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Perquè els cicles de la natura segueixen el seu ritme i després de
la primavera torna l'estiu (fins quan es mantindrà aquest ordre?),
surt aquest exemplar de Ses Veles coincidint amb les nostres Festes
d'Estiu. Amb elles ve l'alegria, encara que aquest pic és relativa, ja
que també han arribat al nostre barri (com a altres de Ciutat)
excavadores, valles, material de construcció, etc. Tot això a l'estiu,
que es quan els veïnats han de tenir les finestres obertes per la calor
i hauran de sofrir pols, renous i altres molèsties associades. 

Penjaren un cartell informant que farien obres per fomentar l'ocu-
pació, sense més detalls ni explicacions. Als problemes d'aparcament
que patim, tant els propis veïnats i els funcionaris dels edificis oficials
que estan al centre, s'afegeix ara la manca d'espai i l'excés de circu-
lació degut a aquestes obres. El barri està saturat.

Estam a favor d'incentivar el transport públic i de fer un nou model
de ciutat, tal com diu l'Ajuntament. Per això aguantarem  les obres
i serem solidaris si, a més, donen feina.

Tot bé, fins que un matí uns operaris amb serra mecànica
començaren a tallar els arbres del carrer Joan Alcover, un per un,
sense pietat, als més joves els arrencaven amb les arrels rompudes,
cosa que fa impossible la seva replantació.

Demanàrem explicacions a l'Ajuntament i ens contestaren que tots
els arbres de Joan Alcover estaven malalts i quan demanàrem per
què no ens havien informat abans, contestaren que per falta de
temps...
No serà que la pressa per dur a terme les obres ha fet que els
responsables prenguin la decisió de tallar uns arbres sans, per tal de
fer via?
Després del desastre, ens cridaren de  l'Ajuntament, per informar-
nos  que tenien un informe tècnic; després d'analitzar els arbres un
per un, diagnosticaven la seva malaltia.

Els senyors/res politics, han canviat l'ordre de les coses... primer
s'analitza, després s'informa els ciutadans  i tot seguit decidim i
després es procedeix, però ells ho han fet tot al revés:

- Els arbres són patrimoni de la ciutat.
- Els arbres són éssers vius.
- Els arbres inhalen quan nosaltres exhalam i amb ells compartim

l'aire que ens dóna la vida.
Ja sabem que això és una resposta molt sentimental per a ells,

però no és una qüestió de sentimentalisme, és pura supervivència,
és evident que el canvi climàtic del que tant en parlam està en marxa
i tallar els pocs arbres que tenim no ajuda gens a protegir-nos.

Intentarem mantenir l'optimisme encara que tot no comença i
acaba al nostre redol, mirau més enfora, a alguns racons del món
tenim guerres, tortures i abusos de poder, però aquests problemes
tenen solució: només cal implicar-se, substituir el JO pel NOS-
ALTRES.
Estimats veïns/nes, vos convidam a la festa, encara que no estam
per tirar coets, però quan tenim coses per les quals lluitar, cal tenir
l'ànim alt.
Molts d'anys.

Isabel Rodriguez
Presidenta de l'As.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.



a dos números vàrem començar en aquest

apartat a explicar qui són els personatges

que donen nom als carrers del nostre barri.

Excepcionalment farem un parèntesi per

explicar qui era Alexandre Rosselló que, a

més de a un tram de les Avingudes, dóna  nom a l’escola

ubicada al nostre barri i que també la coneixem per Ses

Finestres Verdes.

Alexandre Rosselló Pastor fou polític (Palma, 1853-1923).

Es llicencià (1873) en dret a la Universitat de Barcelona.

S'inicià en la política en el Partit Republicà Federal de

Mallorca, i es manifestà partidari de l'autonomia. Participà

en la reorganització de l'Ateneu Balear (1878) i en l'orga-

nització de les fires i festes de Palma (1880). Fundà i dirigí

a Palma l'Escola Mercantil (1881), després anomenada

Escola Mallorquina d'Ensenyament (1884). Devers 1881,

s'incorporà al Partit Liberal i fou elegit regidor de

l'Ajuntament de Palma. El 1882, fou un dels fundadors i el

primer director (1882-84) de la Caixa d'Estalvis i Mont de

Pietat de les Balears, càrrec que ocupà durant tres anys. El

1883 gestionà, sense èxit, per als ports mallorquins les

mateixes franquícies que els canaris. Fou president de la

Diputació Provincial de Balears (1894-1896 i 1898-1900).

Des d'aquest càrrec va promoure la creació d'una escola de

comerç i una d'arts i oficis i va fer gestions per dotar Palma

d'un laboratori químic i d'una biblioteca popular. Impulsà la

millora de les comunicacions a través de l'establiment d'un

vapor diari amb la Península i d'un cable telegràfic entre

Sóller i Barcelona. Realitzà millores al port de Palma i al

balneari de Sant Joan de la Font Santa (Campos). Sol·licità,

infructuosament, al Govern la cessió del Consolat de Mar i

la creació d'un port franc. El 1895, obtingué una plaça de

notari a Palma. Fou elegit diputat a Corts per Mallorca els

anys 1901, 1903, 1905, 1907, 1910, 1914, 1916. 1918 i

1919. Ocupà els càrrecs de sostsecretari del Ministeri

d'Instrucció Pública (juny-juliol de 1906), vocal de la Junta

per al Foment de l'Educació Nacional (1910), governador

civil de Madrid (1916-17) i ministre de Gràcia i Justícia

(desembre 1918 - abril de 1919). En aquella època es ma-

nifestà partidari del dret foral i de l’autonomia municipal i, en

menor mesura, de l’autonomia regional. Dins el Partit

Liberal, fou partidari de la tendència encapçalada pel comte

de Romanones. Devers 1918 se situà a l'òrbita de Joan

March i, l'octubre de 1919, aconseguí reorganitzar el Partit

Liberal Mallorquí i marginar els dirigents contraris al

financer mallorquí. És autor de La cuestión social en

Mallorca (1877), on va fer costat a Josep Tarongí en la

polèmica sobre els xuetes, i Docks en el puerto de Palma

(1879), en què exposava que el futur de Mallorca es troba-

va en el comerç amb les colònies espanyoles d'Amèrica i

d'Àfrica i manifestava la necessitat de construir, doncs,

grans magatzems per a les mercaderies en el port de

Palma. El 1919, fou declarat fill il·lustre de Palma.
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l començament de les obres del carrer Joan
Alcover, amb la tala dels arbres existents,
va crear una gran alarma i, des d’un primer
moment, el nostre telèfon no va parar de
sonar per rebre les queixes i preguntes
dels veïnats. Les traslladàrem als respon-
sables municipals. També intentàrem que

vinguessin al barri i que poguessin informar i respondre les
preguntes dels veïnats. Si en un principi ens digueren que
no hi havia cap problema per tenir una reunió, finalment
aquesta no ha estat possible.
S’han repartit fulletons explicant que les obres serien una
millora per al barri i la ciutat. Es disculpaven per les
molèsties i demanaven un poc de paciència. També ens
digueren que les obres ajudarien a fomentar l’ocupació. Es
feren moltes reunions, (a les que no sempre ens convi-
daren) amb bones paraules i poca substància. Però informa-
ció se n’ha tingut poca i moltes vegades una mica maquilla-
da. Agafant una mica d’aquí i una altra d’allà, arribàrem a
qualque conclusió:
En una reunió convocada pel regidor d’Infraestructura, Sr.
Francisco Donate, per explicar els Eixos Cívics, va comentar,
de passada, que els carrers Antoni Marqués, Julià Álvarez,
Francesc Sancho, Gabriel Maura, Nicolau de Pacs, Barceló i
Combis i Joan Alcover es referien de bell nou. Ampliar
voravies, canviar faroles i arbrat i enterrar els contenidors
serien les intervencions més destacades. 
Tot això no va fer aturar les nostres queixes demanant expli-
cacions, especialment per la tala dels arbres, i insistint a
demanar una reunió amb els veïnats.
El 14 del passat mes de maig assistírem a un altre reunió
amb el Sr. Donate, a l’edifici de les Avingudes, juntament
amb altres entitats. El motiu era la explicació del perquè
d’aquesta tala.  Segons l’Ajuntament, es va realitzar un
estudi dels arbres de Palma, un per un, per determinar la

seva salut. Els del carrer Joan Alcover presentaven ano-
malies en quasi la seva totalitat, (al voltant del 90%).
Alguns estaven malats...fins i tot presentaven qualque grau
de podridura. Altres tenien les arrels malmeses, degut a
danys ocasionats per conductes d’Emaya, Gesa,  Telèfonica,
etc. Molts d’arbres donaven  problemes en estar molt a prop
dels edificis i  obligava a una poda especial perquè no
molestassin. Molts d’aquest arbres creixien torts, amb l’evi-
dent risc de caiguda. Per tots aquest motius varen decidir
fer una realineació nova separant-los dels edificis. 
Dels 119 arbres que hi havia al carrer de Joan Alcover no
se’n conservarà cap. 17 arbres malats i en mal estat es con-
vertiren en llenya i els 102 restants, acabaren al viver
municipal(?).
En la nova alineació se’n plantaran 141 de nous que, segons
els tècnics, donaran al carrer, en dos o tres anys, unes copes
més frondoses.
Aprofitàrem per saber exactament quines intervencions es
farien al carrer i ens informàrem que:
- S’ampliaran  les voravies 75 cm amb una nova alineació
dels arbres, que quedaran més separats dels edificis.
-Es posaran faroles noves (no està del tot decidit, però la

idea és de posar entre dues faroles grosses, altres de
petites) ja que, en ampliar les aceres, hauran d’estar més
il·luminades.
- S’enterraran els contenidors de fems, no en un sistema de
recollida neumàtica, igual com  al casc antic, sinó que haurà
de passar igualment el camió per buidar-los.
El punt més problemàtic, i que portarà coa, és que per ara
es mantindran el dos carrils actuals de cotxes, que aniran
més estrets, i obligarà a canviar el sistema d’aparcament.
En un costat es continuarà aparcat en semibateria, com a
l’actualitat, però a l’altre costat s’haurà d’aparcar en cordó.
Això llevarà algunes places d’aparcament. Però encara hi ha
més: ho deixaran previst perquè es puguin fer tres carrils
de cotxes!!! amb aparcament en cordó als dos costats. 
Tot perquè, en el projecte del Trambadia, es contempla la
possibilitat que les avingudes passin a ser de un sol sentit,
amb 4 carrils de pujada des de la mar cap a la plaça
d’Espanya, i per això necessitaran que el tràfic de baixada
es faci per l’eix abans citat i que acaba al nostre carrer Joan
Alcover, convertint-lo en unes segones avingudes, augmen-
tant la congestió del tràfic, encara més renous, fums i altres
molèsties...Potser això sigui el començament d’una nova
reivindicació: NO A  JOAN ALCOVER COM UNES SEGONES
AVINGUDES.

OObbrreess aa

Jooaann
Allccoovveerr

E



6 associació de veïns de ses veles                                                                                      butlletí nº 08 

'Institut Balear de la Dona té com a
finalitats bàsiques elaborar i execu-
tar les mesures necessàries per fer
efectius els principis d'igualtat de la
dona i l'home, impulsar i promoure
la participació de la dona en tots els

àmbits i eliminar qualsevol forma de discriminació
de la dona a les Illes Balears.

Entre els seus objectius hi ha el d'impulsar l'as-
sociacionisme de dones de les Illes Balears i pro-
piciar-los un lloc de trobada i participació.

Amb aquesta voluntat, és va obrir el CASAL DE
LES DONES l'any 2003. És un espai de participació
de trobada de dones, un camí per millorar la seva
qualitat de vida, per impulsar i promoure la seva
participació, i afavorir el seu protagonisme i la
seva integració en tots els àmbits, mitjançant
activitats formatives i recreatives en els camps
social, polític, cultural i creatiu. Així mateix,
serveix com a seu de reunions per a les associa-
cions de dones.

Els recursos que s'hi ofereixen són:
· Punt d'informació de recursos per a dones.
· Despatxos equipats perquè els usin les 

associacions de dones.
· Una sala per a seminaris, cursos i reunions.
· Una sala polivalent per a assemblees,
seminaris, videofòrums, teatre, exposicions, 
etc.

· Ordinadors amb accés a Internet.
· Biblioteca.

El CASAL DE LES DONES també és un espai infor-
mal de trobada per prendre amb tranquil·litat un
cafè o un te, llegir el diari o intercanviar experièn-
cies amb altres dones.

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

L

El podeu trobar a:

C/ dels Foners, 38, de Palma 
Tel.: 971 77 55 30
Fax: 971 77 54 18

A/e:
casaldelesdones@ibdona.caib.es

HORARI
Matí: de 10.30 h a 13.30 h,

de dilluns a dissabte.

Horabaixa: de 16 h a 21 h,
de dilluns a divendres.
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1349-1387 Regnat de Pere IV, que
incorporà Mallorca a la corona d’Aragó.
Començà un decaïment ràpid del poderós
comerç naval de Mallorca a causa de les con-
tínues guerres que sostenia el rei amb
Gènova, Sardenya i Castella.

1365 Les obres de l’església parroquial de
Santa Eulàlia de Palma reberen un nou impuls
amb la construcció de les capelles laterals.

1370 Es produïren disturbis al call de
Mallorca.

1373 Es reformà el Gran i General Consell
de Mallorca.

1374 Hi hagué a l’illa una tal escassesa que
els homes queien morts de fam pel carrer.

1375 i 1384 La pesta delmà la població.

1375 Abraham i Jafudà Cresques confec-
cionaren l’Atles Català, un mapamundi de sis
fulls de pergamí amb texts cosmogràfics i un
calendari.

1377 Es féu la primera consignació d’im-
posts per millorar les finances de la
Universitat de Mallorca.

1387 - 1396 Regnat de Joan I.
Augmentaren les divergències entre els ca-
vallers i mercaders, d’una banda, i els page-
sos i menestrals, de l’altra.

1391 El call fou saquejat i els pagesos ame-
naçaren la Ciutat de Mallorca.

1396 - 1410 Regnat de Martí I. 

1398 Anselm Turmeda escrigué el Llibre
dels Amonestaments i les Cobles de la divisió
del regne de Mallorca.

1403 Les aigües de la Riera inundaren la
ciutat i moriren més de 5000 persones
arrossegades pel torrent.

1410 Mallorca elegí sis representants de la
ciutat i de la part forana per participar en el
procés de designació del nou monarca, que
acabà el 1412 amb el Compromís de Casp.

1412 - 1416 Regnat de Ferran
d’Antequera. 

1416 - 1458 Regnat d’Alfons IV.

1419 Mallorca deixà de ser una base co-
mercial per als estrangers que comerciaven
amb el nord d’Àfrica.

1426 Guillem Sagrera començà a dirigir la
construcció de la Llotja de Palma. Revocada la
pragmàtica d’Anglesola, Mallorca recuperà el
règim de franquesa concedit per Jaume I.

1430 Climent VIII successor de l’antipapa
Benet XIII (papa Luna) renuncià els suposats
drets i fou nomenat bisbe de Mallorca. 

1419 Mallorca deixà de ser una base co-
mercial per als estrangers que comerciaven
amb el nord d’Àfrica.

1435 Conversió dels jueus. Més de 200
foren batiats i Palma perdé el seu call.

1447 El rei implantà el nou sistema d’elec-
ció, l’anomenat de sac i sort. La insaculació
substituí les votacions a Mallorca.

Coneguem Mallorca-40
Història de Mallorca (V)

DL Política Lingüística
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l dia 18 de març de 2009 es va celebrar la
festa d' aniversari amb la preséncia de les
autoritats, Batllessa de Palma Sª Dª Aina
Calvo, la consellera d'Educació Sª Dª
Bárbara Galmés, la Regidora d'Educació
de l'Ajuntament Sª Dª Mª Isabel González,
el Director General de Planificació i

Centres Sr D. Miquel Martorell, el Director General de
Personal Docent, Sr D. Miquel Coll, el Sr. Inspector de l'es-
cola D. Mateu Thomás, altres Inspectors que haviem tengut
a l'escola, Representants del Consell Escolar de les Illes
Balears, Sr. D. Pere Carrió, la Sª Directora d'Educació de
l'Ajuntament Dª Joana Bardina, D. Toni Fullana, Directors
d'altres Centres escolars com el C.P. Joan Miró, C.P. Gabriel
Valseca, C.P. Infante Felipe

Les portes de l'escola estaven obertes a thotom que vol-
gués participar en els actes, visitar l'exposició de mobiliari
de l'època, exposició de cartells, fotos ,lámines, dibuixos,
material didáctic elaborat pels alumnes, etc

Se va fer una conferància sobre l'Escola a la República i
n' Alexandre Rosselló, a càrrec dels Srs Joan Carbonell i
Jaume Serra del Museu de l'Escola d'Inca

A les 12 h., en el pati, amb la preséncia de totes les
autoritats abans esmentats, convidats, professors, alum-
nes, pares, antics alumnes, antics professors, etc,etc, se va
fer l'acte de conmemoració, entrega de plaques conmemo-
ratives, escultura de part de l'Ajuntament, Diploma de la
Policía Local, una litografía de la Conselleria d'Educació i
una medalla conmemorativa de part del Secretari de la
Presidència del Govern de les Illes Balears, Sr. D. Bartomeu
Llinás Ferrà que també va ser Inspector, de la nostra esco-
la. Per finalitzar, se va descobrir una placa conmemorativa
del 75è Aniversari i l'anunci de les obres d'ampliació del
Centre per part de la Consellera

Per cloenda de l'acte de conmemoració, els alumnes de
5é i 6è varen fer un ball

A continuació, les autoritats i visitants, veren l'exposició
preparada pels alumnes de l'escola i el Museu de l'Escola
d'Inca

I per acabar es va convidar a tots els assistents a una
degustació i aperitiu amb productes de la nostra terra i de
la terra dels immigrants.

E

Resum del Aniversari

C.P. Alexandre Rosselló
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Desig feliç 75è aniversari a
l’escola Alexandre Rosselló

La primera escalfor de vida plena,
a l’ànima d’un infant sempre li dura
iva madurant com verd d’oliva
l’alè de quan nasqué, la criatura.

Oh, quin goig poder donar el propi jo,
més goig el despertar l’enteniment;
dins  l’escola  han florit les primaveres
donant a cor i ànima l’aliment.

Es tasca, ensenyant passar la vida,
una feina tan formosa, tan humana,
que tots, mestres, hem retut amb alegria
com si féssim brollar la font que brama.

A la posta, sols em queden els records;
jo voldria retornar, com matinada
repetir i adornar el mateix que fer,
a l’escola que em donà per jubilada.

Vos don gràcies pel favor de recordar-me,
en el dia aniversari de diamant;
tenc l’anhel de que pugueu seguir la tasca.
Alexandre Rosselló sempre endavant!

Maria Castell i Font.
Març- 2009
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Què sap de l’inici de l’escola?
Es va construir quan aquí no hi havia
res. Llavors ja es deia Alexandre

Rosselló, que va ser un polític: regidor,
diputat i arribà a ministre.  Va impulsar
la cultura i l’educació, per exemple,
amb la creació de l’Escola Mercantil,
mes tard Escola Mallorquina
d’Ensenyament; va dotar a Palma d’un
laboratori químic, d’una biblioteca po-
pular, etc. A més, va cedir els terrenys
per edificar l’escola. Lo de Ses
Finestres Verdes, deu ser pel color de
les finestres, però res mes.

L’educació haurà canviat molt

en aquest temps, no?
Si, es clar. En aquell  temps no hi havia
molta gent que anàs a l’escola. La
República va impulsar l’educació per a

nins i nines. Hi havia coeducació,
s’ensenyava igual a nins i nines. No vol
dir que estudiassin plegats, però sí que
l’ensenyança era la mateixa, no hi
havia diferència entre nins i nines. Hi
havia una classe de nines, una de nins
i un grup de petits. L’escola només era
de planta baixa, 

Quantes aules tenen ara, i els

ràtios?
Tenim 9 aules. Tres d’infantil, des de
tres anys, i la resta de primària, fins a
12 anys.  Els ràtios són molt alts. A
l’hora de la matriculació, a infantil sem-
pre és ple al setembre. Si disposam
d’alguna plaça sol ser de 3r i 5è, això
passa perquè a 2n i 4t es pot repetir. 

En una entrevista amb la

coordinadora del centre de

salut Emili Darder ens deia

que havien notat els efectes

de l’emigració. Ha passat el

mateix a l’àmbit escolar?
Nosaltres tenim molta mobilitat, gent
que ve i gent que se’n va. Tenim gent
del barri, fills d’antics alumnes, que
potser ells ja no hi viuen, però sí els
seus pares, es a dir, el padrins dels
nins. Vénen nins del Polígon de
Llevant, d’ètnia gitana, catalans i de
Son Banya. Quan llevaren l’escola de
Son Riera, a Son Banya, els varen dis-
tribuir a diverses escoles i nosaltres
som una d’elles. Tenim molts de
estrangers, sobretot sud-americans,
però també àrabs, xinesos, búlgars,
romanesos, etc. La tatxa actual
d’alumnes de diversitat arriba al 75%,
entre immigrants i d’ètnia gitana.

Fan algun tipus de programes

d’integració o adaptació?
Pla d’acolliment lingüístic. La gran
majoria no coneix el català, sols el
castellà i inclús n’hi ha que no saben
cap de les dues llengües. Per tant,
necessitam professorat que dediqui
una hora cada dia a fer una feina
especifica amb ells. A tots, tan si no
coneixen cap llengua com si tan sols
en coneixen una, els parlam en català.
Són tres grups, amb professors de

suport, AD’S que es diuen. Som una
escola d’una línea. Estam ben dotats
de professorat: els tutors del cursos, jo
soc d’educació infantil i soc “més u” o
sigui som  4 d’educació infantil. Com
que hi ha d’haver un “més u”, i soc, a
més, la directora, m’envien un  reforç
perquè faci les hores que no puc fer a
educació infantil. Com que tenim molta
gent problemàtica en l’aprenentatge,
també fa les altres hores a primària.
Tenim tres AD’S, professora d’anglès,
d’educació física, musica i  religió.
També tenim una professora en peda-
gogia terapèutica que es dedica als
nins diagnosticats pel Servei
d’Orientació en educació especial i,
finalment, tenim una professora d’audi-
ció i llenguatge. Com pots comprovar,
tenim un bon equip.

Imagin que tenen un APA o

AMPA, col·laboren el pares?
Hem estat uns dos anys en què l’APA
no ha funcionat gaire. Ara l’han tornat
a crear. L’Ajuntament ens ha enviat
una persona per xerrar amb ells, han
fet reunions i els ha orientat sobre el
que podien fer. Han creada un APA,
s’han federat  i han demanat ajudes,
subvencions i  totes aquestes coses
que poden ajudar la comunitat educati-
va. Per al curs que ve volen posar en
marxa l’Escola Matinera, es a dir, que
l’escola obri més prest. Se n’encar-
regaran ells mateixos i serà de forma
pilot. Estan molt animats.  

Com anau de dotacions

econòmiques?
No tenim menjador i les activitats
extraescolar, com que no hi havia APA
no s’hi identifiquen gaire i no vénen.
L’Ajuntament ha posat, els horabaixes
dels dimarts i dijous, un reforç en
matemàtiques, llengua i anglès. La
Conselleria també fa un reforç, de lec-
toescriptura, a través de l’Avaluació i
Qualitat del Sistema Educatiu
(IAQSE). L’any passat es fa fer des del
febrer al març i aquest any s’ha dem-
anat més temps. Va començar l’oc-
tubre i acabarà ara, pel maig. Tenim
una sala d’ordinadors i ara estan
instal·lant el cablejat per tenir connexió
d’Internet a totes les aules. 

Maria Teresa Sans
El C.P. Alexandre
Rosselló, conegut tam-
bé com Ses Finestres
Verdes, ha celebrat el
75è aniversari, ja que
fou inaugurat pel batle
Emili Darder el 14
d’abril del 1934.
Avui parlam amb la
seva directora.

entrevista gent del barri
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M’ha dit que no hi ha men-

jador. No hi ha gent interessa-

da?
Els que vénen de Son Banya es que-
den a menjar però, com no tenim men-
jador, hi ha un conveni amb el C.P.
Camilo José Cela perquè hi vagin.
Amb el mateix autocar que els du cap
aquí pel matí, ve a les dues a cercar-
los i se’n van a dinar. Després els tor-
nen a Son Banya amb la monitora que
està amb ells. També va a dinar
qualque alumne d’aquí que té una
situació familiar conflictiva. No pot anar
a dinar tothom que vol. És el Servei
Social el que fa un informe dels que
necessiten aquesta ajuda. 

Per acabar, els centres

públics estau darrere dels

concertats?
Crec que cada persona té dret a dur al
seu fill allà on vulgui. Però no estic d’a-
cord en què comptam poc quant a
recursos d’infraestructura, que no
humans. Hem d’estar més dotats. Per
exemple, hi ha escoles públiques que
estan bé, però nosaltres no tenim un
gimnàs, tampoc un accés des del pati,
una porxada ni un saló d’actes. Si ens
fessin un gimnàs i un lloc per al men-
jador, seria més fàcil. 

“ Crec que cada per-
sona té dret a dur al
seu fill allà on vulgui.
Però no estic d’acord
en què comptam poc
quant a recursos d’in-
fraestructura, que no
humans. Hem d’estar

més dotats.”
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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

CAM 2090 6481 06 0040020874

C/. Barrera, 54
07014 Palma de Mca.
e-mail: sdp@infonegocio.com
Tel.: 971 73 26 51
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Si voleu participar
amb les vostres
opinions, podeu 

enviar-les a

avvsesveles@yahoo.es 

Poesia
Encarnación Solana González és una
veïna del nostre barri aficionada a la poe-
sia. Ja en la revista anterior de Ses veles,
va sortir una poesia seva que ens havia
enviada. En aquesta edició li dedicam la
pagina amb tres de noves. Esperam que
vos agradi.

CANTO AL AMOR

Estoy cantando al amor
y me encanta la belleza
yo no he tenido la culpa
de haber nacido poeta.

El poeta es soñador
y lleno de fantasías,
por eso canta a la flor
al Olimpo y a sus Diosas,
y en mi mente sólo existen
las cosas lindas y hermosas.

Corre el agua cristalina
por el cálido arroyuelo
que nace de la montaña.
Y yo sentada a sus pies
presencio su dulce calma.
Allí sereno mi espíritu
y mi perturbada alma
al mirarme en el espejo
de sus cristalinas aguas.

EL POZO

Tengo yo un rústico pozo
En el patio de mi casa solariega,
Donde contemplo sus aguas
A la luz de las estrellas.

En sus ondulantes aguas
tu cara aparece en ellas,
ya perdida en la distancia
de tantos años sin verla
y los minutos y los días
que te ame como una fiera.

Me inclino sobre el brocal
se me desprenden dos lágrimas
que se funden con tu rostro
en la onduladas aguas.

Al paso de unos instantes
ellas recobran la calma,
cuando la luz se hace tenue
ya se esconden las estrellas,
solo queda en mi semblante
la huella de la tristeza.

SONATA PARA TI

En las altas horas de la noche
cuando llega ya la madrugada
siento mi corazón tan angustiado
y se me pone un nudo en la garganta.

Siento impotencia del olvido
y no puedo olvidar,
¿y si rezara?
Lo intento, pero nada.
Oh Dios! ¿por qué las cosas
De este mundo tienen que ser tan compli-
cadas?.
Porque si pones tu corazón
en quien no debes
tienes un despertar amargo,
como si muñeca de trapo fueres.

Es tal el impacto que recibes
Y es tan grande tu amargura
y tu despecho
que legas a pensar
que en la vida
para ti ya no hay trecho.



om és habitual pel
gener, concretament
els dies 9 i 10, cele-
bràrem les festes de
Sant Antoni. Degut al
mal temps s’anul·là el
concert de rock que
estava programat pel

divendres 9 i organitzat per s’Entreforc,
però sí que es va poder fer la pamboli-

ada en el bar de Can Rafel. Com és ja
tradició, els glosadors de l’associació
Canonge de Santa Sirga, en aquesta
ocasió en Mateu Mates (Xurí), en Blai
Salom (Blai) i n’Antònia Nicolau (Pipiu),
posaren de la seva part i “picaren” de
valent.
L’endemà, la revetlla tingué una gran
afluència. Famílies senceres torraren
mentre actuava el grup de ball de bot

Esclafits i Castanyetes. Enguany can-
viàrem la ubicació de les torradores i va
ser tot un èxit. 
Durant el vespre ens va visitar la bat-
lessa Aina Calvo que, acompanyada
dels regidors Maribel González
(Educació) i Andreu Ferrer (Interior),
estigué una bona estona parlan amb
els veïnats.
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l 10 de març es va
realitzar una sessió
extraordinària de
l’Ajuntament de
Palma per aprovar un
conjunt de punts cara
a la Façana Marítima
que es poden resumir

en tres: Aprovació provisional del Pla
general per crear un espai públic
equipat a primera línea, aprovació ini-
cial de la Modificació del Palau de
Congressos  i la ratificació de l’acord
amb Mapfre, pel qual l’Ajuntament es
farà amb la titularitat del solar comprès
entre Gesa i el futur Palau de
Congressos.
L’Associació va intervenir a través de la
seva presidenta, Isabel Rodríguez. Al
principi de la intervenció vàrem
mostrar la nostra “satisfacció” perquè
el nou projecte s’allunyava de l’anterior
que era una veritable muralla de
ciment. Per molt escalonats que fossin
els edificis, en el costat del carrer Joan
Maragall hi havia una alçada de 7-8
pisos.
Per l’altra banda, també  reconeixérem
que no era el model de façana que
nosaltres voldríem i havíem demanat
insistentment. No serà l’espai verd que
desitjàvem, on tots els ciutadans de
Palma poguessin caminar entre fron-
dosos arbres al costat de la mar. 

JUAN TRAMULLAS  SERRA

l nostre veïnat Joan
Tramullas ens va
deixar, amb només
amb 53 anys, el dia 7
de març, desprès de
lliurar la batalla con-
tra una malaltia que
al final li ha guanyat.

Era bona persona, solidari i lluitador.
Treballador d’EMAYA des de feia més
de vint anys, havia estat  enllaç sindi-
cal, sempre batallant per a millores
laborals o socials. Exemple de partici-
pació ciutadana, va ser un dels primers
socis de la nostra Associació. Present a
totes les nostres manifestacions, tor-
rades i acampades reivindicatives. Es
podia comptar sempre amb ell. 
El trobarem a faltar en molts de
moments, però per ventura a un més
especial que és quan es fan les vet-
lades de “pa amb oli” del barri i a on ell
mai no hi faltava, amb el seu tarannà
alegre i la seva generositat. Com deia
el seu recordatori: “La vida dels que
se’n van és a la memòria dels que que-
den”
Estimat Joan, sempre quedaràs a la
nostra memòria.
Fins sempre.

La Junta Directiva
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JUAN TRAMULLAS  SERRA




