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Els tribunals

anul·lan

la modificació
del PGOU
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El tema de l'edifici de GESA sembla un conte de mai acabar. Quan ens pensàvem que ja se sabia què fer amb ell
(un quarter de policia local, diferents centres culturals, oficines municipals, restaurant en el darrer pis), els tribunals
han anul·lat la modificació del PGOU que reordenava les propietats de la zona i la protecció de l'edifici de GESA, i
la conversió en zona verda. Un pic rebutjat l'apel·lació de l'Ajuntament i del Consell, una possible solució seria que
Endesa recuperàs una part d'edifici. Haurem d'esperar com acaba tot això.
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Molts d’anys a tothom,

n any més publicam la nostra revista, eina de comunicació fonamental per a nosaltres. A més de
les vies del correu electrònic i el Faceboock, per a
nosaltres és molt important aquesta publicació per
estar en contacte amb tots vosaltres i informar de la nostres activitats d’enguany.
L'associació de veïns organitzam dues festes a l'any: les
d'Estiu, amb activitats infantils i per a adults i el sopar a la fresca
per a tots el socis i sòcies; i les d'Hivern, amb la torrada, ball
mallorquí i un correfoc que, com ja és tradicional al nostre barri,
és a càrrec de la colla de dimonis Ka de Bou, de Pollença.
Però, no tot són festes. També feim feina per defensar i reivindicar els nostres drets. Per aquest motiu, vàrem sol·licitar la
visita del Sr. Batle i diferents regidors de l'Ajuntament per explicar-los, de primera mà, tots els problemes que tenim a la barriada, el qual va acceptar de bon grat.
Continuam al Casal de Barri Joan Alcover, on hem incrementat tallers, més socioeducatius i inclusius, intentant el benestar
de tots els residents del barri i, en conseqüència, que siguin més
feliços. Per això, oferim activitats que millorin la salut integral
amb: pilates, zumba, gimnàstica, ioga, Gi Gong, Tai Chi. Per
apropar-nos a les diferents modalitats de ball: de saló, en línea,
dansa del ventre i ball mallorquí. Treballar la creativitat: pintura,
dibuix, costura creativa, brodats i manualitats. Coneixement de
llengües: Italià, anglès i català. Activitats per a gent gran:
memòria i gimnàstica de manteniment. I també impulsam la reflexió i el debat amb xerrades i conferències.
Com veis, no aturam. Però, heu de pensar que l'associació
som tots: els que treballam en la Junta i, sobretot, tots els que
viviu i treballau al barri. Per això, necessitam del vostre suport i
ajuda, que ens faceu arribar els vostres suggeriments per millorar i avançar en la convivència i en el benestar a la nostra barriada.
Tal com hem començat, volem acabar donant i desitjant-vos
els MOLTS D'ANYS. Que passeu unes bones festes i que l'any
2018 sigui millor que el que acabam de deixar.
Per finalitzar, ja vos podem informar que les nostres torrades,
les Festes d'Hivern, seran el dissabte, 3 de febrer. Així que heu
d’apuntar-ho en la vostra agenda.
Mari Carmen Fonoyet
presidenta A.VV. Ses Veles
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Els nostres carrers

Bernat Calvet i Girona
ernat Calvet i Girona (Eivissa, 1864 Palma, 1941). Enginyer de camins,
canals i ports; eivissenc, redactor,
com a urbanista, del primer projecte
d'eixampla de la Ciutat de Mallorca.
Es llicencià a l’escola de Madrid el
1883. Fou enginyer de la Direcció d’Obres Públiques entre 1883 i 1891, en què passà a
ocupar el càrrec d’enginyer municipal de l’Ajuntament de Palma i, el 1910, el d’enginyer en cap d’Obres Públiques de les Illes Balears (1910-28). El
1928, fou ascendit a inspector, cosa que l’obligà a residir a Madrid fins que es jubilà (1935).
Figurà en el Consell d’Obres Públiques, essent
president de la Secció de Ferrocarrils i fent part, el
1930, de la delegació espanyola al Congrés Internacional Ferroviari. Dirigí, com a tècnic, diverses indústries i realitzà importants obres i construccions,
impulsà notablement la xarxa de carreteres i el servei
de fars i ports de les Illes.
Fou regidor i batle de Palma (1906) pel grup republicà, la qual cosa determinà la seva intervenció en
la polèmica suscitada el 1907 arran del trasllat del
cor de la Catedral, realitzat sota la direcció d’Antoni
Gaudí, al qual ell s’oposava.
És autor del primer pla d’eixample de Ciutat,
aprovat el 1901. Inspirat en els de Madrid i
Barcelona, es caracteritza, no obstant
això, per la seva disposició radial i concèntrica. L’aplicació del projecte, que
abraçava l’espai que hi ha entre les actuals Avingudes, el Molinar, la plaça de
Toros i Santa Catalina, suposava l’enderrocament del recinte emmurallat que
encerclava la ciutat històrica, centre
sobre el qual gira tot. La seva finalitat era
enllaçar el barri antic amb les carreteres
d’Inca, Manacor i Sóller, vies d’accés a la
ciutat des de la resta de l’Illa, i els barris
que ja s’havien format extramurs, com el
dels Hostalets i el de la Soledat. Encara
que ha marcat definitivament la morfologia de la ciutat, no fa una definició sistemàtica de l’ús del sòl. Es limita a indicar
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on situar les zones verdes (àrea
dels instituts fins al Fortí) i a
suggerir la necessitat de construir tres mercats (a la plaça del
Progrés, a la plaça del ferrocarril
i a la zona de llevant, entre la
carretera d’Inca i la mar) i un escorxador al carrer dels Foners.
També féu el disseny dels carrers, que són de quatre tipus: les
Avingudes, de 40 m d’amplada,
bastides aprofitant el fossat de
les murades; els carrers formats per les carreteres
que uneixen pobles amb Ciutat, de 30 m, com els de
Manacor, Aragó i 31 de Desembre; els carrers de
segon ordre, de 20 m, com els de Nuredduna, Arxiduc Lluís Salvador i Blanquerna, i la resta, de 10 m,
que són la majoria.
Obres seves són Las calles de Palma (1890) i Las
murallas de Palma deben derribarse (1890), escrites
amb la intenció de crear un clima favorable a l’eixample; El proyecto de reforma de la plaza Mayor, en el
qual actuà com a enginyer municipal, i el seu projecte urbanístic Memoria del proyecto de ensanche
de la ciudad de Palma. Aprobado por concurso
público por RD de 22 de febrero de 1901 (1909) i el
plànol de la ciutat que incorporà al projecte.

Plano de Palma amb refugis i ports de socors
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FESTES D’HIVERN

l 4 de febrer celebrarem les Festes
d'Hivern, que sempre les feim un dissabte de final de gener o principi de
febrer. Com tota revetla de Sant Sebastià o Sant Antoni, hi va haver torrada, ball de bot i Correfoc.
Tot començà a les sis de la
tarda amb
l'encesa de foguerons.
Sobre les nou, ja hi havia
un bon caliu i la gent va
començar a torrar. El grup
de ball de bot AIRES MALLORQUINS posaren música a la nit i feren que els
balladors no aturessin ni un
moment.
Un any més, la festa fou
tot un èxit. La plaça s’ompli
de veïns i visitants que
vingueren a gaudir-ne.
Malauradament, el nostre
amic i company Damià
Colom, no pogué assistir.
Ens havia deixat poc
abans, el 28 d’octubre de
2016, tal com anunciàrem
en l’anterior revista, deixant un gran buit. Veí del
nostre barri, vivia a Pollença, d’on era, però sempre
podíem comptar amb ell.
Per les festes, sempre estava disposat a ajudar-nos.
En reconeixement, volgueren donar a la seva parella,
na Joana, un emotiu
quadre amb una selecció
d’imatges d'en Damià, que
havíem recollit al llarg dels
anys.
Seguidament, fou l’hora
dels dimonis. Els pollencins
CA DE BOU ompliren la
plaça de foc i fum en un espectacular i vistós Correfoc.
Com ja hem dit, la jornada fou molt concorreguda i del grat de
tothom. No obstant, enguany, amb la presencia de
Protecció Civil, hi va haver
més gent d'espectadors i
menys ballant i botant sota
les espurnes del foc. A
pesar de tot, va ser un èxit

E
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i amb un final apoteòsic. Des d'aquí, volem agrair a
tots els que feren possible la festa, tan participants
com els que vingueren a la plaça.
Per l'any que ve, ja tenim pràcticament enllestida
la torrada. Tornarà a ser el primer dissabte de febrer,
dia 3 i, com sempre, esperam que vingueu a torrar i
ballar.

butlletí nº 18

La gent omplí la plaça

Na Joana rebent
l'emotiu quadre

Hi hagué menys gent sota el foc

desembre 2017

El grup Aires Mallorquins

El dimonis KA DE BOU

Apoteòsic final
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C/ Pérez Gadós, 14, Local 1 - 07006 Palma de Mallorca
T: 971 72 12 99 - M: 662 920 764
suscripcion3@grupbsb.com

DESCUENTOS DEL 10% EN TODOS SUS SEGUROS

FARMACIA RIUTORT C.B.
Andrés Riutort Huguet
Andrés Riutort Granda

Aulas con grupos reducidos

Buades de Armenteras
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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XERRADES

nguany hem organitzat dues conferencies on hem tractat assumptes
ben interessants. La primera fou el
21 de març amb una xerrada sobre
EDUCACIÓ FINANCERA, a càrrec de
Maria Mallorquí, membre d'ADICAE,
Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes
i Assegurances. Va ser molt instructiva i es parlà de diversos temes, com que és el TAE,
si ens cobren de més o com reclamar els nostres
drets. Però, sense dubte, les clàusules sól fou el tema
estrella, i els assistents feren moltes consultes sobre
el tema.

E

ciclatge: gris pel rebuig, verd pel vidre, blau pel
paper i cartó, i grog pels envasos lleugers. A més del
pedal per poder-los obrir, també disposen d'una
palanca, per felicitar encara més aquesta tasca.
Aprofitam per recordar de la necessitat de fer un
bon reciclatge i respectar el que hem de tirar a
cadascun d'ells. Si ho pensam bé, sempre podem
millorar. Per exemple, un error, que hem observat
amb freqüència, és tirar una bossa de plàstic plena
de diaris, en el contenidor blau de paper. Pensau que
la bossa ha d'anar al groc. Recordau que per més informació o qualsevol dubte podeu cridar al 900 724
000 i entrar en la pagina www.emaya.es
El 30 de maig, arran de la col·locació dels nous
contenidors de fems, EMAYA, i promogut per la Federació d'Associació de Veïns de Palma, realitzà en el
Casal de Barri Joan Alcover el Taller d'Ecologia i Convivència, a càrrec de monitors d'Emaya. Estructurat
en dues parts, una sobre el reciclatge i l’ús adequat
de cada un dels contenidors, i l'altra, per explicar el
funcionament de l'APP “EMAYA Gestió Incidències".
Útil per informar de qualsevol incidència i problema,
per una ràpida solució. Finalment, varen ser atesos
els dubtes dels assistents. Encara que els monitors
sols venien a informar, també s'emportaren qualque
queixa, com l'estat deplorable d'alguns contenidors
del barri o les caques i pipís dels cans. Ens hagués
agradat tenir una major assistència, però els que
vingueren gaudiren d'una fructífera estada, que tenia
com a continuació una visita a les instal·lacions
d'incineració i reciclatge de l’empresa TIRME.

Posteriorment, i un pic instal·lats els nous contenidors, es va fer una nova xerrada el dimecres 18
d’octubre.

Els nous contenidors, com haureu vist, son d’un
disseny més modern, tots del mateix color exceptuant la tapa, que son del colors indicatiu de cada re-
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FESTES
d’ESTIU
nguany, les FESTES D'ESTIU tornaren
a ser tot un èxit de participació.
Moltes gràcies a tots els assistents i
els que, amb la seva feina, ho feren
possible. Començaren el dijous 15,
amb una demostració dels tallers que
realitzem en el Casal de Barri Joan Alcover. Entre d’altres, participaren els de Zumba,
Dança del ventre (1), Tai-Chi (2), Dibuix (3), Guitarra
(4) o Ball en línia (5). El divendres 16, li tocà el torn
al taller de Pintura (6) i desprès, com ja és habitual,
férem el Sopar de la fresca (7) que, igual que l’any
passat, comptà amb la participació de Madó Joanaina
(8). Per primera vegada provàvem una nova formula:
cada un va dur el seu sopar de ca seva. L'Associació
aportà el vi, l'aigua i la síndria. L'experiència va ser
tot un èxit, amb una bona participació de veïns i
amics. El dissabte 17, dia fort, ja varem tenir, mitjançant EMAYA, una activitat infantil que, sota el títol
de JOANET RECICLA, s'explicava com, a on i el què
reciclar. Les festes continuaren, ja d'horabaixa, amb
la XI Trobada Ses Veles de brodadores i randeres de
coixí (9), que tornaren a ser tot un triomf amb unes
130 participants vingudes de tot Mallorca. Tingueren
una festa infantil amb 9Circ (10), i tancaren el dia
amb el grup de swing The Lindies (11). El darrer dia
de les festes, tingueren dues activitats. Finalitzaren
les festes el diumenge 18 amb un esplèndid concert
de la Banda de Música de Son Rapinya (12), que fou
molt amè i amb participació del públic que ha omplert
la plaça. Com també és habitual, finalitzàrem les
festes amb la projecció d'una pel·lícula: Zipi y Zape,
y la isla del capitan (13)
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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:
BANC SABADELL ES51-0081-7041-13-0001659576

TALLERS CASAL JOAN ALCOVER
Joan Alcover, 28 - Palma - T. 971 461 747 - www.casaljoanalcover.es
Tallers gestionats per
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SES VELES
Preus:
trimestral - 40 euros
Horari d’atenció:
De dilluns a divendres
de 16:30 a 21:00 hores.
Les inscripcions es poden realitzar al Casal de Barri o mitjançant la pàgina web.
Les activitats estan dirigides a tots els públics majors de
16 anys.
Els Casals es reserven els drets de suspendre els tallers
que no assoleixen un mínim de participants o possibles
canvis en els horaris.
No es realitzen devolucions d’inscripcions.
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PILATES:

HATHA IOGA:
TAI-TXI:
GIMNÀSTICA: QI GONG:
BALL EN LÍNIA: BALL DE SALÓ: MALLORQUÍ:
-

Nivell I ..............................(Dilluns i dimecres de 10:30 a 11:30 h.)
Nivell I .................................(Dimarts i dijous de 16:30 a 17:30 h.)
Nivell II ................................(Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30 h)
Nivell III ..............................(Dimarts i dijous de 18:30 a 19:30 h.)
Body fusió .........................(Dilluns i dimecres de 11:30 a 12:30 h.)
Esquena sana .....................(Dilluns i dimecres de 12:30 a 13:30 h.)
Hatha Ioga ...................................(Divendres de 10:30 a 12:30 h.)
Hatha Ioga ...........................(Dimarts i dijous de 19:30 a 20:30 h.)
Nivell I ..................................(Dimarts i dijous de 9:30 a 10:30 h.)
Nivell II .............................(Dilluns i dimecres de 09:30 a 10:30 h.)
Nivell II ...............................(Dimarts i dijous de 16:30 a 17:30 h.)
Gimnàstica de manteniment .....(Dimarts i dijous de 9:30 a 10:30 h.)
Zumba .................................(Dimarts i dijous de 10:30 a 11:30 h.)
Zumba .............................(Dilluns i dimecres de 16:30 a 17:30 h.)
Tonificació ............................(Dimarts i dijous de 11:30 a 12:30 h.)
Tonificació ............................(Dimarts i dijous de 12:30 a 13:30 h.)
Acondicionament Físic General (Dimarts i dijous de 17:30 a 18:30 h.)
Estiraments gent gran (Dilluns, dimecres i divendres 9:30 a 10:30 h.)
Defensa personal ..........................(Divendres de 17:30 a 19:30 h.)
Qi Gong ..........................................(Dimarts de 17:30 a 19:00 h.)
Nivell I .........................................(Divendres de 20:00 a 21:00 h.)
Nivell II ............................................(Dilluns de 19:30 a 20:30 h.)
Ball de saló .......................................(Dilluns de 20.30 a 21:30 h.)
Ball mallorquí ........................(Dimarts i dijous de 20.30 a 21:30 h.)

PILATES:
COSTURA:

- Pilates amb nadons .......................(Divendres de 12:30 a 13:30 h.)
- Costura per a nadons ..........................(Dijous de 11:30 a 13:30 h.)

DIBUIX:

-

Nivell I .....................................................(Dimarts de 10 a 12
Nivell II .....................................................(Dilluns de 17 a 19
Pintura ............(Dimarts 17:30-19:30 h. Dimecres 17-19 i 19-21
Dansa del ventre Nivell I .................(Dimecres de 17:30 a 19:30
Dansa del ventre Nivell II ................(Dimecres de 19:30 a 21:30
Creativitat tèxtil .............................(Dimecres de 19:00 a 21:00
Creativitat tèxtil .................................(Dijous de 19:00 a 21:00
Brodats ...........................................(Dimarts de 19:00 a 21:00
Brodats mexicans ..........................(Divendres de 18:00 a 20:00
Nivell I .................................(Dimarts i dijous de 18:00 a 19:00
Nivell II ...............................(Dimarts i dijous de 19:00 a 20:00
Escriptura creativa .......................................(Dijous de 17 a 19

h.)
h.)
h.)
h.)
h.)
h.)
h.)
h.)
h.)
h.)
h.)
h.)

CATALÀ:
ITALIÀ:
INFORMÀTICA: MEMÒRIA:
-

Anglès I ............................................(Dijous de 17:30 a 19:30
Anglès II ....................................................(Dilluns de 17 a 19
Català ...........................................(Dimecres de 19:00 a 20:30
Nivell I ..............................................(Dijous de 19:30 a 21:30
Nivell II .....................................................(Dilluns de 19 a 21
Nivell I ................................................(Dijous de 9:30 a 11:30
Nivell I .......................................................(Dilluns de 17 a 19
Nivell II .....................................................(Dilluns de 19 a 21
Nivell III .................................................(Dimecres de 17 a 19
Memòria .......................................(Dimecres de 11:30 a 13:00

h.)
h.)
h.)
h.)
h.)
h.)
h.)
h.)
h.)
h.)

PINTURA
DANSA:
TÈXTIL:
BRODATS:
MEXICANS:
GUITARRA:
ESCRIPTURA:

ANGLÈS:

desembre 2017
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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 96 45 39

msalom@ono.com

T: 971 91 91 05

Motos Salom

Tienda y accesorios
para el motorista
12
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C/. Jeroni Pou, 19 - 07006 Palma.

butlletí nº 18

Renovació del PGOU
l 23 de març assistirem a una reunió
amb tècnics de la Regidoria d'Urbanisme per tractar la renovació del Pla
General d'Ordenació Urbana. PGOU.
Aquestes reunions, que es fan amb
diverses associacions, són per
conèixer les reclamacions i necessitats de cada barriada. En aquesta
ocasió hi anàrem el Coll d'en Rabassa, El Molinar, Nou
Llevant i nosaltres, Ses Veles. Es feren diverses rodes
d'intervenció, i en cada una havíem de dir una petició
o suggeriment.

E

Les nostres foren les següents:
►Preservar el solar de GESA i que no es pugui construir més.
►Protegir els edificis que tinguin una tipologia típica
de l'eixample, amb regim especial.
►Ampliar la zona ORA fins el
carrer Manuel Azaña
►Construir més equipaments,
com, per exemple, un nou Centre de Salut.
►Racionalitzar les terrasses de
bars i restaurants
►Que els traçats dels carrils
bicis siguin mes útils a l'hora de
circular per la Ciutat, i sense
detriment dels vianants.
►Que els arbres i arbusts que es
plantin, siguin autòctons, i la
seva flora beneficiosa per les
abelles.
L'abril, dins el marc dels Pressupostos Participatius, presentàrem per registre el nostre
projecte de plantació d'arbres i
arbusts en els solars dels
voltants de l'edifici de GESA.
D'aquesta
manera,
aconseguiríem una continuïtat amb el
Parc de la Mar i, per tant, la
creació d'un corredor verd des de
el Born fins el Palau de Congressos.
Aquest
projecte
el
mostràrem el Diumenge de l'Àngel, que organitza la Federació
d'Associacions de Veïns de
Palma,i en el qual, com cada any,
muntam una taula per donar a
conèixer la nostra associació i les
nostres reivindicacions. Desgraciadament, el projecte no va ser
acceptat pels problemes judicials
que encara rossega l'edifici de
GESA.
desembre 2017
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LÍNIA 15
Durant les Festes d’Estiu, alguns
veïns s'han queixat per la supressió, en el carrer de Joan Maragall,
de la línia 15 del bus. Traslladada
la qüestió als responsables municipals, ens contestaren que era per
donar agilitat a la línea, i en conseqüència, arribes abans al seu
destí. Amb l'inici del curs escolar,
aquestes queixes s'intensificaren.
Passa el 30, que fins a Sant Joan
de Deu fa el mateix recorregut que
el 15, però en sentit contrari sols
arriba fins la plaça d’Espanya. Això
fa que veïns hagin de creuar tot el
barri per anar a l’aturada corresponent. També ens diuen que la
freqüència ha empitjorat. Som
conscients que la cruïlla dels carrers Joan Maragall i Manuel Azaña
s'ha convertit en un punt conflictiu, i fa alentir el transit, però, no
per afavorir el turisme, si acceptam la línea 15 com una línea eminentment turística, s'ha de

EXCURSIONS
El 2 de juliol, vàrem visitar la
possessió de Solleric, entre
Alaró i Orient. Teresa Gilet, que
gestiona la finca, ens va
mostrar una part en una vista
molt agradable, on poguérem
retrocedir als anys
en què les possessions eren el motor econòmic de
Mallorca.
Realment fou una delícia veure que, a
pesar de la gran
dificultat que representa, es conserven
aquests
tresors. En acabar,
anàrem a dinar a
Can Tronca, a Sant
Joan. No podíem
posar un punt i
final millor. També, i com es habitual
cada
any,
participàrem
en
l’excursió
a
la
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perjudicar els ciutadans de Palma.
Pel setembre, l'Ajuntament es va
adherí a la Setmana Europea de la
Mobilitat, amb la idea de tenir una
ciutat sostenible, on la gent arra-

coni el vehicle privat i utilitzi més
el transport públic. Si volem això,
s’ha de crear una xarxa de busos
útils i atractius, perquè els ciutadans s'animin a utilitzar-los.

platja de Formentor, que organitza la Federació d’Associacions
de Veïns de Palma. Com no
podia ser d’altra manera, va ser
un dia agradable per passar
amb els companys i amics. El
fet que no fes un dia amb molt
de sol, ajudà a què la tempe-

ratura fos més fresca, fent l’estada magnifica. Davant de l'èxit
d'ambdues excursions, i que
ens fa passar un dia agradable
de germanor i conversa, tenim
prevista la realització de més
excursions per al pròxim any.
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ORA
Una de les reivindicacions que
tantes vegades hem demanat és
que s'ampliï la zona ORA del nostre
barri fins al carrer Manuel Azaña.
Ho hem demanant, tan per escrit
com de paraula en diverses re-

VISITA
El 9 de novembre ens va visitar el
batlle de Palma, Antoni Noguera.
L'acompanyaven, entre d'altres, la
tinenta de batlle d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, Neus
Truyol, i el seu coordinador general, Josep Maria Rigo, i també el
Regidor d'Infraestructures, Rodrigo
A. Romero. La visita va ser per
comprovar, in situ, les mancances
del nostre barri. Iniciàrem la volta
al Parc de Ses Veles, on recordàrem que l'associació havia
sol·licitat la protecció dels edificis
amb tipologia típica de l'eixample,
que encara queden al barri. Passejant per diversos carrers, pogué-

desembre 2017

unions, pràcticament des de la
seva implantació, sense cap resultat. Com sabeu, actualment sols
esta implantada a mig barri, el que
va des de les avingudes fins el carrer Joan Alcover. Això fa que l’altra
meitat, fins el carrer Manuel
Azaña, es trobi sota una pressió i
caos total, que dur als seus veïnats
a la desesperació, ja que tenen la
seva zona saturada. L’associació

ha rebut moltes queixes en aquest
sentit i a cada oportunitat que
tenim aprofitam per recordar
aquesta demanda. Si mirau el
plànol d’implantació de l’ORA, podreu observar com la zona que demanam, la 3-1, que curiosament
ja està implantada a l'aparcament
del Mercat del Llevant, seria un
seguiment lògic de la zona 3-2
(Pere Garau). Seguirem insistin...

rem comprovar que, amb els nous
contenidors, han disminuït els
fems pels seus voltants, encara
que, malauradament, no han desaparegut del tot. Acabàrem al
carrer General Ricardo Ortega on
el Sr. Romero ens explicà la intervenció que s'hi farà pròximament.

Posaran noves instal·lacions, construiran noves voreres, s'alinearà
l'arbrat i finalment s'asfaltarà de
nou. Ha estat una visita molt fructífera, en la qual no hem perdut
l'oportunitat de demanar, una vegada més, l'ampliació de la zona
ORA fins el carrer Manuel Azaña.
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