, amb la seva xarxa de distribució
(en pèssimes condicions, plenes de
nombroses fuites), en malgasta una
gran quantitat.

Tenc entès que la Comissió Europea,
en la seva lluita per acabar amb la
malversació d’aigua, exigirà al Govern
espanyol que, fins el 2010, augmenti
les tarifes en un 45%  sobre el cost
actual. Ja que aquest any serà el límit
per a què els “vint-i-set” acompleixin
amb les exigències comunitàries per
l’estalvi.

Apostar per la pujada de preu per
combatre el consum desmesurat de
l’aigua, en principi, pareix encertat.
Però crec que no serà efectiu i, com
sempre, el que pagarà les conseqüèn-
cies serà el pobre ciutadà de peu.
Només cal donar una volta per les
urbanitzacions de qualsevol indret, per
veure que la gent que té una gran
piscina, un jardí on abunda vegetació
que no es autòctona i que necessita
més aigua...tant li farà el preu i la mal-
gastarà igualment.
Per què es deixen fer grans piscines a
la costa?
Actualment EMAYA factura per trams,
grava el preu de l’aigua si hi ha un
major consum. La idea, un altra vega-
da, és bona, ja que, malauradament
fins que no ens toquen la butxaca, els
ciutadans no solem fer cas de les
normes bàsiques d’estalvi, però esta

mal aplicada. Com es mira qui és el
malgastador i qui l’estalviador? Mirant
el consum? Si és així, la mesura és
totalment injusta perquè no es té en
compte el nombre d’usuaris per habi-
tatge.   

Per desgràcia, no es recullen aque-
stes informacions i pagam tots igual:
els malgastadors i els que anam alerta. 
Un altra cosa que, segons la meva

opinió, podria fer Emaya és facilitar la
instal·lació de comptadors individuals.
La majoria s’hi miraria més a l’hora d’o-
brir el grifó, sabent que pagaria segons
el que consumeix. Si el comptador és
comunitari, sempre és més fàcil pensar
allò de “tanmateix pagaré igual” o “els
del tercer són molts”... 

Actualment és molt difícil o impossi-
ble, en segons quins casos, aconseguir
un comptador. Es demanen mides per
fer els armariets dels comptadors que
en algunes ocasions no es tenen a les
façanes, sobretot , de les cases
antigues. A més, el preu és una mica
elevat (entre les taxes, les obres, les
inspeccions...).

En fi, com veim, el problema té difícil
solució. És necessària una conscien-
ciació de la societat i una major flexi-
bilitat per part de l’Empresa Municipal
d’Aigües.

firmada per un veí

Si voleu participar

amb les vostres

opinions, podeu 

enviar-les a

avvsesveles@yahoo.es 

“Pagam

tots igual: els

malgastadors

i els que

anam alerta”

D



es I lles Balears ha viscut aquests darrers
anys una transformació en tots els sentits
que marcarà fites a l’hora d’engegar qual-
sevol actuació sobre la gent i el territori.
Transformacions que van més enllà del
que veiem en el paisatge, tant urbà com
rural, que afecten de manera determinant
els comportaments lingüístics i culturals.
Totes les persones que han arribat aquí

necessiten trobar uns referents que els facin entendre la
societat i la gent, el món que agombola el nostre univers,
local i global alhora. I  aquí no hi ha ideologies que valguin,
hem de ser suficientment generosos, capaços d’albirar nous
horitzons i oferir el tresor més sagrat que tenim en aquesta
terra:  la llengua acompanyada de les formes culturals,
perquè coneguin fins al darrer racó de la nostra ànima
col·lectiva i puguin gaudir, com uns mallorquins més, de tot
allò que feim, pensam i vivim.

Les llengües no són –no haurien de ser- instruments de
divisió, sinó d’unió dins la diversitat. Una llengua és una
porta d’entrada, la clau per entendre noves maneres de
veure l’horitzó i les persones que s’hi expressen. Cada grup
humà de cada territori té una llengua pròpia que és la que
ha de cohesionar i ha de servir per referenciar aquest grup.
A Mallorca hi ha més d’un centenar de llengües, parlades
per grups que tenen la seva particular manera de veure la
realitat;  si no s’aconsegueix posar una base que ens perme-
ti de compartir fets i vivències comuns, hi ha el perill de
crear una societat dividida, un mosaic heterogeni dins un
espai reduït, una fragmentació social i cultural que no ten-
drà, llavors, camí de tornada.

Les persones que odien una llengua, que la menyspreen,
són, segurament de forma inconscient, homes o dones que
tenen por a la diversitat, por a l’expressió de realitats divers-
es, por a un món que voldrien unificat i homogeni. I  això,
avui, no és possible:  el respecte i la dignitat parteix de l’ac-
tuació d’un mateix. Si nosaltres no som capaços de defen-
sar, de donar a conèixer, d’enriquir, tot allò que és de la terra
per tal que els qui vénguin ho puguin aprendre i disfrutar,
malament ens anirà a tots plegats, i llavors seran els qui
vendran després de nosaltres que ens crit icaran la nostra
deixadesa perquè no vàrem ser capaços de mantenir i donar
a conèixer el patrimoni més sagrat que tenen tots els
pobles. Si ens n’anàssim a un altre lloc voldríem aprendre la
llengua, els costums, la cultura d’aquest lloc, i no posaríem
traves o entrebancs tot renegant la llengua i la cultura del
lloc d’acollida;  i més trist seria encara, si veiéssim que les
persones d’aquells llocs no valorassin les seves formes i no
malavejassin conèixer-les i transmetre-les. 

La nostra llengua catalana, pròpia d’aquesta Comunitat,
ha de ser un referent clar i bàsic en totes les actuacions que
feim; i això no vol dir anar en contra de cap altra llengua.
Els escolars tenen el deure de conèixer les dues llengües
oficials de la nostra Comunitat:  el català i el castellà, a més
d’una o dues llengües estrangeres, i el dret d’usar-les. I  això
és una gran riquesa que diu molt del col·lectiu que és capaç
d’oferir una possibilitat tan gran als nins i nines del nostre
sistema educatiu. 

Els representants polít ics no haurien de fer “polít ica amb
la llengua”;  és a dir, no haurien de confondre, ni dir banali-
tats o falsedats històriques o sociolingüístiques sobre la llen-
gua; la llengua no hauria de ser patrimoni exclusiu de cap
partit polít ic, sinó que tots haurien d’assumir el deure que
emana de la Constitució Espanyola, de l’Estatut d’Autonomia
i de la Llei de Normalització Lingüística. Tant de bo que els
ciutadans sapiguem estar a l’alçada d’aquests temps tan
convulsos i de canvis socials i culturals, sempre amb
coherència amb els referents propis per tal de sumar amb
tots els referents que ens vénen de fora per tal d’esdevenir
un poble més ric, més digne, més savi i més orgullós de
pertànyer-hi. I  l’Associació de Ses Veles és un magnífic
exemple d’aquesta voluntat i d’aquesta capacitat per acon-
seguir una convivència rica, diversa, respectuosa i, alhora,
ferma amb els seus principis, valors i responsabilitats;  és un
bon exemple a seguir. Enhorabona!

Felip Munar i Munar
Professor de la Universitat de les I lles Balears
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La llengua:
Cohesió, Interacció

i Seguretat  

L






