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L'ARC DEL PARC, SÍMBOL DEL BARRI

S

Sempre hem considerat l'arc del Parc de Ses Veles com un símbol del nostre barri. Per
això, quan arran de la modificació del catàleg de protecció d'edificis i d'elements d'interès culturals del PGOU, tinguérem l'oportunitat de proposar els que pensàvem que mereixien esser protegits, no dubtàrem a posar-lo en primer lloc.
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’aparició d’un nou número de la nostra revista és
sempre un motiu de satisfacció, i aquest espai
m’ofereix, una altra vegada, l’oportunitat de dirigir-nos a vosaltres. En aquesta ocasió, voldríem
començar amb l’esperança que hagueu passat unes
molt bones festes de Nadal i desitjar-vos un feliç
any 2017. També ha de ser un bon any per a l’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE SES VELES. No podem oblidar que l’objectiu de les persones que s’impliquen, de forma voluntària, en la nostra entitat
és la millora del nostre barri i de les condicions de vida dels seus
residents. Aquest fou el motiu pel qual es fundà la nostra entitat,
i aquest és l’objectiu que ens impulsa en el nou any que tot just
ara comença ple d’idees i de nous projectes. Continuam, juntament a AMADIP, amb la gestió del Casal de Barri Joan Alcover, que
volem convertir en un espai per a tots els veïns. Per aquest motiu,
voldríem, en primer lloc, convidar-vos a passar-hi els dimarts i
dimecres horabaixa. Aquests dies ens trobareu i vos atendrem
gustosament. A més, volem continuar impulsant els tallers que hi
organitzam, ja que han tengut una molt bona acollida per part dels
participants i estam convençuts dels beneficis que aporten a la
vida social de la barriada. En aquest punt, voldria recordar que se
segueix impartint el taller gratuït de Memòria, gràcies a la tasca
desinteressada de la monitora, a qui volem agrair públicament la
seva implicació. Finalment, també volem organitzar diferents
tallers puntuals i xerrades sobre diversos temes que vos puguin
interessar. Evidentment, sempre estam oberts a escoltar les
vostres propostes. Enguany també volem recuperar la festa
solidària, després de la bona experiència que va suposar la que
organitzàrem fa dos anys. Tot i que des de les instàncies polítiques
no es deixi de repetir que la situació millora, sabem que són
moltes les persones que encara es troben desemparades o al
llindar de la pobresa. Per tant, la solidaritat continua essent imprescindible, i les petites bones accions de cadascun de nosaltres
permetran construir un món millor. Tot i aquestes il·lusions en el
nou any, tampoc no podem deixar enrere els terribles cops que, a
vegades, ens dóna la vida. Així, no oblidam l’atropellament mortal
del nostre veí Juan Antonio Canals en el pas de vianants del carrer
de Joan Maragall. Encara que no el podrem recuperar, des de l’associació hem demanat mesures per evitar que accidents com
aquests tornin a produir-se. També
estam consternats per la mort de
Damià Colom, germà de la nostra companya Cati Colom, també desapareguda
fa quasi dos anys. Tot i que no vivia al
nostre barri, en Damià sempre va
col·laborar amb nosaltres en les festes
i en tot allò que podia. Era un molt bon
amic, de manera que el trobarem a faltar.
Doncs així, amb la mirada al futur i el
record en aquells que ens han deixat,
no puc fer res més que reiterar els
meus bons desitjos de cara a aquest
2017. Que, almenys, l’acabem amb un
món millor que com l’hem començat.
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butlletí nº 17

Els nostres carrers

Pere Joan Llobet

ntre el 2015 i el 2016 s’ha commemorat l’Any Llull per recordar el 700è
aniversari de la mort de Ramon Llull
(1232-1316), el «mallorquí més universal». Filòsof i autor d’obres de tots
els gèneres literaris, va donar lloc a
una doctrina pròpia, el lul·lisme, un
dels corrents de pensament més importants a l’Europa occidental.
Un dels seus seguidors va ser el franciscà Pere Joan
Llobet. Nascut a Barcelona, al final del segle XIV. Fill
de Joan Llobet i d’Eulàlia, era membre de l’estament
dels ciutadans, el que significa que formava part de
les capes altes de la societat. Així i tot, Llobet va professar a l’orde franciscà, dins el qual desenvolupà
una carrera eclesiàstica: el 1445 va ser elegit pare
provincial dels franciscans de la Corona d’Aragó (superior de tots els frares menors).
Cal recordar que els franciscans estigueren molt vinculats al lul·lisme i en foren els seus principals defensors. El mateix Ramon Llull s’havia unit
espiritualment a l’orde, si bé mai no hi professà com
a frare. Per altra banda, a Barcelona hi havia una potent escola lul·liana a partir de la qual es difongué la
doctrina de l’insigne mallorquí. Pere Joan Llobet estudià a l’Escola de Barcelona i arribà a ser considerat
magister scolarum magistri Raymundi Llull (mestre
de les escoles de mestre Ramon Llull). El 1449 el rei
Alfons el Magnànim l'autoritzà a l’ensenyament de la
doctrina lul·liana en tots els territoris de la Corona
d’Aragó. Aleshores, Pere Joan Llobet va decidir establir-se a Mallorca i fundar una escola lul·liana al
puig de Randa. Hi habilità les antigues ermites per
allotjar-hi deixebles, al mateix temps que es dedicava a la predicació i al magisteri de l’Art de Llull. De
fet, es pot considerar un del primers lul·listes que va
ensenyar la doctrina de Ramon Llull a Mallorca. La
seva fama traspassà fronteres, i venien persones de
tota Europa per escoltar-lo. Entre els seus deixebles
es pot destacar l’italià Virgilio Bornati, que va ser enviat a Mallorca pel papa Nicolau V amb l’objectiu de
fer-se amb una còpia de l’Ars generalis de Ramon
Llull. Bornati fou mestre d’un altre destacat lul·lista,
el venecià fra Mario de Passa. Pere Joan Llobet apart
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Sepultura de Pere Joan Llobet a la Catedral de Mallorca
(atribuida a Francesc Sagrera). Foto: Cristina Ortiz Moreno

de l’ensenyament del lul·lisme, també treballà per a
la dignificació de Llull, i la recuperació de la seva
figura pels intel·lectuals mallorquins del segle XV. Va
dissenyar el sepulcre de Llull a l’església de Sant
Francesc, patrocinat pels jurats de la ciutat i del
Regne de Mallorca. Les despulles de Ramon Llull
foren enterrades el 29 de juny de 1448.
Pere Joan Llobet morí l'11 de maig de 1460. La importància que va assolir es fa palesa en la decisió del
Capítol catedralici de Mallorca de pagar dotze ciris
que cremaren durant les exèquies, i fou enterrat a la
Seu de Mallorca, a l’actual capella del Sagrat Cor de
Jesús, en una urna penjada a la paret.
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C/. Pérez Galdós 9A, Bajos - 07006 Palma de Mallorca
T: 971 72 12 99 - M: 662 920 764
suscripcion3@grupbsb.com

DESCUENTOS DEL 10% EN TODOS SUS SEGUROS

Andres Riutor Huguet
Andres Riutort Granda

Buades de Armenteras

Aulas con grupos reducidos

Abogados

Servicio de comedor
Psicomotricidad
Inglés (profesora nativa)
C/. Jeroni Pou, 12
07006 Palma

T 971 29 11 68 - F 871 94 97 19

Tel.: 971 46 25 56

General Riera, 3, 3ºA - 07003 Palma de Mallorca
secretaria@buadesdearmenteras.com

Gran patio exterior + juegos
Personal titulado
Excursiones programadas
Agosto cerrado

C/. Juan Alcover, 45
07006 Palma

Tel.: 971 77 07 00
www.palmapollo.com

C/. Joan Alcover, 59 - 07006 Palma de Malorca
Tel.: 971 77 47 55
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FESTES D’HIVERN

l 30 de gener tinguérem, un any més,
les habituals Festes d'Hivern. La gran
participació feren insuficients les 6
torradores que instal·làrem (n’havíem
demanat 8). I això que alguns veïnat
dugueren la seva!
A mitja tarda. I amb música ambient,
iniciàrem l’encesa de les torradores, i
quan va haver suficient caliu, un parell d’hores més
tard, començaren a torrar. Els Balladors de Lluc foren
els encarregats de posar música a la nit. Tots els que
volgueren, ballaren boleros, jotes i mateixes. Per
acabar, i a l'hora prevista, els dimonis de Pollença,
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Ca de Bou, feren el Correfoc, que ja es una tradició a
ses Veles, a pesar que l’any passat no poguessin actuar per problemes burocràtics. Qui va voler, pogué
ballar i botar sota les seves espurnes. Per acabar,
volem agrair als participants i a tots els assistents per
fer possible aquesta festa i, molt especialment a tots
els que ens ajudaren a muntar-ho (i desmuntar).

associació de veïns de ses veles
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ASSEMBLEA

l 28 d'octubre, celebràrem l'Assemblea General Ordinària de socis i sòcies de la nostra associació. Fou, com
ja és habitual, en el Casal de Barri
Joan Alcover i, a més de exposar-se i
aprovar les memòries d'activitats i
econòmica, es procedí a escollir les
persones que a partir d’ara estaran a
la Junta Directiva, que quedà configurada de la forma
següent:

E

Presidenta:
Secretari:
Tresorera:
Vocals:

Mari Carmen Fonoyet Dot
Sergi Cassanyes García
Lourdes Martín Clemente
Loli García Sánchez
José Abellán Pérez
Francisca Fonoyet Dot
María Teresa Diaz Cordero
Manuela Santoyo Sánchez

Com sempre que hi ha un canvi, s'obre una nova
etapa que esperem sigui profitosa pel barri. Sabem

que hem d'estar vigilants perquè la qualitat de vida
en el barri millori dia a dia. Estam federats a la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, FAAVV, la
qual té com a lema LA FORÇA DE LA UNIÓ. Aquest
lema el volem fer nostre i vos volem convidar a què
ens doneu suport i col·laboreu amb l'associació. Necessitam saber que estau al darrere.
Com? En primer lloc, fent-vos socis, i sobretot assistint i participant a les festes, a les xerrades, als
tallers i, en definitiva, a tots els actes que organitzam
per a vosaltres. Diuen que quatre ulls veuen més que
dos. Imaginar-vos, doncs, com podem millorar el
barri si tots ens fitxam en les deficiències i ho posam
en coneixement de l’Ajuntament, perquè ho corregeixi. Així doncs, vos demanam que si veis un desperfecte, brutor, qualque cosa que no estigui bé,
avisau-nos o, si ho preferiu, directament l’ajuntament al 010. Finalment, recordar-vos que, si voleu
contactar amb nosaltres per qualsevol motiu, ho
podeu fer al mòbil 695 300 933, mitjançant la nostra
adreça electrònica: avsesveles@gmail.com, o també
en el nostre Facebook.
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d’ESTIU

FESTES

C

om és habitual, el cap de setmana
abans de sant Joan, celebràrem les
Festes d’Estiu. Preparàrem un programa variat i que, creim, podia
agradar a tothom. Uns dies abans de
l'inici de les festes, decoràrem la
plaça, perquè quedas ben ornada (1).

► El dijous 16 començàrem les festes amb la Nit de
la Ratapinyada, organitzada per DINAMO (2).
►El divendres 17 hi hagué una mostra del Taller de
Ball de Bot que duim a terme al Casal (3), i
seguírem amb un pa amb oli, en format de llonguetada (4). Madò Joanaina (5) ens amenitzà la nit.

1

►El dissabte 18 inicià amb una trobada de pintors
(6) i una mostra de quadres dels alumnes del nostre
Taller de Pintura (7). Mentrestant, ens admiràrem
amb les actuacions d’un membre del Circ Bover (8),
ballàrem amb el grup de swing The Lindies (9) i
gaudírem del cor Sin Límites, d'Aspaym (10).
► El diumenge 19, darrer dia de festes, comptàrem
amb l’actuació de la Banda de Música Jovent de
sa Indioteria (11) i acabàrem amb la projecció de
la pel·lícula Ocho apellidos catalanes (12).

2
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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 nova quota única de 10 euros anuals
Nom ____________________________________________DNI ________________________________
Domicili _____________________________________________________________________________
Codi postal __________________Població _________________________________________________
Telèfon fix _________________________Telèfon mòbil ______________________________________
Correu electrònic ______________________________________________________________________

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

Firma del titular del compte ___________________________
Feis arribar aquest full a l’Associació. Si ho preferiu, podeu ingressar directament la quota a qualsevol dels
nostres comptes:
LA CAIXA 2100 4301 97 2200000478
BANCO SABADELL 0081 1579 74 0001009907

TALLERS QUE FA
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SES VELES

CASAL DE BARRI
JOAN ALCOVER

AL

Inscripcions els dilluns i divendres s’horabaixa

CARRER DE JOAN ALCOVER, 28

TALLER

DIES

HORARI

PREU (PER TRIMESTRE)

BALL MALLORQUÍ

DIMARTS I DIJOUS

20:30 a 21:30 hores

60,00 €

BALL EN LÍNEA

DILLUNS

19:15 a 20:15 hores

40,00 €

BALL DE SALÓ

DILLUNS

20:30 a 21:30 hores

80,00 € (per parella)

BRODATS

DIMARTS

17:00 a 19:00 hores

40,00 €

CATALÀ CONVERSA

DIMECRES

19:00 a 20:30 hores

Gratuït

INFORMÀTICA (grup 1)

DIMARTS

17:00 a 19:00 hores

40,00 €

INFORMÀTICA (grup 2)

DIMARTS

19:00 a 21:00 hores

40,00 €

MEMÒRIA

DIMECRES

11:30 a 13:00 hores

Gratuït

PATINATGE

DIMARTS I DIJOUS

17:30 a 18:30 hores

40,00 €

PINTURA (grup 1)

DIMECRES

17:00 a 19:00 hores

20,00 €

PINTURA (grup 2)

DIMECRES

19:00 a 21:00 hores

20,00 €

TALLERS PUNTUALS

DIMARTS

17:00 a 21:00 hores

A concretar
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El pes veïnal

en la

gestió del Casal de Barri Joan Alcover
mb l'inici d'aquesta nova legislatura,
la regidoria de Participació Ciutadana
de l'Ajuntament de Palma ens va
oferir a l'associació de Veïns Ses
Veles, compartir la gestió del Casal de
Barri Joan Alcover amb la Fundació
Amadip Esment, com a experiència
pilot. L'Associació de Veïns va acceptar el repte i a partir del mes de setembre del 2015,
durant dos dies a la setmana (dilluns i dimecres), es
va fer càrrec de la recepció i gestió de l'espai cultural
i social, a més de desenvolupar les seves activitats.
Al Casal, també hi ha d'altres entitats que disposen
de cessió d’ús. Aquest model mixt de gestió és, de
moment, l'únic a Palma. L'AVV Ses Veles ja teníem
experiència en gestionar el Casal de Barri, ja que ho
férem des de juliol del 2010 a juny del 2012. No obstant això, durant la legislatura 2011-2015 el govern
municipal del Partit Popular va considerar que les entitats veïnals no eren les més aptes per gestionar i
dinamitzar els casals de barri i va privatitzar la seva
gestió a través d'empreses culturals i de serveis.
Afrontar aquest objectiu ha estat possible gràcies a
la participació voluntària dels membres de la Junta

A
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Directiva de la AVV Ses Veles. Sempre hem considerat aquest espai com a facilitador de convivència i
participació al barri. El fet que l'Associació pugui estar
present durant aquests dos dies, que ara són els dimarts i dimecres, facilita que els veïns i veïnes del
barri contactin presencialment amb nosaltres i ens
facin arribar les seves queixes i suggeriments, a més
que també poden fer-ho a través del facebook, correu electrònic i telèfon. Aquesta gestió, fins ara, ha
estat basada en una cessió d'ús, és a dir, les entitats
gestores no rebem cap quantitat econòmica per durla endavant. No obstant, consideram que un equipament d'aquestes característiques no és pot gestionar
de manera sostenible, només amb voluntariat i, per
tant, la manera més adequada per a la gestió del
casal seria a través d'un conveni amb l'administració
municipal. No sabem si continuarem amb aquest
model el 2017 o pel contrari l'Ajuntament ens farà
una proposta diferent. Durant l'any que duim, la
valoració que feim d'aquesta experiència és molt
positiva i enriquidora. Hi ha col·laboració, participació
i voluntat per les dues entitats que aquesta gestió
mixta funcioni i es consolidi en el futur.
Reunió sobre la gestió dels Casals

associació de veïns de ses veles
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Camí Fondo s/n - Palma
Tel.: 971 46 48 18 - Fax: 971 46 44 08
jesusbalaguer@centroagricola.es · www.centroagricola.es

C/. Juan Alcover, 51 - Palma
Tel.: 971 46 66 69

Exposición y ventas: Tomás Forteza, 35
Tel.: 971 46 26 86 Fax: 971 77 06 54
Taller: Jeroni Pou, 22 - 07006 Palma.
Tel: 971 91 91 05
msalom@ono.com
www.motos-salom.com
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EXCURSIONS
E

nguany hem fet dues sortides amb els
nostres socis. A l'agost assistirem a la
ja tradicional excursió a Formentor
que organitza la Federació d'Associacions de Veïns de Palma. Trobàrem un
dia no molt calorós, fent l’estada més
agradable. Lamentablement, algunes
persones es quedaren fora, ja que els
autocars (un total de cinc) s’ompliren bastant aviat.
L’any que ve, segurament, repetirem. El setembre,
visitàrem el Palau de Congressos. Fou una visita instructiva i gràcies a aquesta, i a les explicacions de
n'Aleksandra, la nostra guia, a partir d'ara el veurem
amb altres ulls. A pesar que durant la visita
volgueren justificar la seva construcció, pensam que
continua sent un edifici massa gran per al lloc on està
i, no tenim clar que sigui molt rendible, amb el dineral que ha costat. Però ja està fet i hem de conviure
amb ell, i procurar que sigui beneficiós per a la Ciutat
i no sols per a uns. A l'any que estam a punt d'entrar,

desembre 2016

volem continuar amb aquestes excursions i visites, i
ja en tenim en ment algunes, com visitar les possessions de Solleric, a Orient o Els Calderers de Sant
Joan. D’excursions, possiblement se’n faci una a
l’Avenc de Son Pou i, com ja hem dit abans, una altra
a Formentor.

associació de veïns de ses veles
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REUNIONS
SES VELES, junt amb altres entitats, participam en el Consell Territorial del Districte de Llevant. En
la darrera que anàrem, apart de
parlar dels lloguers socials o de
temes d'urbanisme, principalment
del barri del Rafal, Inma Mayol,
gerent d'Emaya va informar de diversos temes que ens interessaven. Entre ells, digué que a final
d'any tindríem contenidors nous,
amb millor manteniment i neteja.
Tot serà igual, i sols canviarà el
color de la tapa. A més, seran més
fàcils d'obrir. També haurà nous
recipients per reciclar l'oli utilitzat.
Ja no haurem de tirar-ho a dins,
sinó que dipositarem directament
el recipient que el contenidor, essent així molt més net. Nosaltres
demanàrem que tornàs pel nostre
barri el camió de reciclatge que
passava un pic per setmana, i en
el qual podíem tirar tot allò que no
es pot dipositar en els contenidors

CATÀLEG DE
PROTECCIÓ
D'EDIFICIS

del barri i es precís anar a un Punt
verd. Ens van contestar que ja ho
havien previst, i que tindrem aquest tipus de servei. També reclamàrem més neteja (donarem
importància a l’agranador, que fa
més net que una màquina) i sobretot més vigilància per aquestes
persones incíviques que no recullen les "cacas" del seu ca. Final-

ment reflexionàrem que en el nostre barri hi han moltes finques antigues que es veuen dificultades
l'hora de posar comptadors individuals, degut a la falta d'espai en
les seves respectives entrades.
Demanarem que en aquest casos,
Emaya fos més permissiva a l'hora
d'exigir segons quins armaris de
comptadors.

escrit instant l’Ajuntament a conservar-los. Entre les construccions
que proposarem hi ha el Col·legi
Públic d’Educació Infantil i Primària
Alexandre Rosselló, al carrer de
Miquel Santandreu cantonada amb
el carrer del Cigne. És un complex

escolar inaugurat per Emili Darder
el 14 d’abril de 1934, i fou la
primera escola pública de l’Eixample de Palma. Respon a la tipologia
característica de les escoles
construïdes durant la Segona
República.

A conseqüència de la modificació
del catàleg de protecció d'edificis i
d'elements d'interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del
PGOU de Palma, Instaren a les entitats que si en el àmbit del nostre
barri, hi havia qualque edifici, o
conjunt d'edificis que, des de el
nostre punt de vista mereixia la
catalogació per ésser protegit, ho
fessin saber. El nostre barri és un
dels sorgits arran de l’enderrocament de les muralles al principi del
segle XX. La seva ordenació urbana es deu al Pla Calvet, el qual
permeté la construcció d’habitatges unifamiliars i carrers relativament amples. Actualment encara
es conserven alguns edificis d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars característics de la tipologia
que va ser utilitzada durant el desenvolupament de l’Eixample de
Llevant i trobam interessant conservar-los. Per això, vàrem fer un
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butlletí nº 17

TROBADA

D’ASSOCIACIONS
Com a membres que som de la
Federació d’Associacions de Veïns
de Palma, FAAVV, assistim a les
trobades que organitzen. El 3 i 4
d’octubre de 2015 assistírem a una
trobada a l’Hotel Viva Cala Mesquida. En primer lloc, hi hagué una
informació federativa sobre les actuacions i activitats duites a terme
per la Federació. Durant les sessions, es feren grups de treballs
per tractar tres blocs temàtics:

TALLERS DE
NADAL
Juntament als tallers que organitzam de forma habitual, també en
realitzam de puntuals, això és
tallers que només duren pocs dies.
N’hem preparat de diferents tipus,
però els que han tingut més èxit
han estat els que hem dut a terme
en les dates nadalenques. El Nadal
de 2014 realitzàrem un taller de
bolles i estrelles, fetes amb la tècnica de folre amb bocins de tela. El
resultat fou molt original, i les
boniques ornamentacions, elegants i festives, serviren per penjar a l’arbre o ambientar la llar.
L’any següent, el taller nadalenc es

desembre 2016

A) Participació Ciutadana - Transparència i codi ètic - Administració
pública i empreses municipals Pressupostos
i
Finançament
Municipal.
B) Benestar Social – Cultura Educació i Esports.
C) Medi ambient - Neteja i Territori
– Mobilitat - Seguretat Ciutadana Urbanisme.
Posteriorment es posaren en
comú. Ja enguany, hem anat, el 5
de novembre, al puig de Sant
Miquel, on tractarem dos temes de
gran problemàtica a Ciutat: LA
NOVA ORDENANÇA D'OCUPACIÓ

D'ESPAIS PÚBLICS, és a dir, les
terrasses, i el LLOGUER TURÍSTIC.
Temes que en els nostre barri
patim en major o menor grau.
Com ja hem dit, són problemàtics
i donaren molt per xerrar. Però una
cosa que va quedar clar, és que
necessitam una bona regularització. I ara, en el moment de
redactar aquest número, som a
punt d’assistir a una altra trobada,
el 17 de desembre, a l'HOTEL
HORIZONTE, de Palma, on es tractaran dos temes també molt interessants i a l’odre del dia: la Neteja
a Palma i l’Ordenança de Mobilitat
Sostenible de la Ciutat.

dedicà a l’elaboració de centres de
taula de tota mena a partir de
diferents materials. Aquest 2016
hem tornat a repetir la tècnica dels
bocins de tela per bastir un arbre
de Nadal; el podeu veure a la fotografia adjunta, i comprovareu
que és un element ornamental
molt adient per decorar qualsevol

racó de la casa. En vistes al Carnaval, l’any passat organitzàrem
un taller de màscares. Partírem de
la base d’una màscara en blanc,
que cadascú decorà segons els
seus gustos i preferències. A causa
de la seva bona acollida, segurament el tornarem a repetir aquest
2017.
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