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EDITORIAL
SA PEDRERA DE S ESTREMERA: LA PEDRA DE TOC
-

Analitzar fredament la polómica suscitada per la possibilitat
de tornar a obrir Sa Pedrera de s'Estremera Vella no és una feina gens
fàcil, qui més qui manco s'ha sentit ferit i tots hem reaccionat de
la manera més primària peró més sentida :l'apassionament.
Aquest número d'ES CASTELLET quasi bé és un monogràfic sobre
el tema, on hem recollit totes les opinions i on hem fet parlar totsdos
implicats en la quóstió: batle i oposició que s'ha eregit en transmisora
de l'opinió pública que es declara totalment contrària a Sa Pedrera.
Cal analitzar la qüestió el més assópticament possible.D'aquesta anàlisi se'n dedueix que la crónica dels fets és, com a poc,
lamentable. Primer de tot destaca la poca valentia mostrada pels membres de la Comissió de Govern en no oposar-se, totd'una i clarament,
a les pretensions de Prebetong. D'haver-ho fet així, tot el rosari d'insults, menyspreus i altres desqüalificacions no s'haurien donat i, sobretot, altres galls cantarien davant la Comissió Pronvincial d'Urbanisme.
Perquó, per moltes declaracions del batle en sentit contrari, laComissió de Govern, demanant contraprestacions i no votant en contra, es
decantà, tàcitament, a favor de la installació de Sa Pedrera. I és estranya aquesta postura, sabent que dins la Comissió de Govern, la majoria, sempre ha abogat per un progressisme a l'hora d'enfocar la gestió
municipal.
No hi ha dubte que lerror" de NO informar negativament,.
és quelcom més que un "error", tenint en compte tot el procés.
I si lamentable ha estat l'actuació de la Comissió de Govern,
altre tant es pot dir dels membres de l'oposició, encara que es lamentin
de la poca, o deficient, informació que reben. La feina de l'oposició
és fiscalitzar, controlar, tenir esment, sobretot, de les decisions
preses per la Comissió de Govern. I aixó requereix una diligóncia que
no han mostrat ni A.P. ni la C.I.B. ni les dues candidatures independents
de Palmanyola: són 78 els dies que van des de la recepció de la demanda
feta per Prebetong fins a la "filtració" a l'opinió pública. Massa dies
per no poder detectar l'error a temps . I les excuses exposades per
l'oposició, creim sincerament, són poc vàlides, tot i sabent, és clar,
que és més greu la decisió de la Comissió de Govern que el "fora joc"
opositor.
Ara el que ens queda és saber mantenir aquesta unitat de
poble oposat al que creu que és un atropell, saber mantenir i defensar
aquesta postura fins al final , costi el que costi. I demostrar que
"no és aixà, Comissió de Govern", més aviat, "vergonya, cavallers, vergonya".
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CRONOLOGIA DELS FETS

ABRIL, dia 2. Entra a l'Ajuntament de
Bunyola la sollicitud, per part de l'empresa "Prebetong", de permís
d'una gravera a la Finca de s'Estremera.

dústria i a un misser per a tal de saber
si es pot negar a la demanda de llicència, cas que la C.P.U. declaràs la zona
d'interès social i de quina manera.

MAIG, dia 3. La Comissió de Govern estu-

Sobre un milenar de persones es concentren a Sa Plaça per tal de presionar
l'Ajuntament. Es decideix per unanimitat
revocar l'informe presentat per l'Ajuntament i substituir-lo per un altre que
indiqui clarament la negativa de l'Ajuntament a la instal•ació de la gravera
durant tot el temps que duri el procès
de tramitació. S'aprova per unanimitat.

dia l'expedient presentat i demana informe tècnic a l'Arquitecte Municipal.
JUNY, dia 9. L'Arquitecte Municipal

remet a la Comissió de Govern la sollicitud, indicant que segons el P.G.O.U.,
la zona de s'Estremera Vella no és urbanitzable.
JUNY, dia 11. L'empresa Prebetong envia
escrit a l'Ajuntament indicant les
contraprestacions que està disposada
a otorgar, d'acord amb les propostes
elaborades per la Comissió de Govern.
JUNY, dia 13. La Comissió de Govern

accedeix a les contraprestacions presentades per "Prebetong" i acorda remetre
l'expedient a la Comissió Provincial
d'Urbanisme per si creu necessari declarar la zona d'interès social, d'acord
amb l'art. 44 del 'Reglament de Gestió
Urbanística que així ho indica.
JUNY, dia 15. Es remet informe a la
C.P.U. sense que la Comissió de Govern
declari contrària a la
de la gravera. No hi ha cap vot particular ni cap vot en contra. dels que formen
la Comissió de Govern.

JUNY, dia 27. Plenari Extraordinari.

JUNY, dia 28. L'Agrupació Socialista
de Bunyola es declara contrària a la
de la gravera.
•

JULIOL, dia 4. Plenari Ordinari on Joan
Suau presenta una moció instant l'Ajuntament que comenci a preparar al•legacions
i que faciliti d'altres particulars.
Igualment demana una reunió entre els
perits de l'Ajuntament, aquest i els
afectats per a poder prendre les ressolucions adients.
Davant la impossibilitat de poder acceptar la moció donat que el Sr. Suau,
d'A.P., no s'inscriví como a Grup Polític i que només aquests poden presentar
mocions en els plens ordinaris, es convoca acte seguit un Plenari Extraordinari
on s'aprovà la moció per unanimitat.
.

JULIOL, dia 8. Es constitueix l'ASSOCIA
CIó DE VEINATS DE BUNYOLA PER LA PROTECCIó DEL PAISATGE promoguda pels afectats
més directes, a comptes de poder presen
tar algegacions al projecte de manera

-

JUNY, dia 17-18. Trascendeix a l'opinió

pública que es vol insta•ar la gravera
i que la Comissió de Govern no ha informat negativament.
Els més directament afectats comencen
a mobilitzar-se. Es sothcita, de part
de l'oposició, un Plenari Extraordinari
amb l'expedient "extracció d'àrids"
com a únic punt de l'ordre del dia.
JUNY, dia 22. L'Ajuntament

informes tècnico-jurídics a la Conselleria Adjunta a la Presidència, a la d'In-

-

JULIOL, dia 12. Reunió a l'Ajuntament,
.
perits - afectats, per tal destudi ar
les possibles a•egacions al projecte
de pedrera a s'Estremera Vella.
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coppi
Sobre el que s'ha dit del G.0.13. enfront del projecte de "gravillera"
de s'Estrernera Vella

En declaracions a la premsa, algú
ha comentat la postura de membres de
la Comissió de Govern de l'Ajuntament
de Bunyola que són també socis del G.O.B.
Com a part implicada tenim el dret a
fer les següents reflexions:
1.- Les declaracions no són
molt de fiar des del moment en que anomenen com a membres del G.O.B. a gent
que no ho és, com en Tomeu Quetglas;
són tan precipitades i confuses com
altres declaracions que s'han fet sobre
el tema.
2.- Per qué s'amaga que el
G.O.B. té tants de socis dins la Comissió de Govern com fora d'ella en aquest
Ajuntament? . Precisament el fet de
que persones de ben distinta ideologia
siguin membres del G.O.B. dóna idea
de la obertura del grup cap a tots aquells que desitgen un respecte més
gran per la natura.
Qualsevol membre del
3.G.O.B. pot actuar a títol personal,
i ho pot fer en contra del parer del
grup; el que mai es pot fer és identificar les postures d'aquestes persones
amb les de tot el G.O.B.. De fet, els
regidors estan a l'Ajuntament com a
membres de partits que imposen una disciplina que no existeix a dins del G.O.B.
Recordam que a Bunyola hi ha una delegació que és l'encarregada de fer públiques
les opinions del grup.
4.A altres declaracions
e'ha dit que el G.O.B. "ha pujat al
carro" de les manifestacions promogudes
pels que proclamen "directors" de la
orotPsta. Nosaltres encara estam esglaiats de la rapidesa amb que s'ha
organitzat, i
pensam que si no s'ha
fet - així precisament per impedir la

participació d'organitzacions com la
-nostra... suspitam que hi ha interessos per a fer-se seva la "victòria"
(en el cas de qu'éTbComissió Provincial
d'Urbanisme denegui el projecte). El
G.O.B. no es presenta a cap eleccions,
i ens s igual figurar o no, mentre
es salvin les coses per les que lluitam.
Creim que en aquest cas, la precipitació
ha duit a manipulacions i malentesos
intencionats; per exemple, s'ha donat
a entendre que en cas d'aprovar-se la
gravillera l'Ajuntament en serà el responsable (la situació actual s'explica
a l'altre article del G.O.B. en aquesta
revista). El nostre lema és estar ben
informats abans d'emprendre les accions.
Ho han fet vostés així, respor • sables
de les declaracions polítiques?.
5.- En qualsevol cas, estam
molt contents de que la gent hagi reaccionat amb força davant el problema
i ens afegim a aquesta reacció decidida.
Esperam, també que la pancarta de "qui
estima Bunyola no la destrueix" torni
a sortir al carrer quan entri a l'Ajuntament el projecte de la nova urbanització, disfressada de camp de golf, de
Son Termes.

CAS BOLLET1
Droguerla, ferreteria, sabaxerla
I artIcles varls
carrer Major, 19
n

Tel. 613047
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JOAN SUAU: El vertader protagonista ha
estat el poble

En Joan Suau, de tot l'asumpte de
la possible reapertura de sa pedrera
de s'Extremera, pensa que l'actuació
dels membres de la Comissió de Govern
del nostre Ajuntament és bastant mala
de comprendre, que no ha estat tot lo
clara que hauria d'haver estat des d'un
principi. "LA COMISSIÓ DE GOVERN HA
ACTUAT SENSE COMPTAR AMB EL CONSISTORI
I AIXó ÉS LA GRAVETAT MÉS IMPORTANT .
HAN INICIAT LA TRAMITACIó OCULTANT-HO
A LA RESTA DELS MEMBRES DE L'AJUNTAMENT
I QUAN AQUESTS SE'N TEMEREN, LA PASSA
INICIAL JA ESTAVA DONADA. LA TRAMITACIó
DE L'EXPEDIENT SE VA FER DE MANERA DISCRIMINATORIA. EL QUE MÉS CRIDA L'ATENCIó,
ENDEMÉS DE QUE A L'INFORME NO S'INFORMA
NEGATIVAMENT, ES VEURE QUE ES VA TRAMETRE
SENSE CAP VOT PARTICULAR I SENSE CAP
VOT EN CONTRA. SENSE DUBTE, LA C.G.
S'HA EQUIVOCAT I EL POBLE LI HA HAGUT
DE DEMOSTRAR QUE NO S'HAURIA D'HAVER
FET AIXI.
Sobre les contraprestacions demanades
per la Comissió de Govern, En Joan Suau
opina que ÉS PRECEPTIU QUE PERQUÈ EL
BATLE INICII NEGOCIACIONS, SIGUI EL
PLENARI QUE EL DELEGUI i aix6 no va
slcceir. D'altra banda, és incomprensible, al parer del Regidor per A.P.,
que la C.G. demani informes a la Conselleria d'Industria, a un misser i
altres, després d'haver pres l'acord.
Li demanam què en pensa de les acusacions del batle sobre la desinformació que addueix l'oposició, dient que
no se'ns té informats, i sobre el fet
que l'oposició s'assabenti del tema
dos mesos llargs després que la C.G.
hagués acordat remetre l'informe polémic:
NO ÉS ESTRANY QUE L'OPOSICIó NO SAPI
MASSA COSES: HI HA TEMES QUE SOLAMENT
VEU EL BATLE. ÉS VER QUE ELS MEMBRES
DE L'AJUNTAMENT TENIM EL DEURE D'ESTAR

INFORMATS PERó ÉS MÉS IMPORTANT L'OBLIGACIó DEL BATLE D'INFORMAR ALS MEMBRES
DE L'AJUNTAMENT QUAN ENTREN TEMES
QUEST * CALIBRE". EL BATLE TENIA L'OBLIGACIó MORAL I ÈTICA D'INFORMAR AL PLENARI DONADA LA DELICADESA DEL TEMA.
No és cap secret que ell, particular ment, és un dels afectats més directes
i voliom saber si aixe) ha influit en
la seva oposició frontal i si actuaria
de la mateixa manera com ho ha fet ara,
si l'actuació no l'afectàs tan de ple:
INDUBTABLEMENT QUE HA INFLUIT. JO NO
HO HE NEGAT MAI QUE M'AFECTAVA I QUE
M 4 IMPORTA, CLAR. DE TOTA MANERA, HE
DE DIR QUE LA MEVA ACTUACIÓ SERIA SEMBLANT, DE FER-SE A UN ALTRE INDRET: UN
POLITIC NO POT ANAR CONTRA EL SENTIR
DEL POBLE I EL POBLE HA DEMOSTRAT QUE
NO VOL SA PEDRERA.
En Joan Suau creu que A.P., com a
grup polític, no perdrà ni guanyarà
"punts" amb aquest tema. Pensa que des
del primer moment intentaren despolitit zar l'assumpte. Mai, diu, s'han plantejat
si els sumarà o restarà vots a la
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SI S'ACONSEGUEIX QUE NO HI HAGI PEDRERA,
COSA QUE TOTS DESITJAM, SERÀ UN "TANTO"
MOLT PETIT DELS MEMBRES DE L'OPOSICIà.
QUI REALMENT S'APUNTARÀ UN "TANTO" MOLT
GRAN SERÀ EL POBLE PERQUÈ SI NO HAGUÉS
ESTAT PER ELL, EL TEMA NO ANIRIA PER
AQUI. LO ÚNIC QUE HEM FET HA ESTAT TRANSMETRE EL QUE RECLAMAVA LA VEU POPULAR,
I DES D'AQUESTES LINIES M'AGRADARIA
ENVIAR LI LA MEVA ENHORABONA.

Seguint amb el tema, afegeix que ,
per aquesta mateixa raó, no tots els
temes anirien a plenari, si accedissem
a elimthar la Comissió de Govern, com
indicava. en Jaume Conti, DE TOTES MANERES
SÍ CREC QUE L'ACTUAL COMISSIà DE GOVERN
NECESSITA UNA REESTRUCTURACIÓ.
.

-

Referent al protagonisme d'A.P. a
la manifestació del dia 27 de juny i
vista les pancartes a•lusives al G.O.B.
demanàrem a Joan Suau si el slogans
eren cosa seva, i per extensió, d'A.P.:
ROTUNDAMENT NO. NO ES VER AIXÒ. ELS
LEMES DE LES PANCARTES SORGIREN DE LA
COMISSIÓ GESTORA DE L'ASSOCIACIÓ D'AFECTATS, NO DEL PARTIT. DE TOTA MANERA
M'AGRADARIA QUE QUEDÀS CLAR QUE LES
PANCARTES NO ALWIDEN DIRECTAMENT AL
G.O.B. SINCS A CERTS ASSOCIATS DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN. D'ALTRA BANDA, ENTRE
ELS AFECTATS HI HA GENT DEL G.O.B.

1

Volguérem saber també la seva opinió
sobre la conveniéncia o no de .fer desapaAixer la figura de la Comissió Permanent al que ens contestà que sempre
ha considerat que aquesta figura era
necessària perqué facilita la governabilitat. Pensa igualment que, de desaparéixer la Comissió de Govern, les mateixes
atribucions les tendria el batle PERQUÈ
NO OBLIDEM QUE LA COMISSIÓ DE GOVERN
ÉS UNA DELEGACIÓ DEL BATLE QUE D'AQUESTA
MANERA, ES VEU ALLIBERAT DE FEINA I
DE RESPONSABILITAT. PERÒ SI DESAPARESQUÉS
EL BATLE ASSUMIRIA PERSONALMENT LES
RESPONSABILITATS QUE ARA COMPARTEIX.

A BUNYOLA

BANCA) M'ARCH
Carrer Major, 24 TELEFON 813035

TIESPERAM
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JAUME CONTI: El poble està en mans de
gent molt perillosa

Sobre el tema de la reapertura de
Sa Pedrera de s'Extremera, en Jaume
Conti en fa una valoració molt radical
ja qu-3 segons ell s'ha repetit una situació que no és nova dins l'Ajuntament,
una situació d'abús d'autoritat i de
manca de veritat.
Considera que el batle, ara, s'excusa
dient que tota la polémica arranca d'un
error a la tramitació de l'expedient
enviat a la Comissió Provincial d'Urbanisme, quan la gent s'hi ha tirat a
sobre: el batle sempre ha defensat l'acord previ, la partdeCanissió de Govern,
dient que era correcte, que s'havia
fet el que s'havia de fer. Llavors,
molt tranquiklament quan sotmeten a
votació la qüestió, amb una pressió
popular molt forta, diu tot el contrari
del que havia dit a la Comissió de Govern, i aixó és preocupant.
En Conti matitza "l'error" al que
es refereix el bat3e indicant que és
intencionat ja que hi ha hagut tot un
procés de negociació que va arribar
molt enfora: hi ha un escrit de devers
dia 23 de juny on "Prebetong" accepta
fer un descompte als de Bunyola i en
el que, textualment, indica "recollint
les suggerències" que prèviament
havien fet. Segons ell existí una precipitació interessada perqué la proposta
feta per Prebetong prosperàs: Sempre
he pensat que l'Ajuntament es regeix
per un funcionament retrógad on importa
més la propaganda que la informació:
ells volen aconseguir una piscina; de
conseguir-la lo menys important, per
a ells, és la forma com s'ha aconseguit.
I pensem que si es fa la piscina es
farà a costa de perjudicar el poble.
A parer seu, els de la Comissió de
Govern no tenen ben definits els principis que han de regir la seva actuació

es diuen del G.O.B., d'esquerres, progressites i no tenen res de tot aixes,
són més aviat reaccionaris: no volen
representants de l'Ajuntament dins la
Comissió de Govern i, com s'ha vist,
només saben reaccionar quan es dóna
una pressió popular que per a mi ha
estat humiliant. Bunyola en aquests
moments està en mans de gent molt perillosa, no se pot fiar de la seva Comissió
de Govern: han comès aquest atropell
i en poden cometre d'altres.

Sobre les manifestacions del batle
en el sentit que l'oposició no estava
informada perqué no volia, el represen
tant de la C.I.B. és ben explícit Lcam
pot dir el batle que si l'oposició no
està informada és perquè no vol si l'opo
sició no ha vist l'informe perqué no
ha estat a la vista?. ¿Com pot veure
-

-

.
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l'oposició un expedient si no ha estat
posat a la vista d'un Plenari?. ¿Com
pot assabentar-se d'un tema si nomes
es cou a la Comissió de Govern?. Efectivament, la Comissió de Govern té l'obligació d'enviar a tots els membres
de l'Ajuntament una còpia del que decideix i ho ha. Però si et poden amagar
informació, te l'amaguen. Endemés, ¿com
puc saber jo si un expedient es complet
o no si el tema que tracta no ha anat
a Plenari?.
Respecte de si creu que l'àxit de
la manifestació de dia 27 de juny às
atribuïble a Aliança Popular, en Jaume
Conti opina que ara tots s'apunten a

VOCABULARI RELACIONAT AMB
COTXES

l'èxit. A mí m'és igual, lo important
és aturar aquest atropell.
Finalment, cal assenyalar que en
el Plenari de dia 4 de juliol, en Jaume
Conti, tal com havia indicat a aquesta
revista, intentà presentar una moció,
que no fou acceptada pel Sr. Batle,
que no pretenia altra cosa que sothcitar del Consistori la desaparició de
la Comissió de Govern al•egant que no
se pot fiar d'ella.

Barbarisme

Forma correcta

Embrague
Freno
Asiento
Maletero
Ventanilla
Seguro
Panel
Mando
Faro
Limpiaparabrisas

Embragament
Fre
Seient
Maleter
Finestreta
Assegurança
Plafó
Comandament
Far
Eixuga-parabrisa

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

nIInJ
(1)

BUTLLETÍ de SUBSCRIPCIÓ

NamAdreçasubscriptor (600 Ptes).
Es vol fer
0)
subscriptor
d'ajuda
(1.000 Ptes).
4.3
per
rebut
domiciliari al Banc o Caixa
Pagarà
l'import
U)
sucursal
03
.contra rembosament pels no residents.
(I)
cobrament a domicili pels residents a Bunyola.

il,

Q)

(Marcau amb una X la formo de subscripció i de pagament que interesi.
de

1.988.

Firma.

ENVIAU A APARTAT EE CORREUS 13 o c/ MESTRE COLOM, nQ 9, 07110 BUNYOLA.
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ANTONI COLOM: l'únic error va ser no dir
"no", clarament, en el primer
informe remès a la C.P.U.

Hem de reconèixer que visitar
N'Antoni Colom, dimarts dia 28 de
juny per tal que respongués les
preguntes d'aquesta revista referides, la majoria, a la polémica
sobre la possible posada en funcionament de Sa Pedrera de S'Estremera Vella i, més concretament,
després dels esdeveniments del dia
anterior, no era una feina de pur
tràmit: el dilluns dia 27 tengueren lloc en el nostre poble un seguit d'esdeveniments transcendentals que, a més de posar als membres de la Comissió Permanent del
nostre Ajuntament en una situació
difícil, demostraren que el poble,
davant el que ha considerat, si
mes no d'atropell, l'actuacio de
la Comissió Permanent, reaccionà
de manera prou contundent.
De totes maneres i fent honor
a n'Antoni, cal dir que ens rebé
cordialment, un poc nerviós, aixó
si, pero alhora distendit, no deixant de contestar cap pregunta,
cosa d'agrair infinitament.
Aquesta és, de manera quasi literal l'entrevista que mantengué
amb ell un equip de la redacció
d'aquesta revista.

PRIMER DE TOT, ¿ENS PODRIES DIR
EXACTAMENT QUÉ VA PASSAR AMB EL
JA FAMÓS INFORME QUE ELABORÀ. LA
COMISSIÓ DE GOVERN SOBRE EL PROJECTE DE "PREBETONG' DE TORNAR OBRIR "SA PEDRERA• DE S'ESTREMERA?
Bé, aquí arriba la petició de
"Prebetong" de presentar projecte
d'obertura de "Sa Pedrera" de
S'Estremera. La Comissió de Govern

demana un informe a l'arquitecte
municipal. Aquest, indica que la
zona aquesta no és urbanitzable
i que per tant i d'acord amb l'article 44 del Reglament de Gestió
Urbanística, aquesta petició s'ha
de presentar a la Comissió Provincial d'Urbanisme perquè, si ho
creu convenient, declari
la zona
d'interès social. Es a dir, per
llei, hem de presentar la petició
a la Conselleria d'Ordenació del
Territori per si creu convenient
o no la declaració d'interès social.
He de dir que, com aquest, anteriorment es tramitar, exactament
igual, altres dos projectes: un
del Camp de Futbol nou, que vaig
presentar jo mateix, i el del

es castellet 11
Camp de Golf de Son Termens.
Aquí hi ha hagut un error, que
podem qüalificar de greu, si voleu
peró que també es va cometre en
els altres dos: l'article 44 del
Reglament de Gestió Urbanística
diu que l'Ajuntament, "informarà
i remetrà davant la C.P.U. ..."
El nostre error és en aquest
"informarà". És ver que a l'informe presentat a la Conselleria
d'Ordenació del Territori no hi
ha cap text que digui que l'Ajuntament s'oposa a Sa Pedrera, peró
si que hi ha l'informe de l'arquitecte municipal que diu clarament
que no es pot fer d'acord amb el
Pla General. I nosaltres pensàvem
que bastava amb aquest informe de
l'arquitecte. És un error i com
a tal l'assumim.
AQUEST TEMA EL VA TRACTAR UNICAMENT LA COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT
Efectivament, perquè per llei,
tota concessió d'obres és competència de la Comissió Municipal
Permanent, aixó és ben clar.
DE TOTES MANERES NO POT TENIR MAI
LA MATEIXA TRANSCENDENCIA UN PERMIS HABITUAL D'OBRES QUE L'OBERTURA D'UNA PEDRERA QUE AFECTA DIRECTAMENT EL POBLE...
Aquí hi ha unes competències
aquestes les exerceix un organisme dins l'Ajuntament i si és
competent per dur un tipus d'expedient, es igualment competent
per dur-ne un altre d'una altra

casta. A part de la transcendéncia, el procediment és el mateix
per una casa a sól no urbanitzabfe
que per aquest tema.
A PESAR DE TOT, AQUEST TEMA HAGUES
POGUT PRESENTAR-SE A PLENARI DONADA LA SEVA DELICADESA.
Sí, tots els temes es poden
dur a plenari: el batle és lliure
per incloure dins un plenari els
temes que vulgui, fins i tot una
factura de 100 ptes.
ALESHORES,
PER QUINS MOTIUS NO
S'HI VA PRESENTAR?
Per cap motiu, simplement per,
qué les llicencies d'obres i similars les tramet, per llei, la
Permanent. Potser que sigui un poc
mal d'entendre: és molt distint
un tema que un altre, efectivament
teniu raó, peró, aquest expedient,
"extracció àrids" i "camp de gols"
que en el fons son distints, seguiren la mateixa tramitació. Són
dos expedients d obres que va
tractar únicament la Permanent
perqué és la que té competéncies.
Aixó és així de senzill. QUe el
batle ho hagués pogut dur a plenari?, sí, és ver. De totes maneres
perque se que em demanareu cosa
d'aixó, deixau-me dir que de la
mateixa manera que reconec que hi
ha hagut un error, dic que els regidors que estan desinformats hi
estan perqué volen. Vosaltres mateixos quan heu volgut consultarme alguna cosa, heu vengut i vos
he mostrat tots els papers que heu

"la Caixa
CA1XA DE PENS1ONS
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volgut. Tots els expedients estan
oberts i mai me n'han demanat llevat del Sr. Conti que, assiduament
compareix. Al Sr. Suau, per exemple, se li va dir que vengués a
una Comissio Permanent i, per escrit, va contestar que hi veia una
doble intenció. No ho dic com a
defensa, per ó és així: estan desinformats perqué volen.
NO OBSTANT, ESSENT UN TEMA DELICAT, QUE INTERESSA TOT EL POBLE,
SEMBLA QUE TENIA PROU ENTITAT COM
PER ANAR A PLENARI
Bé, jo diria que si no hi ha,
gues hagut aquest error nostre,
no era delicat i vos diré per què.
L'error d'aquest tema és que ha
seguit la tramitació que fins
aleshores s'havia seguit amb els
dos projectes que parlava fa una
estona, ¿compreneu?. El Camp de
Golf no va anar a plenari, hi va
anar un Pla d'Actuació Urbanística
Especial per Son Termes, que es
distint.

El tema de Sa Pedrera, va de
la Comissió d'Urbanisme a la Comissió de Govern que fa l'expedient
a la Conselleria d'Ordenació del
Territori. I en aquest informe
l'Ajuntament no diu que se declari
o no se declari d'interès social
la zona de Sa Pedrera. L'error,
repetesc, és a la paraula "informarà" com .indica aquest article
número 44 del R.G.U. És ver que
la Comissió de Govern no diu NO,

A L'INFORME NO DEIM 943" PERÚ S'ADJUNTA L'INFORME NEGATIU DE L'ARQUITECTE
MJNICIPAL.
expressament, perquè tampoc ho va
fer en els altres dos. Per quà7
Perqué hi ha un informe de l'Ajun
tament, millor, de l'Arquitecte
municipal, que diu que allà on demanen l'explotació, per llei, no
se pot fer. La Permanent accepta
com a "informar" l'informe negatiu
de 1arquitecte municipal, prova
d'aixó és que a la Conslleria d'Or-
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denació del Territori se li diu
"vist l'informe de l'arquitecte...
Ne és que callàssem la nega t iva
només en aquest expedient.
PASSEM A LES CONTRAPRESTACIONS:
LES OFERI "PREBETONG 0 LES DEMANA L'AJUNTAMENT?
.

L'ajuntament les demanà i ho
explic: quan "Prebetong" es presentà amb el tema de Sa Pedrera
indicant que demanarien la declaració d'interès social, la veritat
ès que ens férem una mica de por
que ens imposassen, per llei, Sa
Pedrera. A lo millor ens tancàrem
massa prest perquè els litigis legals ens havien cremat una mica,
¿compreneu?: el contenciós amb
aiEMAYA, la Unitat Sanitària
.
xo pot arribar a influir a prendre
una determinació. D'altra banda,
ells es veuen obligats a partir
d'Establiments, no poden anar a
Sa Serra de Tramuntana i a la fi
troben aquests terrenys. Endemés
teníem constància d'un contracte
firmat entre propietari i "Prebetong". Es a dir, tot indicava que
es podria donar la declaració
d'interès social. Davant aixó et
plantejes resitir i, com vos dic,
mica
potser que ens trobàs
una
cremats, o mirar de fermar caps
per si la declaració es fes efectiva. Cas de que així sigui, óbviament Bunyola en ".7ortir6 perjudicada. Aleshores, per tenir caps
lligats és quan demanam unes contraprestacions pels bunyolins ja
que es veurien molt perjudicats.
I demanam la piscina. Ja sé que
el poble diu que hi ha milions
per enmig
jo pas d'aixó, tenc
la consciència ben tranquila.
•

PEL QUE ENS DIUS, SEMBLA QUE TÀCITAMENT ESTÀVEU D
ACORD QUE
A CANVI
INSTAL•LASSIN EL NEGOCI
D'UNA PISCINA. D'ALTRA BANDA DIUS
QUE ENFRONTAR-VOS AMB LA POSSIBLE
DECLARACIÓ D'INTERÈS SOCIAL DE LA
ZONA SERIA COMPLICAT I MOLT COMPROMÈS, PERÒ, ¿SOU CONSCIENTS QUE
ÉS UNA OBRA CAPAÇ DE, PRÀCTICAHENT, DESTROSSAR EL POBLE?

b l entrada vos diré,
i ho mantenc, que ningú de la Comissió de
Govern estava d'acord amb la nova
obertura de Sa Pedrera. I lógicament els perjudicis per Bunyola
serien infinitament superiors a
totes les contraprestacions possibles.
ALESHORES, INSISTIM, PER QUÈ NO
FOREU VALENTS I NO DIEREU
•NO•
CLARAMENT DES D'UN PRINCIPI? PER
QUÈ ÉS UNA CONTRADICCIó QUE DIGUEU
QUE St A CERTES POSSIBLES CONTRAPARTIDES I DESPRÉS AFEGIGUEU QUE
ESTAU CONTRA SA PEDRERA.

Jo pens que no. Potser una primera impressió indica aixó, peró
no. que demanam unes contraprestacions, peró ho férem, com
vos deia, per tenir quelcom de
fermat si la declaració d'interèss
social de la zona es donava. Prova
d'aixó és que, abans de res, demanam uns informes jurídics per si,
cas d'haver-se declarat d'interès
social, tendríem l'obligació de
donar llicència o no, o de. quina
manera.
EL FET, PERÒ, QUE DEMANEU CONTRAPRESTACIONS, SIGNIFICA,
A MÉS,
QUE VOLEU DIR QUE ESTAVEU DISPOSATS A DONAR LA LLICÈNCIA TOTD'
UNA.

Si ho penses de manera simple,
potser sí. Peró si es pensa així,
¿com és que el batle demana informes jurídics per a saber si s'ha
d'acceptar o no el projecte o amb
quines objeccions ...?

Cta. Palma-Sóller Km.15
Tel. (971) 61 38 11
07110 BUNYOLA
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EN CAS DE QUE LA CONSELLERIA D'ORDENACIó DEL TERRITORI DECLARA LA
ZONA D'INTERÈS SOCIAL I QUE US INDIQUI, NO OBSTANT, QUE PODEU RECÓRRER LA DECLARACIó, HO FEREU?
Seguríssim que sí i haguéssem
presentat recurs encara que no hagués ocorregut la manifestació de
dia 27 de juny. Mirau: aixó és política i en política guanyes 'o
perds. Tenim la culpa de l'informe
i prou. Lo demés son "cuentos
xinos".
QUÈ EN PENSES, PRECISAMENT DE
LA MANIFESTACIÓ?.
El poble va exercir el seu dret.
Jo l'accept, evidentment. Ho duc,
no obstant dedins.
¿HAS PENSAT EN DIMITIR?
No. Rotundament, no. No, perquè
crec que una persona s'ha de plantejar la dimissió en un moment que
veu que la seva línia d'actuació
he estat errada. • I jo pens que no
vaig errat. No tenc problemes de
consciència.

VOCABULARI RELACIONAT AMB
ESTUDIS

Barbarisme

Forma correcta

Quaderno
Lliteratura
Borrar
Tissa
Estodiar
Companyero
Recreo
Possillo
Bombilla
Bolígrafc;
lopis
Sobressoliente
Bien

Quadern
literatura
Esborrar
Guix
Estudiar
Company
Esplai
Corredor
Bombeta
Bolígraf
Llapis
Excellent
Bé

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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POSTURA DEL G.O.B. DAVANT DEL PROJECTE
DE "GRAVILLERA" AS'ESTREMERAVELLA

INTRODUCCIó.
Davant algunes acusacions que s'han
fet de tardança i fins i tot de manca
de definició per part del G.O.B. sobre
el projecte de la gravillera, creim
necessari aclarir la nostra postura.
La nostra línia d'actuació ha estat
la següent:
1.- El projecte de gravillera
va arribar al nostre coneixement dia
20 de juny; aquest mateix dia es va
tractar el tema a la junta insular del
G.O.B. Mallorca, i es va acordar obtenir una informació més detallada,
ja que l'experiéncia ens ha mostrat
que EL RIGOR és del tot necessari per
a dur a bon terme les coses. Aquesta
informació es va obtenir de l'Ajuntament
el dia 25 de juny. El G.O.B. com a grup
no va assumir les manifestacions que
sobre el tema es van fer el 27 de juny
primer per considerar-les precipitades,
i segon perqué es va manipular la informació. En aquest escrit posarem en evidència la vertadera situació administrativa del tema, així com la nostra
postura enfront d'ell.
2.- La sollicitud de PREBETONG
va entrar a l'Ajuntament dia 2 d'abril
de manera que la responsabilitat en
la tardança de reacció és de tots els
regidors, que tenen el deure de conéixer
i informar de tot el que entra i surt
del consistori; noltros estam molt més
limitats a l'hora de tenir accés a aquesta informació. Recordam que el control
de l'equip de govern és deure de l'oposició.
3.- Si bé hi ha membres de
la junta de govern que són socis del
G.O.B., aquests no tenen perqué ser
portaveus de les postures del grup.
Aquestes persones estan a l'Ajuntament
representant un partit. Les postures

del grup es fan públiques mitjançant
comunicats d'aquesta delegació, no mirant
les actuacions d'alguns del seus socis
(aquestes qüestions es comenten a un
altre escrit d'aquesta mateixa revista).
COM ESTÀ EL PROJECTE.
Aquí hem de començar per explicar
en que consisteix el declarar un projecte
com a "D'INTERÉS SOCIAL". Aquesta denominació és emprada pel Govern Balear per
a legalitzar coses que no estan permeses
als plans generals d'ordenació elaborats
pels Ajuntaments. D'aquesta manera,
es poden construir a sol en principi
no urbanitzable, des d'un hospital fins
a una discoteca, passant pels famosos
camps de golf i les canteres. I aquí
desgraciadament ens hem d'aturar a dir
que aquesta denominació ja ha estat
emprada al nostre poble per a legalitzar
un projecte de camp de golf a Son Termes,
que no és sinó la tapadora d'una nova
urbanització... i ningú dels que ara
s'han aixecat com a "guies del poble"
va dir res!.
Respecte a aquests tipus de projecte,
ha de quedar ben clar que L'AJUNTAMENT
ESTÀ OBLIGAT PER LLEI A TRAMITAR-LOS
davant la Comissió Provincial d'Urbanisme
(CPU) del Govern Balear, i QUI DECIDEIX LA VIABILITAT DEL PROJECTE ÉS ÚNICA
I EXCLUSIVAMENT LA CPU. Aix6 sí, l'Ajuntament pot informar favorablement, desfavorablement o senzillament no dir
res sobre cada projecte; en teoria,
aquesta opinió hauria de ser tinguda
en corarke per la CPU. En qualsevol cas,
hem do repudiar durament a l'Ajuntament
per no oposar-se de principi ni al camp
de golf ni a la gravillera, i que només
davant les pressions ha informat desfavorablement en el darrer cas.
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Ja s'ha aconseguit l'informe desfavorable de l'Ajuntament; ARA NO ES POT
FER MÉS QUE ESPERAR LA DECISIÓ DE LA
CPU. Només si aquesta no permet el projecte, podrem dir que ens hem salvat
de la gravillera. Si per desgràcia la
CPU dóna la llum verda, l'Ajuntament
encara té el recurs de no donar la
cencia necessaria; pero en aquest cas
l'empresa explotadora pot recórrer als
tribunals i ben segur guanyaria el pleit;
s'hauria aconseguit així retrassar el
projecte un o dos anys.
Les contrapartides ofertes per PREBETONG van precisament cap a accelerar
el procés: la gravillera d'Establiments
és ja il•egal, i en qualsevol moment
els poden fer fora. Es comprén així
la urgéncia del seus projectes i les
sucoses contrapartides ofertes per evitar
una possible postura obstruccionista
de l'Ajuntament. Així creim que en cas
de que la CPU aprovi el projecte, l'Ajuntament hauria d'intentar retrassar-lo
al màxim.

INFORME TÉCNIC PRESENTAT PER PREBETONG.
La informació a qué hem tingut accés
ens permet descriure amb cert detall
el projecte de la gravillera. Volem
descriure'l tal i com és, perqué creim
que no és necessari exagerar ni falsejar
dades per estar en contra d'un projecte
que per ell mateix creim negatiu. Aquestes són les principals característiques
:

1.- Es situa a 35 Km de
Bunyola (no a 1.5 Km, senyors manipuladors)hi ha5 1 5 Km de Santa Maria. Consta
de dos projectes alternatius:
El primer seria cobrir la vella cantera del Puig Rodó (235 m.). El periode
d'explotació seria de 25 anys, assolint
el cim del puig al cap dels 10 primers
anys. Finalment quedarien uns pendents
de 40-45 graus, que serien repoblades
d'arbres, i una explanada a la cota
135 m. La intenció d'aquest primer projecte és assegurar el permis d'explotació, perqué els vertaders desitjos de
l'empresa estan en fer realitat el segon
projecte, vegeu pàgina 17.
Aquest segon projecte també té una
durada de 25 anys i preveu l'explotació del Puig de s'Extremera (277 m),
peró preveu a més la possibilitat de
continuar més tard amb el Puig des
Pla. Aquest projecte contempla tenir
ja quatre marges de 20 m al cap de 5
anys, arribar a la cota de 260 m al
cap de 10 i deixar una explanada a la
cota 180 m al cap dels 25 anys, pàg. 18.
2.El cost del muntatge
de les instal•lacions és de 199.450.000.ptes. La quantitat dóna una idea dels
doblers que hi ha en joc.
3.- Des de l'entrada a la
CEE, és obligat un estudi d'impacte
ambiental per a aquests tipus d'obres.
Entre altres coses, aquest estudi diu
el següent: que es faran uns controls
periódics de vibracions, pols, càrregues
explosives i demés. Contra la pols es
preveu sembrar una pantalla d'arbres:
alzines, pins, ametllers, garrovers,
amb un reguiu gota a gota per a les
alzines (!) i una aspersió d'aigua al
temps de les explosions. També s'assegura
no explossionar càrregues més que en
dies de pluja i sense vent. Es preveu
la regeneració de les explanades que
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resultin, sembrart-les d'arbres. S'assegura també que els camions no passaran
dintre de cap nucli urbà (repetim, no
necessari anar dient que els camions
passaran per Bunyola... esperam que
manifestacions com aquestes siguin degudes més a manca d'informació que a intencions d'exaltar la gent).
4.- Els projectes també contemplen l'acondicionament de les plataformes que quedaran després de desmuntar la maquinària de cara a l l ús que
se n'hagi de fer. I anomenem quatre
d'aquests possibles usos finals, tots
ben "interessants": un poligon industrial
(amb parcellacions i ínfraestructura
de llum, aigua i aigües brutes)1; un
parc recreatiu (a 3 1 5 Km.?); un parc
d'atraccions (que pot ser feria més
renou que la própia gravillera !!)
com no, un camp de golf !!!.

l'impacte sobre la carretera per la
que es preveu el pas de camions,
es estreta: duria a un agreujament del
risc en el tràfic.
Referint-nos ja a les molèsties,
si l'empresa se n'entén tan de pols i
renous com d'arbres, ho tenim
perquè per molt de reguiu gota a gota
que es posi a una alzina, en 25 anys
no estarà encara ni mitjanament crescuda.
I el que ja és escandalós: les destinacions finals de la cantera. Creim
que sobren les paraules. És un exemple
clar de com un sól no urbanitzable finalment s'hi pot fer el que el Govern Balear
vulgui.

CONCLUSIÓ.
El G.O.B. ha lluitat sempre contra
la ubicació de pedreres a terrenys d'in-

POSTURA DEL G.O.B. DAVANT D'AQUETS PROJECTES.
El primer que creim necessari i urgent
es un pla de canteres a nivell de Mallorca, per a evitar d'una vegada actuacions com aquesta davant cada nou projecte. Creim que aquest pla l'hauria d'elaborar el Govern Balear i ésser discutit
amb els ajuntaments.
Referint-nos ja al cas que ens ocupa,
ens hi oposam decididament, ja que estam
parlant de destruir completament uns
puigs que són les darreres estribacions
de la Serra de Tramuntana (declarada
com a "paisaje pintoresco") i que estan
separats de la Comuna de Bunyola només
per un comellar. Estam parlant d'una
unitat paisatgística que creim hem de
conservar. Estam parlant a més de destruir una zona forestal de les que a
Mallorca no n'anam sobrats: aquests
puigs són el refugi de moltes aus que
viuen entre el pla i la Serra.
El que s'exploti una cantera ja començada no ens consola, ja que es tracta
d'una zona bastant regenerada. Ja hi
ha canteres a Sta. Ponça, Andratx
Génova, Establiments, Alaró, Biniamar...
d'aquest pas el contemplar la Serra
des del pla serà com veure una paret.
Ningü ha estudiat tampoc el possible
perill per als pous de s'Extremera,
que estàn a uns 800 m. També seria gran

terés ecológic i paisatgístic així com
a les proximitats de qualsevol nucli
urbà (perquè el que pretenem no és tan
sols respectar la natura, sinó millorar
les nostres condicions de vida). I aquesta no serà una excepció. Lluitarem
amb la gent que també s'hi oposa mentre
se vagi amb la veritat per davant i
sense manipulacions. Per aixó esperam
haver deixat clar com estan ara les
coses i de qui depèn la decisió final.
Així, primer REPUDIAM PUBLICAMENT
L'ACTUACIó DE L'AJUNTAMENT, QUE NOMÉS
DAVANT LA PRESSIÓ DE LA GENT S'HA DECIDIT
A INFORMAR DESFAVORABLEMENT (així com
aplaudim la rectificació final).
Ara, HEM DE PRESSIONAR A LA COMISSIÓ
PROVINCIAL D'URBANISME PERQUÈ NO DONI
LLUM VERDA AL PROJECTE. En cas de ferho, s'hauran perdut moltes de les esperances de salvar-nos de la gravillera.
I si la C.P.U. dóna la llum verda
al projecte, HEM DE PRESSIONAR A L'AJUNTAMENT PERQUÈ ALMANCO L'INTENTI RETRASSAR
(no oblidem que l'urgència és primordial
per a PREBETONG (i que l'única esperança
seria llavors jugar a veure qui es cansa
primer...).
G.O.B.

es castellet 20

HISTORIA D'UNES PANCARTES
A vos bé sabeu qui.

Dues pancartes davallen pel Carrer
Major. Dues pancartes arriben al trull,
a la festa, a la proclama, a la "rebellió". Peró...? Qui les duu? Quatre
infants, innocents, aliens, víctimes,
utilitzats... que no saben de la truita,
que no saben de la festa. I solament
per cent pessetes, cent pessetes entre
tots quatre, o si tan es vol el que
és el mateix: cinc duros cada màquina,
una màquina perhom. I enganyats!.E1
contracte era solament davallar-les,
no fer-ne bandera. Tant d'embalum i
tan mal pagat!. Deuen ser els de l'esplai,- digué més d'un-. No home, feste un poc més amunt. Vols dir?. Ben
segur!. I per què no les duen els veïnats, els protestants, perquè qui les
ha fetes són ells, o no?. Evidentment,

deu ser qüestió de manca de valents,
a vegades fa més bon amollar un batua
ben fort encoratjats per la multitud
que passejar estandarts. Ja, qüestió
d'apercebut-desapercebut. Supós!. Així
mateix emprenya un poc passejar-les.
Veus com jo que hi ha un parent d'un
implicat?. Cert, que sap el nin de la
festa. Vull creure que no està fet amb
mala intenció. És ver, no convé ser
tan malpensat. Em fa gràcia, el mateix
lema usat pel G.O.B. encontra de la
política urbanística d'A.P., aquí l'usen
els d'A.P. en contra del G.O.B., bé
de la santa comissió. És cert, però
tu creus que tots els veïnats són d'A.P.?
No home, peró no es pot negar que qualcú
en porta l'espasa. Creus?. I bé. Si,
més clar aigua.
Jaume Mateu Batle.

•..

~~~~4
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Retra

menuaamare,

PROJECTES

Aprofitant la bona acollida que
ha tengut la proposta de Prebetong
de tornar obrir Sa Pedrera de
S'Estremera Vella i valorant, sobretot, el valor incalculable de
les contraprestacions rebudes a
canvi de la llicéncia d'obres,
el nostre Ajuntament ha elaborat
un amplíssim Pla de Construccions
que de manera extractada pas a relacionar:
1.
Construcció d'una Central
Elèctrica en el Salt des Freu aprofitant la força de l'aigua que
hi devalla. A canvi, un canódrom
a Son Serra a càrrec
d'Endesa
i el seu famós llamp.
2. Construcció d'un Centre
d 'Alta Tecnologia Microelectrónica
en réplica rústica al famós Silicon Valley, que ocuparà la totalitat de la Vall d'Orient.
3.
Construcció d'un Complexe
Sanitari per a V.I.P.'s a Sa Cova
de Can Fil on es podràn realitzar
tot tipus de cirugies estétiques,
cures d'aprimament, canvis de sexe
etc. A canvi, un velòdrom amb cabuda per a dues-centes mil persones, totes assegudes, i descomptes
fins a un 75% per als bunyolins.
4. Cobertura de Sa Plaça mitjançant un material plàstic molt
resistent, de color vermell, per
tal de poder aprofitar-la com a
Palau de Congressos. La inaugurarà
el P.C.U.S. que hi celebrarà un
Congs Extraordinari on tractarà
seriosament la manera d'aconduir
les fraternals relacions entre el
Poble soviétic i el Bunyolí. En
Gorbatxov ha promés al batle que

ballarà una mateixa amb qualsevol
balladora de l'Escola de Ball de
qui és gran admirador. A canvi,
un pavelló per a jocs sobre gel
que tanta tradició tenen entre els
bunyolins. A Son Serra, clar.
5. Per tal que els U.S.A. no
malinterpretin el gest tan generós de l'URSS en córrer amb les
despeses del cobriment de Sa Plaça
estan ja tramitats els expedients
a expropiar la Sanecessaris
la Parroquial i put de la Sagristia on Na Mancy (Reagan) col•locarà
la primera pedra (de s'Estremera,
òbviament) del que serà una réplica exacta del gratacel Empire State Builgind. A canvi, un camp de
Futbol Americà esport del que els
bunyolins són tan admiradors. A
Son Serra, naturalment.
6. Construcció d'un funicular
que anirà des de la Casa de la Vila a Es Castellet on s'instalarà
un complexe hoteler de sis o set
estrelles a compte de la Cadena
Sol. A canvi, un palauet acondicionat expressament per a jugar
a truc. També a Son Serra.
Què en pensa el poble d'aquests
projectes? demanà el batle a preguntes d'aquest repòrter, el poble
creu cegament amb mi, m'encatifa
els passos, m'estima, m'adora
respongué . Progressisme, i tu me
demanes si això és progressisme?.
I me claves la mirada de fóra ferotge? Progressisme, em demanes?
Ai, amic meul Progressisme som jo
i la Comissió de Govern de l'Ajuntament que tenc l'Honor de presidir.
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Has sentit oh poble meu, el crit de viafora?,
Os corazós dos hames
que ao lonxe espreitan
feitos estén
tamén
de pedra

Celso Emilio Ferreiro

Es sent: n'hi ha que diuen
que no ens bastarien
els braços de tot el poble
per abastar-lo.
Es sent,
sí, és aquí el crit
amarg de sometent.
No vull fer cap manifest
ni cap paraula d'aire.
D'aquest escrit cap dit
s'aixecarà clamant
venjança:
la cacera
de bruixes s'acabà
la nit de Sant Joan,
encara que altres diguin
que s'allargà molt més,
ja entrada la revetla
de Sant Ireneu, quatre
dies després.
Certs rumors
indiquen qu'é se'n caça
qualcuna, de bruixota,
pero que l'hagueren
d'amollar per no ser res.
Serà un missatge xifrat
perqué així ho ordenen
les regles d'aquest plet
de pedra que ens aclapara.
I perqué l'espionatge
clava les baionetes
a cada capdecantó
si ens descuidam un poc,
les punyalades podrien
endomassar el cel
de la tramuntana.
Serà un missatge en clau
de poble que parirà
infinits cercles de llum
tot demanant almoina,
almoina per al poble
que volen esquarterar.

Serà un missatge xifrat:
has sentit, oh poble meu,
el crit de viafora?
Escolta'1,que és incitant:
preniu forces, al davant
les vexilles, darrere
els alens i els laments,
ben amunt les banderes!
Que els vents són favorables
per la llarga travessa,
per aquesta processó
de grava i pedra mortal
Has sentit, oh poble meu,
el crit de viafora?
La pedra, oh poble meu,
es el crit! Pedra, pedra
de nit, pedra feta sang,
sang de pedrera borda!
No consentis cabdills, no,
perqué tots sumam u.
Tots som u contra qui vol
dinamitar-nos els somnis,
espolsegar-nos els colors
i emmarcar-nos la son
que ens arriba rabiüda.
Tots som u, poble, i ells són
molts, és clar: tants com pedres
o com turons o serres.
LE1 combat? Molt desigual
albirat des de l'aire.
Has sentit, oh poble meu,
el crit de viafora?
Ens convé proveir-nos:
sis olives, cinc unces
de pa, quatre gotes d'oli,
tres ditades de sal,
dos glops d'aigua i una veu
falaguera reclamant
justícia, justícia
per al meu poble, només
per a ell, el meu poble!
Has sentit, oh poble meu,
el crit de viafora?

Jaume Mateu Martí.
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T MR TEMR

TIMA: Dimissió, dimissió, dimissió!!!
TEMA: Alerta, Tima, amb aquestes enrabiades,que sa sang
Me'n faig trons de sa sang, repunyeta, dimissió, dimissió!!!
TEMA: Sa veritat, Tima, posa sa carn de gallina veure tothom conscienciat.
TIMA: No comencis a donar-les-te de ilesta amb quatre parauletes: més
te valdria amollar quatre paraulotes si no és que vols quatre
garrotades. Dimissió, dimissió!!!
TEMA: Jesús, Tima, un poc de calma no aniria gens malament.
TIMA: Calma? Requaranta mil pussangues de satanàs! A tu te pareix, mística de la punyeta, que amb porcades com aquestes hem de tenir
calma? Més bé, tronc! Dimissió, dimissió!!!
TEMA: Quan te poses així d'encesa i amb sa pancartota aquesta fas més
por que una tronada.
TIMA: És lo que vull, refotre, no ho dubtis! I si els tengués davant
per davant, te jur que me faltaria garrot. Dimissió, dimissió!!!
TEMA: Per cert, de qui ha estat s'idea de sa pancarta?
TIMA: Des meu net que per això té bona mà. Dimissió, dimissió!!!
TEMA: "Batle, arruix!, si t'estimes es cambuix": molt al•usiu i molt
•
poètic, no te pareix?
TIMA: Tema,començ a tenir-ne es gavatx plé de ses teves "recreminicions",
No te pareix que estaries més guapa cridant un poc? Dimissió,
dimissió!!!
TEMA: Tima, modera't: tu saps que per aquestes coses som un poc tímida.
TIMA: Tímida? Una lloca, ets! Crida un poc, esbrava't, redell!, que
ets més fada que ses lleones des Born! Aixeca es puny, fonollot!
i crida!! Dimissió, dimissió!!!
TEMA: Però si es puny a l'aire és de comunistes, Tima.
TIMA: Vol-te tocar ets mandritxols! Tu qué dus a ses venes, sang o aigua
del Carme? Crida un poc, pusses, que no t'anirà gens malament
i deixa estar ets "cumunistes", florot! Dimissió, dimissió!!!
TEMA: És que pas molta vergonya, Tima!
TIMA: Ni que haguesses de mostrar sa pantafena! Venga,enverga quatre
bels: dimissió, dimissió!!!
TEMA: Però, Tima, qué arreglAríem sí dimitís es batle?
TIMA: Ja hi tornam a ser! Mira,marededeueta-del-perpetu-socors, si no
deixes de xerrar i te sent cridar ara mateix, te faré servir de
garrot i te fotré damunt es nas des batle! Dimissió, dimissió!!!
TEMA: Però pensa que si se'n va
TIMA: Estic acabant ets almuts de paciéncia que me donà sant Pere! Tu
vols pols?
TEMA: No
TIMA: I sentir bombes com el trenta-sis?
TEMA: No
TIMA: No t'agraden ben molt ses domàtigues d è Son Muntaner i ets ous
de ses lloques de Sa Tanca?
TEMA: Sí.
TEMA: T'agradaria que te'ls canvis per un paner de grava?
TEMA: No
TIMA: Idó si no te sent cridar e fotré una pedrada de sa gravillera
de s'Estremera. Dimissió, dimissió!!!
-

Segismon Froit
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