Fortunata y Jacinta (1886-87) és un vast mural a on la
història, la societat i el perfil urbà de Madrid serveixen de
fons a un argument que representa dos joves enamorades
del mateix home.
De la seva vida íntima se sap que va tenir una filla il·legítima i aventures amb Emilia Pardo Bazan. Mai no es va casar,
i constantment predicà un tipus de amor més lliure, encara
que s’oposà als costums massa llicenciosos.
El 1873 apareixen les dues primeres sèries d’Episodios
Nacionales. Acusà els escriptors contemporanis (menys
Fernan Caballero i Jose Mª Pereda) de ser incapaços de
descriure la vida del seu temps, i animà els altres escriptors
a prendre les grans conclusions dels problemes sexuals i
espirituals de la classe mitjana urbana de l’època, com a
font d’inspiració.

Benito

Pérez

Galdós
B

enito Pérez Galdós va néixer a Las Palmas
de Gran Canaria. Fill de un tinent coronel
de l’Exèrcit, als 19 anys es va traslladar a
Madrid. Allà hi coneixeria Francisco Giner
de los Ríos, fundador de la Institución Libre
de Enseñanza, que el va alentar a escriure
i l’orientà cap a el Krausisme. Freqüentant
redaccions i teatres, escrigué en les publicacions La Nación
i El Debate.
La fontana de oro (1870), La Sombra (1871) i El Audaz
(1871) foren els títols de les seves primeres novel·les, amb
influència encara del romanticisme. Publicà articles politics
en la Revista de Espanya, i coses d’ells així com un atac al
regim anterior a la Revolució de 1868 i a l’immobilisme de
la tradició, es plasmà en les seves obres de tesis de la
mateixa època: Doña Perfecta (1876), Gloria (1877), La
familia de León Roch (1878) i Marianela (1878).
Obrí el camí al naturalisme amb La desheredada (1881), la
primera de les seves novel·les contemporànies a la que
seguiran El doctor centeno (1883), Tormento (1884) i La de
Bringas (1884). El Amigo manso (1882), és una de les creacions més originals de Galdós. Lo prohibido (1884-85), és la
novel·la galdosiana més impregnada de naturalisme.
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Publica Miau (1888), la incógnita (1889), Torquemada en la
hoguera (1889) Realidad (1889) i Ángel Guerra (1891), on
experimenta una nova manera de novel·lar. Els problemes
ètics apareixen en Tristana (1892), Nazario (1895), Halma
(18895) i Misericordia (1897). La seva penetració psicològica ha estat igualada poques vegades. Entre les seves característiques es compten, amb un estil personal vigorós i molt
marcat, un gran coneixement de la locura i l’esquizofrènia,
un efectiu i sistemàtic maneig del simbolisme i una commovedora llàstima per la gent que pretén elevar-se de la
bondat a la santedat.
Les obres dramàtiques de Galdós foren freqüentment crítiques per tenir un caràcter essencialment novel·lesc.
Certament, adoptar al teatre diverses novel·les seves com
Realidad, La loca de la casa, Doña Perfecta, etc. Electra, per
motius polítics o, en tot cas, extraliteraris, va ser un esdeveniment nacional. Galdós, mai no havia estat tan seriós,
tan cuidadós i ni tan preocupat com en els drames.
En els seus darrers anys l’oposició creixent fou patent en la
candidatura rebutjada, i poc desprès acceptada, de la Reial
Acadèmia. Li va saber greu que la generació del 98 no el
consideràs com el seu mentor. La concessió del premi Nobel
de literatura a Echegaray (considerat inferior i d’escassa
vàlua) el va considerar una maçada a la millor literatura
espanyola del seu temps. El 1912 es quedà cec. Llavors va
escriure una tercera,
quarta i quinta sèrie d’Episodios Nacionales entre 1898 i
1912.
Quant a la seva vida política, cal dir que fou elegit diputat a
Corts per Guayama el 1886. El 1907 encapçalà la llista a la
candidatura de la Conjunción Republicano-Socialista, per
Madrid.
La labor de Benito Pérez Galdós fou la de transformar el
panorama novel·lesc espanyol d’aquella època. Deixà de
costat el romanticisme i avivà el realisme espanyol, dotantlo tant d’una gran expressivitat a la narrativa com de noves
formes aptes per a l’enteniment del món i de l’obra.
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Federació d’Associacions de Veïns de Palma

Nova Junta Directiva de la
Federació de l’Associació
de Veïns de Palma

B

envolguts amics:

El passat 16 de octubre, va tenir
lloc a la Federació, l’Assemblea
Ordinària del 2008 que entre els
seus punts a tractar i havia la renovació de la Junta Directiva, per això l’importància
de aquesta Assemblea. Es presentaren dotze candidats, que eren els necessaris per completar-la i
que foren elegits per unanimitat per els representants de les quinze associacions federades que hi
assistiren.
Una setmana desprès en Junta Directiva
quedaren nombrats els següents càrrecs:
President:
Jordi Sastre Gelbert
Vicepresidenta:
Llum Esteva Pitarch
Secretaria:
Mª Rosa Bueno Castellanos
Ajudant de secretaria:
Sergi Cassanyes García
Tresorer:
Ramón Sanchez- Cuenca
Vocals:
Toni Simarro, Esther Sosa, Mercé Borràs, Jesús
Gonzalez, Abelardo Molero, Gabriel Gonzalez del
Valle, Francisco Bonnin.

que una de les feines importants que han sorgit,
es la reunió que tinguérem al nostra local per
donar a conèixer a totes les associacions de veïnats federades el avantprojecte del Corredor
Verd, Jacint Verdaguer, per que puguin estar
informades i donar l’opinió m’entres es far el projecte. També hem rebut per part de les associacions afectades el vist i plau sobre el avantprojecte de la nova Via Connectora d’accessos a
Palma .
Però no tot son bones notícies, el proper gener la
E.M.T. ens informa de una pujada dels preus en
els seus mitjans de transport. Des de la Federació
considera’m que es una pujada inoportuna i
excessiva, ja que estem en temps de crisi i el
combustible ara davalla a preus mes raonables.
Els grans castigats serem els que utilitza’m la targeta ciutadana amb uns augments del 46%.
Considerem que això no es propi d’un consistori
que es diu progressista.
Però ara no pensem amb tot això, ja que venen
les festes més importants del any, Nadal i cap
d’any, unes festes que solem passar en companyia de la família. Des de aquí no puc deixar passar aquesta oportunitat en el meu nom i en el de
la Junta Directiva, vos vull fel.licitar i desitjar unes
Bones Festes.
Bon Nadal, Molts d’anys i que l’any que ve
sigui del desig de tots .
Jordi Sastre Gelbert
President de la Federació

La nova Junta comença la tasca amb il·lusió i
ganes de treballar, aportant idees noves ,ja que,
en de tenir amb compte que la majoria son directius completament nous (vuit). Vos vull recordar
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de Llevant, no som al Parc de ses
Veles, i si vaig al Parc a la hora
punta, quan els nins han sortit
d’escola, no puc esser al Mercat de
Llevant...o a altres carrers de la
barriada. Tot plegat és molt complex. Desprès hi ha papers que
s’han de complimentar obligatòriament, persones que han posat
alguna queixa, altres que volen
contactar amb el policia de barri.
Per exemple, el policia ha de
quedar amb la persona que ha
posat una denúncia, hem de
quedar a una hora per veure’ns,
després he de fer el mateix amb la
persona denunciada, escoltar totes
les versions per fer un informe. Fer
un expedient dur molta feina, i això
no ho veu el ciutadà.
Quins problemes es presenten
més en aquest barri?
A la barriada s’han fet moltes coses
en matèria de circulació, encara
que els ciutadans no ho veuen. A la
barriada s’ha mirat molt la senyalització, (en conjunt amb entitats
ciudatanes, fen planells, passant
per la comissió de tràfic, etc). El
tràfic ha millorat bastant, ja que no
hi havia passos de vianants, ni càrregues i descàrregues, línies que
s’havien de pintar, etc. S’han posat
pilons a llocs on els cotxes pujaven
a les aceres, i queda molt encara
per fer. El barri té molts estaments
oficials i col·lapsa molt la entrada
de vehicles i crea el problema de
falta d’aparcaments, que dóna lloc
a denúncies per infraccions.
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Hi ha seguretat ciutadana?
Hem treballat el tema de la prostitució encara que a vegades sembla
que no feim res. Però s’han fet
moltíssims escrits que han duit al
tancament de prostíbuls com “Top
Model” i “Xiripes”. S’havien fet
inspeccions, informes per a la
Jefatura, vinguè la patrulla verda,
etc. En fi, es va fer un treball que
va donar el seu resultat. S’han passat informes a Emaya per la neteja
de la via pública i tot el que suposa
la prostitució a la zona. Es du una
vigilància
preventiva
a
les
Avingudes. Quan s’ha tornat a
detectar a carrers adjacents la
extensió de prostitutes s’ha actuat
amb rapidesa, perquè no es perpetuassin; ha estat un treball constant. De vagades la resolució no
és a gust de tothom, perquè hi ha
una llacuna en la normativa i s’ha
actuat amb el que hem tingut,
posant barreres i pilons, perquè els
cotxes no es poguessin aturar al
costat de les aceres. Actualment hi
ha un reforç a les Avingudes, que
es fa els divendres i dissabtes,
apart de les unitats nocturnes. El
GAB també té la seva pròpia informació i, en això s’ha fet molta
feina.
Quins problemes es presenten
més en aquest barri?
Bé, aquest barri ha estat una zona
molt dinàmica. Ha tingut temes
importants de delinqüència per ser
un pas cap a la Porta de Sant
Antoni per la prostitució, i hem
tingut, en èpoques passades,

molts de robatoris, però no tant en
comerços, sinó més aviat estirades
i molts sobre vehicles. Era gent
que consumia drogues, anava a la
Porta de Sant Antoni i, de passada,
es “feien” tres o quatres cotxes a la
barriada. Hem tingut recentment
algú que cremava cotxes per la
zona de General Ricardo Ortega i
Tomàs Forteza però, afortunadament,
ja
està
solucionat.
Actualment és molt més tranquil.
Lògicament hi ha robatoris a domicilis, però el que podíem dir que
dintre de la normalitat. Han estat
més importants a la via pública.
Per acabar, podria donar algun
consell als veïns?
Que qualsevol cosa que vegin a la
via pública, defectes que ha de
resoldre l’Ajuntament, doncs recordar-los que tenen el 010. A través
d’aquest número poden passar
informació i ja la passaran als
organismes que pertoqui. I tot el
que sigui una urgència, al 112. És
bo de recordar i ja ens envien a
nosaltres, la policia local, els
bombers, una ambulància etc. Són
dos telèfons molt importants per a
la defensa dels ciutadans.

“Resoldrem els conflictes
entre els ciutadans, intentam
abans de que s’arribi a una
denuncia, o als jutjats, de que
ambdós parts, amb la nostra
mediació es puguin arreglar,
sense arribar a les males”
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Un any mes l’Associacio ha jugat a la

LOTERIA DE NADAL.
En aquesta ocasió amb el 74.127. Desgraciadament no hem tingut la sort de cara, però no
ens rendim i ho tornarem a provar l’any vinent. Des de aquí, volem agrair a tots que ens han
ajudat i molt especialment als comerços que han venut participacions. A tots, moltes gracies
Comerços col·laboradors a la venda de Loteria
Centro Agrícola
Peluquería Caballero & Caballero
Papelería AMADOR
Sa Nostra
Todo a 100

TALLER DE BALL DE BOT
Horari del taller: Dimarts i dijous
de 20:30h a 21:30h.

c/ Pérez Galdos, 11
c/ Joan Alcover, 34
c/ Pérez Galdos, 10
c/ Joan Alcover, 60
c/ Joan Alcover, 9

PROTEMPO S.L.

Lloc: Local Associació Ses Veles
C/ Pérez Galdós, 28-1r Palma
INSRIPCIONS : Telèfon 678 073 474
Preu: 42 euros per trimestre

C/ Joan Alcover, 58 - 07006 Palma de Mallorca
Tel.: 971 911 745 - Fax: 971 913 624
Protempo4@protempo.es

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
Caja del Mediterraneo CAM 2090 6481 06 0040020874
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Si voleu participar
amb les vostres
opinions, podeu
enviar-les a
avvsesveles@yahoo.es

ISLA ENCANTADA

Cançó de Nadal 2008

Surge del Mediterráneo
como palacio flotante,
empujada por sirenas
reinas de profundidades.

Sense ningú saber com
ja ha passat un altre any;
no sé com ha anat enguany...
res no és igual per tothom;
dir les coses pel seu nom
no sol tenir bon present
i al fons del cor se sent
una espurna d'angoixa
deixant la idea coixa
d'un dia a dia absent.

Las Islas de Baleares,
Mallorca, Ibiza y Menorca,
son paraíso ideal,
la tierra que puso Dios,
en medio del ancho mar.
Calma concede al turista
sus impresionantes calas
y sus aguas cristalinas,
con ese hermoso cambiante,
lo mismo es azul intenso
que un verdor impresionante.
Es paraíso encantado,
que relaja al visitante,
por ese mismo motivo,
la eligen sus majestades
para pasar vacaciones
y descansar a la vez
en su barco y en su casa
del Palacio de Marivent.
Encarnación Solana
En els dies de Nadal
volem oferir al Nadó
una panera d’amor
perquè és el millor regal.
Del que sobri a la panera
sempre en podrem regalar.
Si així ho feim, el fred que fa
serà aviat primavera.
Malgrat no sigui un miratge
el panorama de crisi,
pot ser que algun benefici
en puguem treure, amb coratge.
Jo desitj que el 2009
sigui d’allò més feliç.
Del cel tindrem el permís
si ajudam a fer un món NOU.
BONES FESTES I MOLTS D’ANYS!
Jaume Frontera
dessembre 2008

No perdre mai l'esperança
ni tampoc la il·lusió,
mantenir el bon humor
com es fa en la bonança;
vet aquí la versemblança
que ens deixà aquella Llum:
no és només un costum,
és el sentit de la vida,
un final o una partida
i un regueroi de perfum.
Sé que només són paraules
i se les endu el vent,
són només un suplement,
unes postres a les taules;
vull confegir unes faules
que ningú oblidi mai,
sacsegin com un esglai
els sentiments i els cors
i facin fugir les pors
obrint portes dins l'espai.
Vos desitj de bon de veres
un bon any farcit d'amor,
alegria i un poc d'humor
i del Corpus moltes ceres;
de l'om no en vegem peres,
bona vista, salut, pau,
i aconseguir un bon cau
per poder-hi disfrutar,
i que ens puguem trobar
l'any que ve... si ho tro
Felip Munar i Munar
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Aina Calvo
i la Façana Marítima

a batllessa de Palma, Aina Calvo,
ens va demanar poder dirigir-se als
veïns del barri per explicar personalment com estava el tema de
la Façana Marítima. El dia i lloc
escollits varen ser el dimecres 16
de juliol a la sala d’actes de l’ONCE,
del carrer de Manacor. L’acompanyaren, la regidora d’urbanisme Yolanda Garbí i Begònia Sánchez,
presidenta del nostre Consell d’Àrea

L

Tot just aprovat el 4 de juliol la modificació del Pla
General d’Ordenació Urbana, ens va dir que estava molt contenta i il·lusionada, però que aquesta
aprovació era tan sols un altre escaló més cap la
consecució de la Façana Marítima. Ara s’obria un
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període d’un altre any per fer el següent pas:
l’aprovació definitiva; si no, no es podria fer la
zona verda.
Ens va estar explicant com era el ball de solars en
la negociació amb els actuals propietaris. Havien
recuperat un solar al costat del Palau de Congres
per a la ciutat. El nombrós públic assistent es va
poder adreçar a la batllessa per resoldre tots els
dubtes que tenien. La major preocupació va ser
l’aparcament subterrani que es planejava fer sota
la zona verda. En els panells semblava que ocupava gairebé la totalitat de la zona i es temia que fos
impossible que hi hagués arbres frondosos. La
Batllessa va contestar que la zona verda estava
dissenyada per un especialista, i que l’aparcament
no seria un impediment perquè hi hagués arbres
frondosos. L’Associació va deixar clar que estava
satisfeta amb el nou projecte, però que trobava
que hi havia un excés d’edificis. A més, afegí que
estava d’acord amb l’aparcament, però que també
volia un parc frondós, pel que demanava que es
fes tot l’esforç per aconseguir-ho, i va avisar que
vigilaria el projecte definitiu.
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