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quest any 2020 la nostra associació compleix 25
anys; a causa de la pandèmia no hem pogut ce-
lebrar-ho com hauríem volgut.
Malgrat els obstacles, hem volgut fer un petit
resum del que han estat aquests anys, per això

publiquem aquest número especial d’aniversari, en el qual us
presentem la trajectòria de l’associació des dels seus inicis
fins avui, amb textos i fotografies que relaten, per exemple,
com va ser triat el nostre logo, el nom de l’associació, a més
de les festes, conferències, etc.; en definitiva, les nostres ac-
tivitats.
Hem tingut alts i baixos al llarg d’aquests anys, com ocorre
en qualsevol associació, però el compromís amb el barri no
ha variat gens, ni tan sols en aquests temps difícils de
pandèmia.
Estem treballant per a seguir endavant, encara que la
pandèmia no ens permeti fer tot el que volem, però entenem
i som conscients que, abans de res, hi ha la salut de tots no-
saltres.
Us donem les gràcies a tots per la vostra comprensió i suport,
esperant que puguem seguir amb les nostres activitats i
puguem reprendre les classes presencials i tot torni a la nor-
malitat.
Moltes gràcies, salut per a tots 

CUIDAU-VOS MOLT!  
Mari Carmen Fonoyet Dot

Presidenta

editorial

Els socis que observeu
algun error en les etiquetes
que envia l'Associació, ens
les podeu fer arribar corre-
gides per a la seva rectifi-
cació.

A

La junta actual: Lourdes Martín Clemente, Francisca Fonoyet Dot, María
Teresa Díaz Cordero, Mari Carmen Fonoyet Dot, María Dolores García
Sánchez, Manuela Santoyo Sánchez, i José Abellán Pérez.
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PRESIDENTS I PRESIDENTES
DE L'ASSOCIACIÓ

Volem agrair tothom que ha col·laborat amb l’associació, 
donant el seu temps:

Gabriel Barceló Julià, Alberto Contreras Ruiz, Elías Alfonso Rodríguez del Valle, Guillermo Blázquez Martín,
Xioemara Boada Center, Carmen Tacons Martí, David Castelo Soto, Juan Tramullas Serra, Lorenzo Bala-
guer Frau, Vicente Guerola Planells, Miquel J. Servera Jaume, José Sastre Gil, María Jesús Bonet Lozano,
María Isabel Torres Gutiérrez, Onofre Ramírez Martín, María Luisa Nuñez Blázquez, Catalina Colom
Estarellas, Jackelin Devillard, Miquel Ramis Caldentey, Magdalena Nebot Vaquer, Francisco Muñoz
Izquierdo, Coloma Ferrer, Magdalena Massanet Dezcallar, Maria Bennàssar Guerra, Lourdes Martín
Clemente, Pedro Miró, Sergi Cassanyes García, Coloma Jaume, Miquel Oliver, Ivonne Osegueda, José
Manuel Fernández Ortiz, Toni Canyelles Bestard, María Dolores Gracia Sánchez, María García, Catalina
Palou Calafell, María Dolors Martínez Fornons, Gabriel Huguet Mascaró, Francisca Fonoyet Dot, María
Teresa Díaz Cordero, José Abellán Pérez, Manuela Santoyo Sánchez…

Luís López Martínez
1995-1999  

Jacqueline Raynaud
Pitolet

1999-2003

Laureano Fernández
García

2003-2004

Maribel González 
Carrasco

2004-2007 

Isabel Rodríguez
Ladrón de Guevara

2007-2013

Mari Carmen Fonoyet
Dot

2013-

PRESIDENTS I PRESIDENTES
DE L'ASSOCIACIÓ
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l solar on ara hi ha el Parc de Ses
Veles ja figurava com a zona
verda al Pla General d’Ordenació
Urbana (PGOU) de 1985, però el
1994 es va proposar una requali-

ficació per permetre-hi la construcció d'un edi-
fici de sis plantes per part d’una empresa, que
també edificaria, a canvi, la seu de la Gerència
d’Urbanisme. En tot cas, el PGOU encara pre-
veia en el solar una zona d’espai públic.

L’any 1995, atenent que aquesta transacció su-
posava la pèrdua de l’únic solar públic que que-
dava no només al barri, sinó també a la ciutat,
un grup de veïns ens ajuntàrem per oposar-nos-
hi i demanar que no s’edifiqués en el solar, sinó
que aquest es convertís en una zona verda.

Començava un llarg i difícil camí. No tots els
veïns pensaven el mateix, i tampoc l’Asso-
ciació de Veïns de Foners, l’única existent, no
s’oposava al projecte: pensaven, de la mateixa
manera que molts de comerços, que aquests
nous habitatges durien riquesa al barri. Els que
rebutjàvem les intencions de l’Ajuntament ens
reunírem amb veïns i duguérem a terme tota

mena d’actes reivindicatius, com una penjada
de pancartes a finestres i balcons, torrades al
mateix solar o recollides de signatures (obtin-
guérem 1.091 firmes). Tot això anà acompa-
nyat de disgustos personals i, fins i tot, de por
a la possible pèrdua de feina per a alguns. 

El 17 de març de 1995, un centenar de veïns
acudírem al ple municipal amb pancartes con-
tra la construcció dels habitatges i reivindicant
la zona verda en el solar. Davant aquesta pres-
sió veïnal i a causa del tens debat que es ge-
nerà, el ple es va interrompre durant uns
minuts per arribar a un acord immediat. Tots els
grups municipals s’avingueren a iniciar una ne-
gociació amb les parts interessades per pro-
posar “que dicho solar será destinado a zona
verde y equipamientos”. També es va deixar
sense efecte el concurs convocat per Cort per
comprar un edifici d’oficines per a la Gerència
d’Urbanisme, al pagament del qual es desti-
nava el solar. Al mes d’abril, però, haguérem
de denunciar que el document de revisió del
PGOU que s’havia d’aprovar al pròxim ple no
contemplava la qualificació de zona verda que
s’havia acordat en el ple de 23 de març. 

NOVA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

Estat del solar. El Dia del Mundo, 23/03/1995. Foto: Salvà

E
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Les eleccions municipals, que es dugueren a
terme el 28 de maig de 1995, donaren la vic-
tòria, per majoria absoluta al PP i suposaren la
renovació de la batllia per Joan Fageda. L’en-
demà dels comicis, les excavadores entraren
al solar per habilitar-lo com a aparcament, a
petició de l'Associació de Veïns de Foners, afi-
liada a la Federació Palmesana d’Associacions
i Entitats Ciutadanes (Fepae). El regidor d’Ur-
banisme, Carlos Ripoll, declarà que, en aquell
exercici pressupostari, no es faria la zona
verda, i ni tan sols es procediria a la redacció
del projecte, per manca de recursos. Quali-
ficàrem aquesta acció de venjança, i
recordàrem que, en el darrer ple abans de les
eleccions, s’aprovà destinar el solar a zona
verda i equipaments. El 17 de juny, en la sessió
de constitució del nou consistori, i durant el ju-
rament de reelecció de Joan Fageda, des-
plegàrem pancartes exigint el parc.

Era evident que la lluita continuava, i, per poder
tenir veu a l’Ajuntament, convocàrem una as-
semblea de veïns, en què s’estudià la possibi-
litat de constituir una nova associació de veïns
i s’aprovà dur a terme els tràmits necessaris per
fer-la realitat. També acordàrem una sèrie de
mesures de pressió, com la confecció de llaços
verds, l’enviament de cartes als diaris o la con-
vocatòria d’una acampada reivindicativa per
protestar contra l’existència de l’aparcament en
el solar i reclamar el parc. L’acampada va tenir
lloc el 9 de juny, i, en el transcurs d’aquesta,
sembràrem plantes de manera simbòlica.

Així doncs, el 12 de juny de 1995 tingué lloc la
reunió en la qual es redactà l’Acta Fundacional
i s’aprovaren els Estatuts: havia nascut l’AS-
SOCIACIÓ DE VEÏNS SES VELES. Algunes
setmanes més tard, el 27 de juliol de 1995, en
el marc de l’assemblea extraordinària que es
va convocar en el Club de la Tercera Edat del
carrer Pare Guillem Vives, 36, es varen elegir
la primera Junta Directiva i el primer president.   

Al mes d’abril de 1997 es va publicar a la
premsa una nota informant que s’havia redac-
tat, en el marc del Pla Mirall, el projecte per a
la zona verda del solar, que encara s’utilitzava
com a aparcament, tot i estar catalogat com a

espai lliure públic en el PGOU. El projecte
comptava amb un pressupost de 58.353.816
ptes. (344.703,38 €) i un període d’execució de
sis mesos a partir de la seva aprovació. En una

Màquines excavadores entraren al solar per habilitar-lo
com a aparcament. Última Hora, Foto: Jaume Morey

Acampada reivindicativa. 
Última Hora. 10/06/1995. Foto Joan Torres

Assemblea fundacional (12/06/1995)

Pancartes al Saló de Plens. 
Diario de Mallorca. Foto: Torrelló



superfície de 6.028 metres quadrats, estava
prevista la creació de passejos, un jardí interior
i un aparcament amb capacitat de fins a 49 ve-
hicles. 

Finalment, el 14 de gener de 1999 es va inau-
gurar el parc, amb la presència del batle Joan
Fageda i d’un gran nombre de veïns que assis-
tiren a la festa organitzada per a l’ocasió, que
comptà amb foguerons i actuacions musicals.
Amb una inversió total de 64 milions de pes-
setes (384.647,75 €),  el parc comptava amb
deu espècies diferents d’arbres, arbusts i

plantes de temporada, jocs infantils, bancs, etc.
Cal destacar que, en una de les entrades, es
va conservar la porta de l’antiga fàbrica
CIMSA, que es va decidir protegir. Aquest arc,
actualment, és tot un símbol del barri.  
Però la nostra lluita no va acabar aquí: l’equip
de govern volia batejar la plaça amb el nom de

Gabriel Alzamora, i nosaltres reivindicàvem el
de Ses Veles, el topònim amb què es coneixia
la zona, que prenia de l’antiga possessió a la
qual pertanyia el solar, com constava en el re-

gistre de la propietat. Curiosament, tant els
panells com el cartell d’obres col· locat per l'A-
juntament per anunciar l’execució del projecte
parlaven del parc de "Ses Veles", de manera
que no enteníem el canvi de denominació.
Com a acte reivindicatiu, col· locàrem una
placa amb el nom que defensàvem a l’arc del
parc, en el marc de les festes de la barriada. 

El grup municipal socialista va recollir la peti-
ció de canvi de nom en una moció que fou de-
batuda en un ple municipal, al qual alguns
veïnats de Ses Veles acudírem per defensar
la nostra proposta. Finalment, després d’apor-
tar nombroses proves gràfiques sobre el
topònim, el govern municipal ens donà la raó,
i anomenà la plaça, definitivament, com a
Parc de Ses Veles.

"Planells de la proposta de l'ajuntament pel solar, i la proposta
veïnal, editats en el programa de les Festes d'Estiu, de juny
1998"
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Inauguració del Parc.
El Mundo/El Dia de Baleares, 15/01/1999

Acta reivindicatiu per demanar 
el nom del Parc de Ses Veles
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s podria pensar que el nom es deu a
les veles del vaixells, ja sigui per la
proximitat de la mar, o perquè aquí
les fessin o reparessin. Doncs no. El

nom ses VELES no té res a veure amb les veles
dels vaixells, ni amb la mar.

L’Associació prengué el nom de SES VELES, ba-
sant-nos en l’escrit “Ses Veles. Notes històriques
de la barriada de l’Eixample de Llevant”, que ens
va fer Gaspar Valero.

Una “vela”, segons el Diccionari Alcover-Moll, és
una “gaia o tros de terra llarguer i d’angles des-
iguals”. El diccionari addueix un document de de-
vers l’any 1520 de la Història de Sóller (II, 372):
“regar farà en la vela sua” (DCVB, X, 686). A l’Al-
bufera d’Alcúdia, el terme “vela” és prou conegut,
ja que les veles eren les terres per al conreu de l’a-
rròs. (“Records d’albuferers”. A: revista Lluc, n. 720,
març-abril 1985. p. 15)

Segons el “Padrón General del Vecindario del tér-
mino de la Ciudad de Palma”, de l’any 1830, el
sector, aleshores de la Parròquia de Santa Eulà-
lia, corresponent al Molinar de Llevant i a la nos-
tra barriada, comptava amb les possessions o

finques següents:  Molinar de Llevant, Finestres
Verdes, Son Capó, Torre d’en Mesquida, Can
Barberí, Ca na Tavernera, Son Juavert, es For-
net, es Molí d’en Comasema, Can Viudet, sa
Vinya Tancada, Son Gri, Can Graxa, Son Pont i
Vic, Torre d’en Bibiloni, Case Rizó i Hortet d’en
Gibert.

Identificam la propietat denominada es Molí d’en
Comasema amb la de ses Veles. La nota corres-
ponent, (L 68, finca 2.137), descriu la finca agrí-
cola com: “una pieza de tierra denominada las
Velas sita en el punto denominado el Molinar de
Llevant del termino de esta ciudad de cabida de
dos cuarteradas y un cuartón... confinante por el
norte con camino público llamado de la Creu de
Pedra Mabre, por el sur con las tierras llamadas
de Cas Vicari General de D. Cristóbal Gomila y
herederos de Maria Ana Salvà, por el este con
las antedichas tierras y casas de Cas Vicari Ge-
neral y por el oeste con tierras llamadas las Veles
de D. Juan Palou de Comasema y Pérez”.

Part del nostre barri, i sobretot el Parc, pel qual
va néixer aquesta associació, està damunt d'a-
questes veles.

EL NOM DE "SES VELES"EL NOM DE "SES VELES"

E



Tallers gestionats per 
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SES VELES

Preu:
trimestral - 45 euros
Horari d’atenció:

De dilluns a divendres de 9.30 h a
13.00 h i de 16.30 h a 21.00 h.

Les inscripcions es poden realitzar al Casal de Barri o mit-
jançant 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.

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 al nostre compte:
BANC SABADELL  ES51-0081-7041-13-0001659576

TALLERS CASAL JOAN ALCOVER
Joan Alcover, 28 - Palma  -  T. 971 461 747 -  www.casaljoanalcover.es
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Pendent de les restriccions pel Covid-19. Més informació al mateix Casal, o al 971 461
747 / 695 959 650 / info@avvsesveles.com / www.casaljoanalcover.es

Inscripcions: https://www.casaljoanalcover.es/es/inscripcion/
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es Veles es va posicionar contra la
construcció d’habitatges en els so-
lars de GESA i adjacents, la deno-
minada Façana Marítima. Quan la

construcció semblava inevitable, ens entre-
vistàrem, el 12 de novembre de 2004,  amb el
llavors regidor d'urbanisme, Sr. Rodrigo de
Santos, per tenir informació de primera mà, i
exposar-li dues preocupacions primordials:
que no es construís una muralla arquitec-
tònica, on el vianant no s’adonés que estava
al costat de la mar, i que les alineacions dels
carrers existents no quedessin truncades per
les noves construccions, impedint la visió de
la mar i la circulació de la brisa marítima. Sols
era el principi, i ens manteníem vigilants a
possibles modificacions o novetats. Però el
Col· legi d'Arquitectes va manifestar la con-
veniència de protegir l’edifici de GESA, ja que
hi trobava elements dignes de conservació,
com estar construït amb murs cortina o tenir
les plantes diàfanes. 

     Dins aquest ambient, no ens vàrem voler
conformar. Per reivindicar que la zona quedés
lliure de qualsevol construcció, i que fos una
continuació del Parc de la Mar, obtenint una ciu-
tat oberta a la mar, es creà el 2006 la plataforma
SALVEM LA FAÇANA, integrada per diverses
entitats veïnals, culturals, d'esplai, ambientals,
etc., entre les quals, la nostra associació. Les
peticions eren clares: un front marítim obert a
la mar, la continuació del Parc de la Mar, i la
conservació de l’edifici de GESA per destinar-
lo a un ús públic de caràcter sociocultural.

     Desplegàrem una campanya informativa i
de pressió, amb accions com recollida de sig-
natures, reivindicacions davant les institu-
cions, o altres actes que s’organitzaven. Així
doncs, el 4 de novembre de 2006, férem una
Festa Intercultural al Parc de Ses Veles per
reivindicar la Façana Marítima. Hi hagué ex-
posicions d’entitats ciutadanes, diverses ac-
tuacions, i la lectura del manifest. Poc
després, el 28 de novembre, organitzàrem
taula rodona al Club Diario de Mallorca, on
quedà palès que estàvem davant una oportu-
nitat única per conservar aquest espai. Durant
el 2007, aprofitàrem tres actes, la mani-
festació del 17 de març del 2007 convocada
pel GOB  contra la destrucció de l’illa, i protes-
tar contra la política territorial i els grans pro-
jectes d’infraestructures del Govern de Jaume
Matas; una bicicletada el 10 de novembre, per
demanar la protecció de Ses Fontanelles; i la
manifestació del 24 de novembre que de-
manava la rectificació de la decisió del Govern
de Francesc Antich de construir el nou hospi-
tal de referència en els terrenys de Son Es-
pases, per visualitzar la causa de la Façana
Marítima. 

     Desgraciadament, després de tants d’a-
nys, la confusió encara està viva. Darrerament
sembla que hi haurà una permuta de solars
amb Endesa i continuarà la zona verda. 
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FAÇANA MARÍTIMA

S

Secció del projecte. Diario de Mallorca.
Gràfic: Raul Sanz



desembre 2020                 associació de veïns de ses veles 11

Logo de la reivindicació

Taula rodona al Club Diario de 
Mallorca (28/11/2006)

Festa intercultural (4/11/2006)

Manifestació (17/3/2007)

Bicicletada (10/11/2007) Manifestació (24/11/2007)



enir un Casal pel nostres barri va esser una
de les nostres primeres reivindicacions, i  ja el
1999,  l’Associació de Veïns Ses Veles recla-
mava a l’Ajuntament, en un Consell d’Àrea, in-

fraestructures pel nostre barri i, en concret, un centre polivalent,
amb pistes poliesportives. Se’ns va contestar que el problema
era que no existia cap solar disponible en el barri, i contestàrem
que precisament en el carrer Joan Alcover hi havia un solar, on
antigament hi havia la Coca-Cola. Llavors argumentaren l’alt
cost que això suposava. El maig de 2005, en el primer exemplar
de la nostra revista Ses Veles, insistíem en demanar un casal
per el barri, i publicàvem una foto del solar (FOTO 1), en runes,
on ara s'ubica el Casal de Barri. Demanàvem "que hi hagi in-
fraestructures i equipaments per ser utilitzats per a finalitats cul-
turals, socials i esportives, una biblioteca, i per què no? Un espai
per a l'ús de l'Associació de Veïns".

       Finalment, es va construir. L’edifici, destinat a centre cul-
tural i biblioteca, i amb un aparcament subterrani, va sorpren-
dre per les seves línies senzilles i minimalistes, i es convertí
en un element característic del barri. (FOTO 2). 
       El fet que l’edifici ja estigués acabat i la proximitat de les
festes de Nadal, ens va fer demanar el Casal de Barri per a
una exposició de joguines. Inaugurada el 28 de desembre

del 2009, fou la primera activitat feta en el Casal. L'exposició
va tenir un gran èxit, i va ser prorrogada.
       Finalment, l’1 de juny de 2010, el CASAL DE BARRI
JOAN ALCOVER va ser inaugurat oficialment, juntament
amb la biblioteca instal·lada en el segon pis. L’acte, que pre-
sentà una gran afluència de gent, va comptar  amb diverses
actuacions. 
       La gestió es va donar a l’Associació de Veïns Ses Veles,
a través d’un contracte menor, fins el 31 de desembre de
2010, amb la col·laboració d’Anem i Entrefoc. Partírem de
zero, i va esser una primera presa de contacte. Volguérem
que el Casal fos un Centre Cultural, i no sols un lloc per fer
tallers. Per això, organitzàrem activitats diverses; exposi-
cions, xerrades, i, per suposat, tallers, convertint-lo en un
centre de referència per el barri. 
       La gestió de l’any següent, 2011, va recaure a l’Asso-
ciació de Veïns Ses Veles, en haver estat l’única entitat en
presentar un projecte. Amb més experiència, augmentàrem
els tallers i les activitats, amb un gran èxit de participació.
Podem destacar activitats com tallers de Memòria, Relaxació
per a dones, bàsquet, Skate, Ball de Bot, Pilates, Dibuix,
Ioga, o Modelisme naval; activitats familiars, com l’actuació
de Maria Bombolles, Catalina Contacontes, Nati de Grado,
o s'Estornell; exposicions de quadres (Lluís López, Miquel
Servera, Maria Crespí), d’espeleologia marina, del Grup Nord
de Mallorca, Reciclant, l’art amb objectes reciclats; conferèn-
cies de Camilo José Cela Conde; o l’Exposició de Modelisme
Naval Ciutat de Palma.
       Després de les eleccions municipals de 22 de maig de
2011, es produí un cavi polític, i no volgueren que els casals de
barri fossin gestionats per associacions de veïns, preferint l’em-
presa privada. Es va produir un moviment veïnal perquè conti-
nuéssim en el Casal, que impulsà una recollida de firmes de
suport, obtenint-ne 922. Firmes que s’entregaren al regidor de
Cultura, Sr. Gilet, aprofitant la roda de premsa que feia a la bi-
blioteca del Casal per presentar la seva pàgina web. Férem una
roda de premsa per comunicar que deixàvem el Casal per falta
de diàleg i per la incertesa de cara al futur per la retirada de les
subvencions que rebíem per la seva gestió. No obstant, ens
deixaren continuar en la gestió del Casal, sense cap previsió
econòmica, i mentre l'Ajuntament no es fes càrrec de la seva
gestió, continuàrem amb les activitats amb recursos propis i
aportacions dels usuaris.
       Finalment, hi entrà Amadip Esment, amb qui hi ha hagut
un total enteniment i col·laboració, que continua en l'actuali-
tat. Actualment, seguim estant en el casal en cessió d’ús. 

T
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CASAL JOAN ALCOVER

FOTO 1

FOTO 2
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28/12/2009
Exposició de Juguetes

01/6/2010
Inauguració del Casal

16/8/2010
Exposició Trobada de pintors

2010
Modelisme Naval

2010
Català per a immigrants

13/9/2010
Recital de poesia



23/12/2010
I Exposició Modelisme Naval Ciutat de Palma

2010
Iniciàrem els tallers nadalencs

2011 
Maria Bimbolles

2011
Conferència Camilo José Cela Conde

25/10/2011 Reciclant
Exposició amb materials reciclats

18/07/2011 Sota Pressió
Exposició sobre el món subaquàtic
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2011
Alliberament, donació i intercanvi de llibres

2011
Companyia Te a tres

11/11/2011
Exposició del col· lectiu Nou Ioga

2011
Catalina Contacontes

2011
Entrega de firmes al regidor de Cultura

Taller Ball de Bot
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es Veles, com a associació de veïns, sem-
pre ha treballat dins del voluntariat per mi-
llorar el barri i la qualitat de vida de les
persones que hi viuen, i hi treballen.

En primer lloc, ha estat important disposar d’un local que
fos un lloc de referència per als veïnats. Les primeres reu-
nions i assemblees es feien a la sala d’actes de ‘'escola
Gabriel Alzamora (Escola Graduada) o al local del Club de
la Tercera Edat, però l’objectiu era disposar d'un local propi.
El primer que tinguérem fou un petit local al carrer Josep
Rover Motta, 25. Després, el 2003, passàrem al carrer Pare
Guillem Vives, 36, més ample i amb millors condicions, que
ens va permetre fer totes les nostres activitats, com tallers,
xerrades, assemblees, exposicions, etc. Finalment, com
que no podíem mantenir el local per raons econòmiques,
vàrem haver de compartir-ne un amb Anem, i s'Entrefoc,
al primer pis del carrer Pérez Galdós, 28. Actualment, des-
prés d’un llarg parèntesi sense cap local, ens podeu trobar
al carrer Pérez Galdós, 14. També estem  al Casal de Barri
Joan Alcover, que tenim en cessió d’ús, i on desenvolupem
totes les nostres activitats. Durant tot aquest temps, hem
or ganitzat diverses accions; per exemple, xerrades, com
la feta l’any 2005 per mor de la preocupació dels veïns per
la implantació de la nova Inspecció Tècnica d’Edificis, o,
més recentment, el 2015,  sobre la cooperativa d’energia
verda Som Energia.

Ens hem reunit diverses vegades amb els representants
municipals per tractar temes que afectaven al barri. Ens
entrevistàrem, el 2004, amb el regidor d'urbanisme, Sr.
Rodrigo de Santos, per tenir informació de primera mà i
exposar-li les nostres preocupacions sobre la Façana Ma-
rítima. El 2005 convidàrem el regidor Álvaro Gijón al nos-
tre local per plantejar-li problemes de circulació i
aparcament (demanem la implantació de l’ORA), de la
prostitució de carrer i de locals, dels olors a la costa del
Gas ocasionats per la recollida pneumàtica de residus,
neteja dels carrers, millora d’infraestructures, o la racio-
nalització dels autobusos. 

Una de les nostres línies ha estat la defensa de la nostra
cultura, en totes les seves vessants. En conseqüència,
sempre hem organitzat activitats que donaven a conèixer,
i fomentaven, el nostre patrimoni cultural. L’activitat de Ball
de Bot fou una de les primeres activitats que férem, que

no s'ha interromput en aquests 25 anys. Sempre hem ce-
lebrat Sant Antoni, amb els tradicionals foguerons, torrades
i glosses, i sempre acompanyat de música tradicional. En
els darrers anys, hem incorporat el Correfoc, un espectacle
de foc i pirotècnia, realitzat pels dimonis, figures molt pre-
sents a tot Mallorca. Durant diversos anys participàrem en
la colcada de la Beata, que commemora la beatificació de
sor  Catalina Tomàs, nascuda a Valldemossa. Hem defen-
sat la nostra llengua participant en diversos Correllengues,
i s'ha tingut en compte la nostra gastronomia en les nostres
festes, especialment en els sopars de germanor.

Per acabar, volem posar en valor les iniciatives fetes per
fomentar la participació dels socis i del conjunt dels veïns.
Per una banda, els tallers, com el ja citat Ball de Bot, Ioga,
Pintura, etc., i les excursions, com les realitzades a la
Dragonera, a Manacor, Campanet, possessió de Sollerich
(Alaró), etc. 

DINAMITZAR EL BARRIDINAMITZAR EL BARRI

S

Intervenció davant el Ple el 2012

Local del carrer Pare Guillem Vives
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Reunions amb polítics (Sr. Gijón, 2005) Reunions amb veïnats (2008)

Xerrades informatives (Som Energia, 2015) Participació amb la FAAVV (2015)

Guanyàrem el 2n Premi Rosa Bueno (2010) Debat preelectoral amb candidats municipals
(2014)

ACTIVITATS DE FEINA
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Fumada lenta amb pipa (2002) Festa de la Beateta (2008)

Excursió a Manacor (2015) Celebració de Carnaval (2019)

Suport al Correllengua (2010) I Torneig futbol 7 femení interbarriades (2012)

ACTIVITATS CULTURALS
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El Ball de Bot, un dels primers que es va fer
(2004)

Els taller nadalencs han tingut molt d'èxit
(2014)

L'habitual xerrada de Música i Salut (2018) Taller de dolços de Pasqua (2019)

El taller de Ball de Saló 
participà en demostracions (2015)

El taller de Ball en Línia, en plena actuació
(2017)

TALLERS
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es festes de barri tenen la seva im-
portància per la implicació que suposen
per a tots els veïnats, ja què afavo-
reixen la cohesió social. Fa que els
veïns i veïnes se sentin partícips d’un

barri, en crear-se espais de convència i participació,
convertint-los en punts de trobada social.

Hi participe qui assisteix a les festes com a simple es-
pectador. També el comerç de la barriada col· labora
directament en la preparació o realització de les festes,
o, simplement, fa una aportació econòmica per in-
cloure un anunci en el programa.

Les festes de barri, a més, suposen el foment de la
cultura als barris i l'ús d’espais públics com a escenaris
culturals, democratitzant la cultura, per a tothom i de
forma  gratuïta. Mantenen una consciència de barri.

A part de les festes que hem fet o que puguem organit-
zar puntualment, Festa Ciutadana (2008), com la
Festa Ciutadana (2008) o la Festa de la Solidaritat
(2004), hi ha dues festes fixes cada any, des dels nos-
tres inicis: les que hem anomenat Festes d’Hivern i les
Festes d’Estiu.

Les Festes d’Hivern són les més tradicionals, vinculades
a les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià, i a les seves
torrades. El binomi torrada-ball de bot ha estat una
norma des dels nostres inicis. Hem passat de celebrar-
la festa la segona quinzena de gener al primer dissabte

de febrer, amb foguerons per a torrades, música i ba-
llada de ball de bot, i tanquem la nit amb un correfoc,
ple de dimonis, que vàrem introduir al 2011, amb un ex-
traordinari èxit. La gran afluència de gent és una prova
de l'acceptació que, encara avui, té. Hi ha hagut anys
en què, el dia abans, fèiem un sopar de germanor, amb
participació de glossadors, que feien combats de picat.
També reservàvem un espai amb activitats i actuacions
per els més petits.

Cada juny tenim les Festes d’Estiu, les festes grosses
del barri, amb una multitud d’activitats. En general,
amb una durada mínima duns 4 dies, intentem oferir
activitats per a tothom: activitats infantils, com jocs
d’aigua, actuacions de contacontes, malabars, etc; ju-
venils, com tallers de música, de xapes, etc. Hi ha ac-
tivitats que ja són tradicionals, com el sopar de
germanor o sopar a la fresca, l’exhibició de brodadores
i randeres de coixí, la participació del taller de Ball de
Bot, o el cinema a la fresca. En ocasions, hem tingut
en compte altres comunitats i hem volgut que par-
ticipessin per poder conèixer la seva cultura i que, al
mateix temps, coneguessin les nostres tradicions. És
el cas del grup de dansa bolivià Los Caporales de San
Antonio. Darrerament, es duu a terme una demos-
tració del tallers que impartim durant l’any, com pintura
o ball en línia, i, sobretot l’actuació d’una banda de
música, que ajunta molt de públic, amb molt d’èxit. Es-
coltar la banda de música en el Parc de Ses Veles és
tota una experiència.

L
FESTES A LA BARRIADA

Les primeres festes foren en el solar (1997)
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Iniciàvem les festes amb un glossat de picat
(2008)...

...durant un sopar de pa amb oli (2009)

Foguerons per torrar (2015) Sonadors i balladors, elements imprescindibles
de les Festes d'Hivern (2016)

Tonades de Sant Antoni (2010) Al 2011 s'incorporà el Correfoc, per quedar

FESTES D’HIVERN
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Mostra de Brodadores Torneig de Petanca, habitual de les Festes
d'Estiu (2005)

Activitats per a infants (2008) Sopar a la fresca (2009)

Sempre hem comptat amb col· laboradors
(2006)

Jocs d’aigua (2007)

FESTES D’ESTIU
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Cinema a la fresca (2010) Trobada de pintors (2011)

Mai hi falta un grup musical (2016) Banda de música (2018)

Correfoc (2012) Ball Mallorquí (2016)
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