MIRALL de POPA

www.ajsessalines.net ~ BUTLLETÍ INFORMATIU DE SES SALINES I COLÒNIA DE SANT JORDI ~ tardor 2013

Éxito de participación y
ventas en la VI edición de
la Fira d’Oportunitats

(Pàg. 16)

L’Ajuntament informa
als ciutadans
sobre neteja viària,
recollida de fems i
del parc verd
El municipi compta amb una ordenança
que estableix les normes per gestionar
adequadament els residus urbans
(Pàg. 3)

El ple municipal
felicita la tasca
de la Policia Local
en situacions
d’urgència vital
La rapidesa en que van actuar quatre
efectius del cós salvà la vida a un
turista amb aturada cardio respiratòria
(Pàg. 4)

L’enllumenat públic
marca la feina
de la Brigada
Els problemes heretats han obligat a
cercar solucions a l’estranger amb un
sobrecost afegit
(Pàg. 11)

“Urbanismo ha dedicado sus
esfuerzos a la adaptación al
Plan Territorial de Mallorca”

Entrevista a Joan Rodriguez regidor de Urbanismo y Presidencia

(Pàg. 6)

Homenatge
a Lluís Mas
i Sebastià Portell

L’esportista i l’artista saliners
reben una placa commemorativa a
l’ajuntament

(Pàg. 12)

‘Tots feim Sant
Bartomeu’
El poble s’omplí de banderes per
honrar al patró en unes setmanes
repletes d’activitats
(Pàg. 12)

La escuela de Chaiu
do Kwan sube al
podio del Campeonato
de España
El Instituto Superior organiza el IV
Open Abierto de Artes Marciales en
Santanyí a beneficio de Cáritas
(Pàg. 20)
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caba una altra temporada turística amb la satisfacció de
la feina ben feta i arriba un merescut descans per a tots
aquells que a l’estiu, mentre els altres estan de vacacions,
donen el millor de si mateixos perquè els residents i visitants
del nostre municipi gaudeixin al màxim de l’entorn i les seves
possibilitats d’oci i temps lliure.
La temporada ha estat bona, no ens podem queixar, diuen la
majoria d’empresaris, mentre tanquen les seves portes per a fer
front al llarg hivern. Però l’aturada de l’activitat turística no és
sinònim de gelor malgrat que el temps no hi acompanyi perquè
el municipi continua molt viu.
Recordant el que ha estat l’estiu es participa del que ens depara
l’hivern. I precisament, aquest ha estat un estiu per a recordar.
Les nostres platges han obtingut la Bandera Blava que atorga
la UE a les zones del litoral que compleixen uns paràmetres de
qualitat i bon serveis, hem viscut amb alegria i grans índexs de
participació les festes d’estiu a la Colònia i un Sant Bartomeu
d’escàndol, amb un programa d’actes que no ens ha donat treva
durant quasi un mes i ara, com a punt i final de la temporada,
la Fira d’Oportunitats, el millor exponent de com els sectors
públic i privat poden fer una gran feina. Així ha quedat reflectit
en els centenars de visitants que ha tingut la mostra, que s’ha
hagut de perllongar durant tot un cap de setmana per petició
expressa dels comerciants. Tot un èxit.
I mentre el cos de mig municipi està adormit, el cor de tot un
poble continua ben viu, preparat per a envestir tot els que ens
depara el futur.

L’Ajuntament durà a terme el projecte de sortida
d’aigües pluvials cap a la mar de l’avinguda Primavera
La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori lliura el primer projecte del programa d’assistència
tècnica a ajuntaments i consells insulars en matèria d’obra pública al municipi de Ses Salines
El conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, Biel Company, va lliurar a la batlessa
de ses Salines, Maria Bonet, el Projecte del Programa
d’assistència tècnica a ajuntaments i consells insulars en matèria d’obra pública. Aquest és
el primer projecte que es lliura
dels 62 seleccionats en el marc
d’aquest programa per al període 2012-2013.
El Programa d’assistència tècnica als ajuntaments i consells insulars es va posar en marxa l’any
passat amb l’objectiu d’ajudar a les
administracions locals i insulars a
elaborar documents tècnics relatius
a obres públiques i a la vegada optimitzar els recursos propis del Govern.
Aquest projecte tècnic ha estat redactat pel Departament de Carreteres de la
Direcció General de Transports, la
qual, amb la darrera remodelació del
Govern, ha assumit les funcions de
la que fins ara era la Direcció General de Patrimoni, Contractes i Obres
Públiques.
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Problemàtica històrica
El consistori va presentar aquest
projecte per la necessitat d’acabar
amb la problemàtica a l’avinguda
Primavera cada vegada que plovia i que el carrer s’anegava, amb
les aigües pluvials estancades i
sense sortida. Ara, amb l’execució
d’aquest projecte es canalitzaran
aquestes aigües i es farà una sortida a la mar.
Els documents que s’elaboren des
de la Direcció General de Transports
són instruments de planificació,
programes d’actuacions, estudis
previs,
avantprojectes, projectes de traçat,

estudis de viabilitat, projectes
constructius i altres estudis tècnics. El programa d’assistència
tècnica suposa un estalvi del voltant dels dos milions d’euros per
als municipis, ja que disposaran
així d’un equip tècnic a cost zero
per a les actuacions que posin en
marxa en matèria d’obres publiques.
De les 85 sol·licituds presentades
per una vintena d’ajuntaments
i pels consells insulars de Menorca i Eivissa, se seleccionaren un
total de 62 projectes: 30 a Menorca
(sis del Consell Insular i la resta dels
municipis d’Alaior, es Castell, Ferreries, Maó i Sant Lluís), 17 a Mallorca
(dels municipis d’Artà, Campanet,
Costitx, Manacor, Montuïri, Santa
Margalida, ses Salines, Selva i Sóller), i 15 a Eivissa (un a Sant Josep
de sa Talaia i la resta a Vila).
Al llarg d’aquest any s’aniran redactant tots aquests projectes entre els
quals hi ha actuacions per a la millora de carreteres i vies connectores,
obres en xarxes de pluvials i clavegueram, projectes de rehabilitació
de carrers a diferents municipis i de
dotació de serveis, entre d’altres.

ACTUALITAT

L’Ajuntament informa als ciutadans de la Colònia
sobre neteja viària, recollida de fems i del parc verd
El municipi compta amb una ordenança que estableix les normes per gestionar adequadament els residus urbans

Redacció. L’Ajuntament
de Ses Salines va emetre un full informatiu
per recordar als ciutadans de la Colònia de
Sant Jordi la necessitat
de seguir les normes establertes a l’Ordenança
21 reguladora de la
neteja viària, recollida
de residus urbans i del
parc verd del municipi (BOIB núm. 99, 1707-2008), per gestionar
adequadament els residus urbans generats en
el municipi.
I és que els serveis municipals havien detectat
als darrers mesos pràctiques ciutadanes poc
cíviques i que en res
contribuïen a garantir la salubritat i neteja
de la localitat, donant
una molt mala imatge
als visitants i turistes,
a més de les molèsties
que creen als propis residents.
Així, cal recordar que
les normes son bens
específiques i determinen, per exemple, que
hi ha que posar els fems
dins bosses ben tancades i resistents per tal
d’evitar que s’obrin o
que es puguin escapar
els sucs, i, a la vegada,
dipositar les bosses als
contenidors corresponents, només a partir
de les 18 hores.

Separació
i reciclatge
També es fa una crida
per a recordar que hi ha
a disposició dels ciutadans contenidors específics per a paper-cartó,
envasos de vidres, i
plàstics o envasos lleugers, per al seu posterior reciclatge.
De fet, els colors dels
contenidors indiquen el
seu contingut.

El contenidor blau recull tot el que està relacionat amb paper i
cartó, revistes, diaris,
capses de cartó, paper
de regal, però en cap
cas no s’hi poden dipositar brics de llet, sucs,
o altres aliments i begudes, ja que al seu interior estan revestits d’un
material aïllant que impedeix el seu reciclatge
com a paper.
El contenidor groc
està destinat a aquest
tipus d’envasos a més
dels metàl·lics com ara
llaunes, i els de plàstic,
com els que trobem a
supermercats, botigues
o grans superfícies per
a guardar els aliments.
Així mateix es destinen
a aquest lloc les safates
de suro blanc o alumini.
El contenidor verd és
el que es fa servir per a
recollir el vidre com ara
tota casta de pots i botelles, vidres espanyats,
però sempre s’ha de tenir cura de retirar els
taps, que no es poden
reciclar amb el vidre i
que, en aquest cas, es
dipositarien al conteni-

dor groc.
Cal recordar també que
per a evitar molèsties
“nocturnes” als veïnats,
el vidre s’ha de dipositar en horari diürn
entre les vuit del matí i

les 8 del vespre, ja que
el renou del vidre pot
interferir en el descans
dels veïns més propers.
El Parc Verd de la Colònia té un horari de 9
a 16 hores de dilluns

a divendres i de 9 a 14
hores els dissabtes.
La normativa recull
també, i l’Ajuntament
ho prega als seus ciutadans, que, en cap cas
no es deixin les bosses

de fems a terra fora
dels contenidors per
tal d’evitar males olors
o que els cans i moixos
puguin obrir les bosses
i escampar la brutícia
pel carrer.
F i n a l m e n t ,
l’Ajuntament recorda
que l’incompliment de
l’Ordenança municipal implica sancions
econòmiques que poden arribar als 3.000
euros i insta els residents a seguir aquestes
normes per a evitar la
mala imatge que es pot
donar de la Colònia als
milers de visitants que
arriben a la localitat
cada any, sobretot a la
temporada d’estiu, en
què, a més, la població es triplica i genera
un volum de residus
molt important que
els serveis municipals
s’encarreguen de recollir i netejar.
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ACTUALITAT

La rapidesa en que van actuar quatre efectius del cós
salvà la vida a un turista amb aturada cardio respiratòria

El ple municipal felicita la tasca desenvolupada
per la Policia Local en situacions d’urgència vital
S’han reduït en un 40% les intervencions per accidents de trànsit i baixen també els nivells de delinqüència al municipi

El ple de l’Ajuntament
de ses Salines aprovà la
distinció especial a quatre membres de la Policia Local per la ràpida
actuació efectuada en
una situació d’urgència
vital, que permeté salvar
la vida a un turista amb
una aturada cardiorespiratòria.
La corporació local i la
junta de districte de sa
Colònia de Sant Jordi
han expressat per escrit
i en diverses ocasions,
el seu agraïment al cos
de Policia Local del municipi per la tasca desenvolupada i, sobretot,
pels resultats obtinguts
a l’hora d’actuar en casos
de sinistres, accidents de
trànsit, aldarulls a la via
pública, bregues o sostraccions amb violència.
La rapidesa amb què
actuen els efectius de
la Policia fa que es puguin coordinar les diferents parts implicades
en qualsevol situació de
risc o sinistre, ja sigui
col·laborant amb els cossos i forces de seguretat
de l’Estat o coordinant
amb els serveis sanitaris
el trasllat de possibles
ferits.
Amb tot, cal destacar que
s’ha reduït en un 40% el
nombre d’accidents de

trànsit al municipi i també ha baixat considerablement la delinqüència
al municipi, malgrat que
ses Salines i els seus nuclis de població no han
tingut mai uns elevats
índexs de criminalitat,
segons manifesta el cap
de la Policia Local, Antoni Felani.

Col·laboració
ciutadana
El cap de policia explica
que l’alta col·laboració
ciutadana
obtinguda
facilita el treball dels
agents. “Vull agrair als
ciutadans l’ajuda que ens
presta i inst la ciutadania a seguir col·laborant
amb el cos per a millorar
encara més les nostres
actuacions”, diu Felani,
qui valora “molt positivament” la tasca desenvolupada i els resultats
obtinguts per la Policia
Local, “tenint en compte
els escassos recursos materials i humans de què
disposam”.
“El nostre objectiu és
continuar treballant de
valent i mantenir la mateixa dinàmica duita fins
ara, intentant millorar en
tot el possible”.
I és que els mesos d’estiu
els efectius de la Policia

Local es veuen pràcticament desbordats. Tot i
que es fa un reforç amb
tres persones més, s’ha
de donar cobertura a les
necessitats d’una població flotant que es triplica en temporada alta.
També es diversifiquen
les actuacions i s’amplien
els radis d’actuació fins
a les zones costaneres
del municipi, on es concentra la població i, per
tant, els possibles casos
d’intervenció immediata.
Segons Feloni, si la Policia Local de ses Salines enregistra anualment devers un miler
d’actuacions, el 75%
d’aquestes es concentren
en els mesos d’estiu.

Actuacions més
freqüents
A més de les intervencions en accidents de
trànsit, cadascuna de les
telefonades que rep la
centraleta de la policia es
considera que és susceptible de ser una actuació
concreta, ja sigui per aldarulls, bregues, o sostraccions.
A això s’ha d’afegir el
control i la vigilància de
zones de vianants o públiques com les platges,
els parcs, etcètera.

Per exemple, a principi de temporada es va
detectar la presència
de massatgistes d’ètnia
asiàtica a les platges de
sa Colònia, i per això es
varen muntar operatius
amb agents uniformats i
de paisà que patrullaven
a peu i amb bicicleta; en
un termini de 10 dies es
va aconseguir interceptar
14 persones. “Fins a la

data d’avui no hem tornat a tenir coneixement
que aquesta activitat
s’hagi continuat”, comenta Felani.
També s’han realitzat
campanyes amb agents
uniformats i de paisà per
a combatre la venda ambulant a les platges, que
en alguna ocasió s’han
fet conjuntament amb la
Policia Local de Campos.

Com a resultat d’aquest
control s’han intervingut
més de 180 kg de fruita.
Entre altres tasques que
realitza la Policia Local,
cal destacar que es continua amb la retirada de
vehicles abandonats de la
via pública, malgrat els
entrebancs que suposa
l’aplicació del protocol
existent al respecte i que
retarda molt la retirada
efectiva del vehicle.
A més, s’han realitzat
campanyes de control de
vehicles i documentació,
venda ambulant a platges i zones comercials,
controls d’alcoholèmia,
inspeccions a establiments que serveixen begudes alcohòliques per
tal de controlar que no
es venguin a menors,
inspeccions de sortides
d’emergència a locals de
pública
concurrència,
controls ordinaris, entre
d’altres.
De fet, des de principis
d’any s’han interposat 44
denúncies per incompliment de les ordenances
municipals i s’ha lluitat
amb contundència contra el “botellón” a les festes de sa Colònia de Sant
Jordi i en altres ocasions,
i s’ha aconseguit intervenir més de 96 botelles de
begudes alcohòliques.

El Policia Tutor garanteix la seguretat dels escolars saliners
Es tracta d’agents especialitzats que actuen al voltant de les escoles per a evitar conflictes a l’entorn escolar
Els centres escolars de ses
Salines i sa Colònia de Sant
Jordi gaudeixen del programa de “policia tutor” que,
coordinat pel Govern i amb
la participació de la policia
local de cada municipi de
les Illes, garanteix la seguretat al voltant de les escoles.
Els policies tutors o de referència estan especialitzats en la resolució de conflictes a l’entorn escolar, ja
sigui per a evitar conductes
de risc entre els menors o
col·laborant amb la comunitat educativa, professors,
directors dels centres o amb
els representants d’Afers
Socials per a actuar en casos concrets.
Els àmbits d’actuació amb
els menors es produeix a
l’entorn de les escoles, es-

pais públics o locals i establiments com parcs o biblioteques, centres per a joves,
i també tenen cura de les
noves tecnologies o la millora del medi ambient.
Per això, treballen en xarxa
amb els diferents organismes públics, centres educatius, forces de seguretat
de l’Estat, jutjats, serveis
socials comunitaris o de
protecció al menor i amb les
mateixes famílies, per tal de
sumar esforços contra possibles problemàtiques.
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Tasca desenvolupada
El policia tutor treballa en
diversos àmbits d’actuació
sense perdre en cap cas
la condició d’agent de
l’autoritat i el que això representa. Entre les tasques

que desenvolupa hi ha lluitar
contra l’absentisme escolar,
controlant que els alumnes
acudeixin a l’escola diàriament i actuant en els casos
de menors sense escolaritzar.
L’agent especialitzat vetla per a eliminar el tràfic,
consum o tinença de substàncies tòxiques il·legals i
drogues al voltant dels centres i també lluita contra el
tabaquisme entre els joves.
Vigila l’exterior dels centres
i actua davant situacions de
vandalisme o danys a les
instal·lacions escolars, assessorant els equips directius de les escoles en temes
relacionats amb la seguretat.
Detectar l’assetjament escolar i abusos sexuals a
menors és una altra de les

actuacions de risc que el
policia tutor intenta evitar i
controlar, així com garantir
la seguretat vial al voltant
de les escoles i participar
en les actuacions concretes d’educació viària que es
destina als escolars.
La
comunicació
amb
l’entorn familiar és un altre

dels aspectes que té el programa. Així, el policia tutor
imparteix xerrades informatives, preventives i orientatives amb els pares i educadors en relació a aspectes
que poden ser problemàtics
com Internet o legislació,
autoprotecció o evacuació
de centres.

CULTURA I JOVENTUT

L’Auditori Municipal “l’Esponja” acull des de la seva
inauguració un gran nombre d’activitats culturals
El regidor Bernat Bonet i el seu equip treballen per acostar la cultura en totes les seves vessants als ciutadans

Fa un any i mig que es
va inaugurar l’Auditori
Municipal de ses Salines. El 24 d’abril de
2012 “L’Esponja” obrí
les seves portes al gran públic i des de
llavors no ha deixat d’acollir tota casta d’activitats i expressions artístiques
i culturals.
Així, les sales de l’Auditori han albergat actuacions musicals diverses,
concerts de solistes, bandes de música, corals, entre d’altres; però a més,
en aquest indret, on es respira cultura
pels quatre costats, s’hi han celebrat
mostres fotogràfiques, s’han donat
conferències i s’han succeït obres de
teatre a càrrec de companyies teatrals
locals.
Segons el regidor de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de ses Salines,
Bernat Bonet, l’auditori ha acollit més
de 40 actes diversos des dels seus inicis, cosa que considera un “gran èxit”.
Amb un aforament de 187 persones,
“l’Esponja’, ha superat la seva capacitat en determinades ocasions com ara
el concert del cantautor vilafranquer
Tomeu Penya o, l’actuació de la banda
de música instrumental Test Valley
Brass que, acompanyada de l’artista
saliner Pep Burguera i el seu bombardí, varen oferir un concert inoblidable, amb instruments únicament i exclusivament de metall com ara saxos,
trompetes, entre d’altres.
Una altra de les actuacions memorables que ha vist l’Auditori és l’actuació
de la Banda de Música de ses Salines
amb Biel Majoral i el seu espectacle
Siau qui sou, un repertori de les millors peces de la Banda.
Així mateix, cal destacar el concert
que hi oferí el programa musical del
Consell de Mallorca “Cultura en xarxa”, a partir d’objectes de la vida quotidiana que, amb harmonia i sentit
musical, poden convertir-se en vertaders instruments musicals.
Olles, paelles, culleres, copes, tassons,
plats, entre molts altres aparells de la
vida quotidiana es converteixen en
portadors de bandes sonores.

Teatre
Segons Bonet, el teatre ha estat una
altra modalitat cultural amb forta
presència en el decurs d’aquest any i
mig de vida de l’auditori.

“L’Esponja” ha acollit en diverses ocasions la posada en escena de les representacions dels grups de l’ONCE o de
la companyia local Quart Creixent.
Així mateix, els saliners pogueren
gaudir de l’obra de Toni Gomila, Acorar o de la representació de la companyia Mar i Teatre, de Sebastià Portell.
Pel que fa al “futur cultural” del municipi, Bonet destaca la possibilitat
de tornar a gaudir del microteatre,
petites representacions teatrals a locals comercials o cases particulars
d’arreu del municipi, “com una manera d’apropar la cultura del teatre als
ciutadans des d’escenaris quotidians
i amb aforament molt limitat”, diu el
regidor.
També està programada la possibilitat d’oferir als saliners l’obra teatral
“Ivànov, ja no hi ha mosques”, de de
Xècov.
Però des de la Regidoria de Cultura
i Joventut de l’Ajuntament de ses Salines “se’n prepara una de ben grossa”, comenta Bonet. Es tracta d’un

muntatge cultural que se celebrarà
a principis del pròxim mes de juliol
i que amb el lema “Lloc i memòria”
acollirà diverses expressions artístiques sempre des de les arts plàstiques
com exposicions de pintura i escultura, mostres fotogràfiques “com un
apropament lúdic a l’art”. Una jornada que pretén “recuperar la memòria
dels llocs on els artistes exposin les
seves obres, ja siguin comerços, bars,
o indrets del poble”. Per cert, es fa una
crida a la ciutadania perquè aporti fotografies antigues que puguin formar
part d’una exposició retrospectiva del
municipi.

Joventut
Els joves tenen un paper molt important dins el municipi i l’Ajuntament.
Per això, des de la regidoria que gestiona aquesta àrea s’organitzen activitats per a entretenir el jovent del
poble i oferir diverses possibilitats,
esportives, lúdiques, d’oci i temps
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lliure.
De les activitats que es desenvolupen cal destacar l’esforç organitzatiu
i la dedicació dels membres del grup
excursionista local “Ja arribaaam?”,
que programa un calendari de sortides de cap a cap d’any, de dificultat
diversa, des de la més baixa, apta per
a totes les edats i formació física, fins
a les més “feixugues”, de dificultat
mitjana a “extrema”.
Cal dir que a moltes d’aquestes sortides hi participen els membres de
l’associació “Vedelleta d’Or”, una
entitat dedicada a la recuperació
i divulgació de la cultura salinera
que explica la història i usos dels elements paisatgístics o arquitectònics
que el grup es pot trobar al llarg del
camí.
També gran participació juvenil i
ciutadana té cada any la Pujada de la
Part Forana a Peu a Lluc. A l’edició
d’enguany, celebrada el passat 13 de
setembre hi participaren 27 persones
de ses Salines i la Colònia de Sant
Jordi.
El regidor de Joventut, Bernat Bonet, també ha anunciat la intenció de
programar un “viatge d’aventures” al
Pirineu al llarg de l’any que ve.
Bonet ha volgut destacar també la
gran participació juvenil i ciutadana
que ha tingut la primera jornada de
neteja de la platja des Carbó i ses Roquetes, celebrada a principis d’estiu i
que va deixar part de la costa salinera
ben polida, retirant un gran nombre
de deixalles i escombraries, “que no
fan més que donar mala imatge de les
nostres platges i ocasionar molèsties
als usuaris”.
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Juan Rodríguez, regidor de Urbanismo y Presidencia

“Urbanismo ha dedicado sus esfuerzos
a la adaptación al Plan Territorial de
Mallorca y esperamos su aprobación
definitiva en menos de un año”

J

La licencia de obra menor express o el terminal de venta al público que permite
fraccionar los pagos municipales son otros objetivos alcanzados esta legislatura

uan Rodríguez es el regidor de Urbanismo y
Presidencia del ayuntamiento de Ses Salines
y, presidente de la Junta
de Distrito de la Colònia de Sant Jordi. Plenamente implicado en las necesidades del municipio, hace
un balance positivo de estos
dos años de legislatura “a pesar de los inconvenientes que
salen por el camino”. Los dos
años que quedan por venir los
dedicará, asegura, a conseguir
una mejor y mayor calidad de
vida para los residentes, para
los empresarios y para los
miles de visitantes que llegan
cada año al municipio.

ra los plazos eran largos y
complicados, ahora, a través
de unos baremos ya establecidos, el ciudadano sale con
el permiso de obra menor en
regla. El ayuntamiento puede hacer las comprobaciones
pertinentes a posteriori.
Además, para agilizar trámites y pagos, hemos instalado
terminales de venta al público para que los ciudadanos poseedores de tarjetas
de crédito tipo VISA, puedan
hacer efectivos sus pagos telemáticamente e incluso tengan
la oportunidad de beneficiarse
de la posibilidad que ofrecen
algunas tarjetas de fraccionar
los pagos.

.- ¿Cuál ha sido el proyecto al
que ha dedicado más esfuerzos?
.- Los servicios técnicos y todo
el potencial humano del área
de Urbanismo hemos trabajo mucho en adaptar las normas urbanísticas existentes al
Plan Territorial de Mallorca,
dictado por la institución insular. Estamos en condiciones
de asegurar que en menos de
un año podremos alcanzar su
aprobación definitiva.

.- Más cosas…
.- Más cosas…, bueno pues
hemos obtenido una subvención de 156.000 euros a través de Parques Nacionales del
Estado para la adecuación del
solar existente entre el colegio
de la Colònia y la carretera, en
el que se ubicará una zona de
estacionamiento para vehículos y un paso para viandantes. Un proyecto pendiente de
ejecución a la espera de que el
Consell de Mallorca de el visto
bueno.

.- ¿Por qué es tan complicado
obtener una licencia de obra o
hacer cualquier tramite urbanístico en los ayuntamientos?
.- No se como será en otros
ayuntamientos de las islas
pero en el de ses Salines hemos
avanzado mucho en facilitar el
acceso de los ciudadanos a la
administración local, sobre
todo en temas urbanísticos.
De esta manera, hemos implantado la “licencia de obra
menor express”, de manera
que el ciudadano puede salir
del ayuntamiento con la licencia en mano el mismo día
de su solicitud. Así evitamos
duplicidades y facilitamos la
tramitación evitando colas y
muchos nervios. Hasta aho6
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.- Como coordinador del área
de Govern municipal, ¿cuesta
interrelacionar las diferentes
concejalías y áreas?
.- Para nada. A veces es difícil
gobernar un municipio con un
pacto entre dos fuerzas políticas, pero en nuestro caso la experiencia está siendo más que
positiva porque las relaciones
personales entre los miembros
de ambos partidos (PP y Pi), es
muy buena. Más que compañeros de gobierno somos amigos y si surge algún “escollo”
políticos lo solucionamos rápidamente con entendimiento
y diálogo. Trabajamos con una
finalidad común: hacer de ses

privamera 2013

Salines y la Còlonia dos lugares con una elevada calidad de
vida. Trabajamos con verdadera voluntad de servicio público.

Las relaciones entre
los miembros del
pacto de gobierno
municipal son muy
buenas, si surge
algún escollo
político se supera
con diálogo y buena
voluntad. Somos
amigos por el bien
común
.- Usted es colonier y presidente
de la Junta de Distrito, ¿a veces
cuesta ponerse de acuerdo, hay
choque de intereses?
.- Todos los miembros de la
junta tenemos un interés común, mejorar la Colònia, desde el tejido empresarial que es
importantísimo, hasta la calidad de vida de los residentes y
de los turistas que nos visitan
cada año. Trabajamos al unísono para que la Colònia ofrezca
sus mejores posibilidades, por
tanto los intereses son comunes. ¿Ponernos de acuerdo?
No siempre a la primera (se

ríe), pero hemos asentado las
bases para alcanzar el mayor
consenso posible en todas las
cuestiones tratadas. Mire, la
primera actuación que hicimos fue la modificación del reglamento para que los miembros de la junta salgan de los
votos correspondientes a las
dos mesas electorales existentes en el distrito. Fue la primera medida que tomamos al
llegar al gobierno municipal ya
que antes no era así. Anteriormente, si un partido no tenía
ningún voto en el distrito pero
contaba con un regidor en el
ayuntamiento podía condicionar las decisiones de la junta,
ahora esto no puede suceder,
es una manera de garantizar
la representación en la junta
sólo de los partidos que hayan
sido votados en la Colònia.
.- ¿Cree que ahora se representa
en mayor medida la idiosincrasia del pueblo?
.- Está claro que los ciudadanos están más y mejor representados. La nueva junta es
mucho más participativa, trata
más problemáticas comunes
(siempre aplicando el reglamento existente), y es mucho
más cercana. Las asociaciones
y entidades vecinales pueden
participar ahora en las reuniones de la junta e intervenir en
cada uno de los puntos del
orden del día, quedando registradas en las actas correspondientes cada una de las

intervenciones, exposiciones
y comentarios, siempre con
anterioridad a las votaciones
para que se pueda tener en
cuenta lo expuesto antes de
votar cada punto. Además,
quiero destacar y agradecer
el esfuerzo realizado por todos los miembros de la junta
al ver mermados sus sueldos
en un 20%, lo que supone un
ahorro de 12.000 euros anuales que se pueden reinvertir en
nuevas infraestructuras o servicios para la Colònia, como la
rehabilitación e instalación de
nuevos juegos infantiles en la
plaza Pou den Verdera. Es una
manera de solidarizarnos con
las familias que lo están pasando mal y de no sobrecargar las
de por sí maltrechas arcas municipales.
.- Pero no están de acuerdo en
todo…. Por ejemplo, con el
tema de la ORA.
.- Mire, nosotros, los del Partido Popular de Ses Salines, ya
contemplábamos en nuestro
programa electoral la supresión del servicio de ORA en
la Còlonia porque creemos
que no es realmente necesario.
A finales de octubre acaba la
concesión y nosotros somos
partidarios de no renovarla.
.- La Colònia es como el “escaparate” del municipio debido a
que abarca el mayor número de
visitantes, ¿resulta difícil mantener su imagen de lugar idílico
y destino turístico preferente?
.- Hombre y tanto. Es difícil
mantener la competitividad
con otros destinos de dentro
y fuera de Mallorca, pero le
puedo asegurar que tenemos
visitantes muy fieles a la Colònia como destino vacacional.
Familias de turistas que desde
hace muchos años regresan
cada verano a la Colònia para
pasar sus vacaciones. Para ser
competitivos debemos ofrecer
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nuestra mejor imagen y eso
supone una tarea de limpieza
y mantenimiento importante.
Tenga en cuenta que en los
meses de verano la Colònia
puede llegar a triplicar su población flotante, eso supone
un gran esfuerzo para la brigada municipal.
.- Un escaparate que este verano ha vivido un polémico
“mercadet”…
Buf, este es un tema que me
ha afectado personalmente.
Mire, el mercadet de artesanía que los niños organizan
de forma lúdica en el port es
ya casi una tradición de los
veranos coloniers. Yo mismo participaba en él cuando
era pequeño, por eso en ningún momento se ha querido
prescindir de él, simplemente
Ports tuvo que paralizar esta
actividad durante un tiempo
al detectar ciertas “irregularidades”. Es decir, que para algunos participantes el fin lúdico del mercadet se convertía
en una posibilidad comercial
y eso es lo que se quería evitar.
Gracias al consenso alcanzado
entre el ayuntamiento, Ports y
los padres de los participantes, hemos conseguido reactivar el mercadet al dirigir la actividad a través de un monitor
de ocio y tiempo libre.
.- Dado que la Colònia es una
localidad costera, ¿cuesta delimitar las competencias del
ayuntamiento con las que corresponden a otras instituciones del Estado?
.- Hay buena sintonía e intentamos ayudarnos en beneficio común. De esta manera,
nosotros colaboramos en las
tareas de conservación del litoral a través de jornadas de
limpieza de playas y por su
parte, obtenemos subvenciones como la obtenida a través
de Parques Nacionales para la
creación de la señalítica vial
que ha permitido la colocación de carteles indicativos en
lugares donde la inexistencia
de los mismos provocaba problemas de ubicación para las
personas que deseaban acceder a lugares emblemáticos o
de interés especial.
.- La Colònia tiene hoy un aspecto renovado y cuidado,
¿cómo lo han conseguido?
.- Con muchas ganas y la colaboración e implicación de
todos, residentes y empresarios. Para los coloniers i saliners salvaguardar los valores
naturales y paisajísticos de
esta tierra es un deber y una
obligación. Amamos este pedazo de costa y a él dedicamos
nuestros esfuerzos y recursos
económicos y humanos. Prueba de ello es la recuperación
de la Base des Cabots y la zona
verde de alrededor, una playa urbana que se encontraba
en un lamentable estado de

conservación, degradación y
abandono y que, a través de
los medios municipales y a la
colaboración altruista y desinteresada de tres empresas;
cactus Toni Moreno, Botanicatus, Universal Hotels y, dos
particulares, Jaume “comete “
y Mateu Mulet, que donaron
las plantas para repoblar la
zona sin coste alguno, sólo el
plantado, han permitido recuperar este lugar emblemático
del que hoy disfrutamos todos.
.- Hablando de empresarios…,
la estacionalidad turística sigue
siendo el handicap del tejido
empresarial de la zona, abocado al cierre durante los meses
de invierno…
.- La Colònia no es diferente
a la mayor parte de las zonas
costeras de Mallorca y sí, en

invierno la mayor parte de establecimientos hoteleros, comercios y restaurantes echan
el cierre, por ello, desde la junta de distrito trabajamos para
mejorar las condiciones del tejido empresarial para que puedan explotar al máximo sus
negocios en temporada media
y alta. Además de iniciar proyectos de mejora de los espacios públicos y zonas peatonales se han instalado papeleras
y “pipicans” que son utilizados
como soportes publicitarios
para que los empresarios de la
localidad puedan insertar sus
anuncios. De esta manera nos
beneficiamos todos, los comerciantes ponen su publicidad y sufragan indirectamente
los gastos del mobiliario urbano sin ningún coste añadido
para el ayuntamiento.

Además, hemos rebajado en
un 20% el precio de ocupación de la vía pública para que
aquellos bares y restaurantes
que instalan sus terrazas en
la calle durante el verano, un
descenso de la cuota que puede llegar al 30% si se abona
voluntariamente en el mes de
enero, indicando el número
real de metros que ocuparán.
Una reducción importante
dado que las cuotas que pagaban actualmente los empresarios de Restauración en la Colònia eran de las más caras de
Mallorca.
.- La estacionalidad es el handicap de las zonas turísticas como
la Colònia, pero elementos
como el Centre d’Interpretació
de Cabrera ayudan a combatirla. ¿Se asustaron cuando lo vie-
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ron abocado al cierre?
.- Nosotros y los que trabajan
allí. El centro tenía un problema económico endémico
y heredado de la pasada legislatura. Y sí, estaba abocado al
cierre, porque la falta de presupuesto que le otorgaba el
anterior Govern propició una
grave falta de mantenimiento.
Gracias a la intervención del
ayuntamiento de Ses Salines
y a la buena voluntad del actual ejecutivo autonómico, el
centro permanece abierto y
contará con una partida propia para su mejora y conservación. Además, el ayuntamiento ha solicitado su integración
en el Patronato que gestiona
Cabrera, formado por Govern,
Consell de Mallorca y las entidades ecologistas Greenpace y
Oceana.
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El Festival de Música a favor de la lluita
contra el càncer compleix 20 anys
L’edició d’enguany, que recaptà 8000 €, es va dedicar a recordar “velles glòries” de la música

El programa de festes de Sant
Bartomeu va donar cabuda
un any més al tradicional Festival de Música a benefici de
l’Associació de Lluita Contra
el Càncer. Una fita musical ja
indispensable i reconeguda
per tots els saliners que gaudeixen en un concert molt
participatiu, de la música de
grups i solistes locals i forans.
Músics dels pobles del voltants com Santanyí o Campos
i fins i tot arribats de Palma
participen en aquest esdeveniment solidari.
Hi ha música i bauxa per a
tots els gusts i edats, ja que al
festival hi tenen cabuda tota
casta de modalitats rítmiques
i musicals; play back, balls
amb coreografies diverses,
música en directe, dansa, entre d’altres.
L’edició d’enguany ha estat

especial ja que es commemoren els 20 anys de celebració
del festival, per aquest motiu i amb el lema ‘Les Velles
Glòries”, s’ha volgut fer un
reconeixement als “artistes”
que han anat participant al

decurs d’aquestes dues dècades amb les seves imitacions
de gran de la música espanyola com ara Rocio Jurado,
Concha Velasco, Isabel Pantoja, entre d’altres. Així, de les
22 actuacions que es van cele-

brar, 12 van ser “antigues”, és
a dir, formades per cantants,
cançons i músiques que van
provocar nostàlgia al públic
més veterà.
La recaptació va ser de 8.000
euros que es destinaran a la

AECC per a continuar amb
la tasca que desenvolupa
aquesta associació arreu del
món en quant a investigació
i detecció precoç de la malaltia, així com el suport tècnic i
humà a malalts i familiars.

Un total de 150 personas participaron en la jornada
“Corte de pelo a beneficio del cáncer”
La Plaça Pou den Verdera de la Colònia se convirtió por espacio de dos horas en una improvisada peluquería solidaria
Colònia de Sant Jordi. Fue un
éxito rotundo. La convocatoria
lanzada por la Asociación de
Lucha Contra el Cáncer (AACC)
de Ses Salines, para que quienes
lo desearan pudieran beneficiarse
de un corte de pelo profesional al
módico y simbólico precio de 5
euros contó con la participación de
150 personas. Bajo el lema “Corte
de pelo a beneficio del cáncer”,
la plaza Pou den Verdera de la
Colònia se convirtió el pasado 28
de julio de 10 a 14 horas en una
improvisada peluquería solidaria
cuyos beneficios fueron a parar a
la asociación para contribuir así
en sus programas de detección
precoz y tratamientos contra esta
enfermedad.
La iniciativa surgió de la peluquera
local Maria Pons, que acompañada
por otros profesionales del
sector de Ses Salines y Campos,
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desplegaron todo su arte con los
participantes “que quedaron muy
contentos”, comenta la presidenta
de la AACC, Marga Lladonet,
quien aprovecha la ocasión para
“agradecer el apoyo y colaboración
que nos prestan los peluqueros
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participantes, porque sin ellos
este acto no sería posible”. Así,
mientras papás y mamás se ponían
en manos de estos profesionales
de la estética y la imagen, los niños
pudieron disfrutar de castillos
hinchables y animación infantil.

Lladonet ha explicado que
iniciativas de estas características
tan novedosas “sirven para atraer
la atención de la gente y motivarla
a la participación”, a la vez que
destaca la “gran satisfacción que
supone que hayan sido los propios
peluqueros de ambos municipios
los que hayan ideado esta jornada
solidaria a beneficio de tan noble
causa”.
La presidenta reconoce que la
campaña divulgativa realizada
previamente en hoteles, comercios,
bares y restaurantes sirvió para
informar de esta actividad a la
que no solamente se acogieron los
residentes sino también numerosos
turistas y visitantes. “Tras el
éxito obtenido en esta primera
convocatoria no descartamos la
posibilidad de realizar una segunda
jornada”, mantiene Lladonet. La
recaudación fue de 1.000 €.

ACTUALITAT

‘Salbatukada’ participa en una
trobada nacional a Còrdova

El grup saliner comparteix amb batukades de tota Espanya una setmana de germanor
Gairebé acabat l’estiu i després de totes les festes, trobades, berbenes i altres esdeveniments, els membres de
Salbatukada encara tingueren més ganes de festa i un
alè de compromís i aprenentatge, que dugueren aquesta
“petita gran associació de ses
Salines i sa Colònia” a gaudir
de tot un festival de percussió.
Així, asturians, andalusos,
gallecs i més gent de diferents indrets d’Espanya es
reuniren, com cada any la
primera setmana de setembre, en una intensa i més
que productiva trobada de
batukades en la qual participà per primera vegada la
batukada salinera.
Salbatukada, juntament amb
tantes altres agrupacions,
omplí de música, ball, rialles
i el millor ambient possible
aquells vells carrers de la
localitat andalusa de Pedro
Abad, un antic poblet situat
a uns 35 km de Còrdova.
Allà pogueren gaudir de tot
un món de sons i batukades i
veure que “encara ens queda
molt per recórrer”.
No obstant, els membres
assistents diuen que “el més
gratificant va ser, per a una
modesta batukada com la
nostra, veure que sortint de
dins el nostre poble i entorn

El grup ‘Gaubança’
fidel a la fita amb
Sant Bartomeu
L’agrupació local continua
fent activitats per potenciar
el ball de boll

habitual, som capaços de fer
gaudir el públic, ballar i esclatar en una festa contínua
entre tota aquella multitud”,
alhora que asseguren que “es
tractà d’una festa en la qual
els nostres ritmes foren pro-

tagonistes i motiu de gran
diversió”.
Alguns membres partiren dia 2 de setembre, altres dia 4 i finalment dia
6 s’incorporaren a la trobada els darrers membres

de l’agrupació. Durant tots
aquests dies, es dugueren
a terme un gran nombre
d’activitats, tallers i altres iniciatives enfocades a
l’aprenentatge i el treball en
grup, dins un municipi on
foren en tot moment ben
acollits.
Els joves saliners asseguren
que aquest viatge no ha estat
sinó un incentiu per a millorar i créixer com a batukada.
“Actualment ja estam treballant sobre tot el que hem
après”, i diuen que aquesta
primera sortida s’ha viscut
com una enriquidora experiència que esperen poder
repetir.

El concert ‘Posta de sol’ eina
contra l’estacionalitat turística

La Banda de Música de ses Salines
oferí el millor del seu repertori en
el concert “Posta de sol”, que es dugué a terme a la Colònia de Sant
Jordi com un dels actes programats dins el calendari d’activitats
que l’Ajuntament organitza fora del
circuit turístic com una eina per a

lluitar contra l’estacionalitat i allargar la temporada.
Un concert que se celebra en un
entorn paradisíac, davant la mar
i en el crepuscle i que, en aquesta
ocasió, comptà amb un centenar
d’assistents.
Entre les peces que es van oferir:

Somethin’ stupid, Hey, soul Sister,
Gimme Hope Jo’anna, The best
of Abba, Campanera, Pasodoble
te quiero, Charleston-Selection,
Dixieland Salute, Supercalifragi,
Amparito, Paquito el Chocolatero,
The Cream of Clapton o El gato
montés, entre d’altres.
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Fa un any que es va tornar a
“reactivar” l’associació, la qual
ressorgí de les cendres per a
oferir el millor de si mateix i ara
està ple de projectes i plans de
futur. Així ho manifesta Bernat
Clar, que comenta com hi ha
una gran afició al ball de bot
arreu del municipi.
De fet, el grup organitza, a través de l’Ateneu Saliner, cursets
de ball de bot amb un gran
nombre de participants. Si l’any
passat s’hi van matricular 45
persones, enguany ja hi ha 38
inscripcions.
La novetat d’enguany és que hi
ha un grupet de vuit alumnes
d’entre tres i sis anys que comencen a fer les seves primeres passes dins el món cultural
del ball de bot. A més, hi ha tres
nivells per als balladors: principiants, avançats per als qui ja
en saben del tot... a més d’un
grup d’iniciació per a adults que
mai han tingut cap experiència
amb el folklore mallorquí.
També aquesta temporada es
farà el taller de ximbombes,
coincidint amb la festivitat de
Sant Antoni i està en fase experimental la possibilitat de
preparar un recital sobre Nova
Cançó, en què els membres de
l’associació interpretaran peces de cantautors catalans de
la talla de Joan Manuel Serrat,
Lluís Llach o Maria del Mar Bonet, entre d’altres.
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‘PH Bàsic’ el millor exponent de
tot allò que envolta la cultura
El llibre sorgeix de la interacció entre la música, la pintura i la
poesia en una obra d’art multidisciplinar

Ses Salines. L’hotel Can Bonico
de Ses Salines va ser l’escenari
el passat 8 de setembre de la
presentació del llibre PH Bàsic.
Interacció de música, pintura
i poesia. Una obra multidisciplinària que mescla la música
de David León, la poesia de
Jaume Caldentey i la pintura de
l’artista saliner Horaci Sapere.
La jornada comptà amb la
presència dels autors, que firmaren els exemplars que el
públic va adquirir al preu de
10 euros. La recaptació va ser
destinada a Projecte Home.
A més, els compradors del llibre que així ho van voler, van
ser fotografiats per Victòria Cànaves i inclosos al photo book
commemoratiu de l’acte. També hi va haver el sorteig d’una
litografia d’Horaci Sapere entre
les persones que adquiriren un
exemplar.
L’esdeveniment comptà en tot
moment amb la interpretació
de diferents peces musicals.
Així, intervingué Fredérique
Sizaret com a solista, Ricardo
Duato al violí, Joana Gual al
cel·lo i el mateix David León al
piano.
En el decurs de l’acte van intervenir el president de Projecte
Home Balears, Tomeu Català,
qui agraí als presents l’esforç
efectuat i també hi va haver la
lectura dels poemes de Jaume
Caldentey.
La música de Cinema Paradiso, La lista de Schlinder o
d’intèrprets com Roxanne o
Sting també van acompanyar
l’arribada dels assistents a
l’acte.

Ph Bàsic, Acidesa a flor de pell
Segons l’escriptor, poeta i presentador de la vetlada, Miquel
10
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Adrover, conjugar tres arts com
la música, la poesia i la pintura en una mateixa obra no és
gens senzill. Tampoc no ho és
entrellaçar l’obra de tres artistes com David León, Jaume
Caldentey i Horacio Sapere,
“però ells ho han aconseguit
amb una naturalitat sorprenent,
simplificant els egos personals
fins al punt de fondre les creacions en una sola”, diu Adrover
qui destaca, a més, la part més
altruista del llibre, que dóna els
drets d’autor a benefici de Projecte Home.
“Ph Bàsic aglutina en les seves
entranyes el soroll sibilant de la
paraula feta vers, la simplicitat
de les expressions detonades
com càrregues de profunditat
a les nostres entranyes”, explica l’escriptor, que recalca
com Jaume Caldentey “ataca
directament al nostre sistema
emocional,
submergint-nos
a la realitat humana, deixant
aquella llum d’esperança al final del camí que ens permet
seguir confiant en l’home com
a espècie”.
Així mateix recalca que la música de David León, a Ph Bàsic,
“omple els buits existencials
dins l’harmonia de la societat,
treu la força, el primitiu de la
música, entremesclant-la entre
notes harmòniques, notes nascudes d’un cor amic que acarona les paraules”.
Finalment, Adrover assegura
que “l’estilet en forma de pinzell
d’Horaci reflecteix una realitat
on la duresa no pot ser embolicada en paper de cel·lofana,
la seva obra no tem al resultat,
ell no es permet contemplacions, però deixa viva a cada
làmina l’esperança d’una nova
possibilitat de l’ésser humà
d’esmenar els seus errors”.
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I Concurs de Fotografia LASAL
La tradició salinera de la Colònia plasmada en una mostra fotogràfica

Ses Salines. L’església Vella de Ses Sali- Miquela Vidal, Honorat Bauçà, Manuel
nes ha estat fins fa pocs dies l’escenari de Bragado i Miquel Frontera, no ho van tenir
l’exposició itinerant resultant del I Concurs gens fàcil a l’hora de triar els guanyadors
de Fotografia LASAL, que, patrocinat per del certamen. Finalment els guardonats
l’Ajuntament de ses Salines, neix amb la van ser, en la categoria de color, Valenvoluntat de crear lligams culturals entre tín Vadillo Santaolalla, per La Cordillera
les salines de les Illes Balears i, al mateix de Sal, mentre que en la categoria Blanc i
temps, apreciar el treball de fotògrafs apas- Negre (B/N), el primer premi va ser per a
sionats pel paisatge blanc que ofereixen les Miquel Morey Colomina, i la seva obra La
salines.
Válvula.
Segons l’organització de la mostra, la foto- El segon premi va ser per a Cristian Magrafia és un art que té la virtut de mostrar la nuel Fontan Zapata, i la seva foto en color
bellesa d’un espai natural i, al mateix temps, titulada Noche salada i per a Angel García
donar a conèixer a través de l’ull de l’artista García, per Tanca, en blanc i negre.
salines veïnes o pròpies, indrets propers, El tercer premi en color fou per a María
fins ara desconeguts. I és que, les salines de Razumova, amb una obra sense títol i per
la Colònia són unes de les més antigues de a Emiliano Gaspoz, i les seves Montañas
la Mediterrània, datade Sal, en la categoria
1er Premi BN
des al segle IV a.C.
blanc i negre.
Segons paraules del
Els guardonats es
fotògraf francès Arvan repartir premis
naud Claass, “Allò
en metàl·lic de 1.000
que s’ha fotografiat
i 200 euros per al prino s’ha perdut per a
mer i segons premi,
tothom”, i sota aquesrespectivament,
a
ta afirmació es crea
més de lots de proaquesta activitat.
ductes naturals i ecoEl concurs ha complògics de l’empresa
tat amb la participaLlum de Sal i un
ció de fotògrafs de
sopar al restaurant
Mallorca, Eivissa i
Casa Manolo.
Formentera que amb
LASAL, l’entitat orles seves instantàganitzadora, és una
nies, ja siguin en coassociació cultural
lor o en blanc i negre,
dedicada a donar
han conformat una
a conèixer el valor
petita mostra de les
històric, cultural i
diferents salines de
natural de les salines
les Balears.
de la Colònia de Sant
El jurat format per
Jordi.
2ón Premi BN

1er Premi COLOR

2ón Premi COLOR

BRIGADA I MANTENIMENT

L’enllumenat públic marca la feina de
la Brigada de Manteniment

El responsable de l’àrea, Galo Molina, s’encarrega del bon estat del municipi, perquè presenti sempre la seva millor cara
Ja ho diu el regidor responsable
de la Brigada de
Manteniment
de l’Ajuntament
de Ses Salines, Galo Molina
“petites coses en fan una de
grossa”, i això precisament és el
que passa a aquesta regidoria
municipal encarregada que els
nuclis de població del municipi estiguin nets i ben polits.
També recau damunt la Brigada Municipal la tasca de preparar les diferents festes i esdeveniments que es fan de cap
a cap d’any arreu del municipi,
tant pel que fa a la Colònia
com al poble.

D’entre totes les feines que ha
fet la Brigada en aquests dos
anys i busques de legislatura
destaca, no obstant, la solució
dels problemes que presentava l’enllumenat públic. Segons
Molina, el canvi de fanals duit
a terme fa un temps i dins el
Pla E, ha provocat nombroses
problemàtiques que l’equip actual ha hagut d’assumir, fins i
tot fora d’Espanya.
El cas és que molts dels fanals que es varen canviar tant
a la Colònia com al poble, i
que, a més, varen suposar una
forta inversió pel seu elevat
cost, es varen espanyar per la
mala qualitat dels materials.

L’empresa concessionària no
se’n va fer responsable i no es
varen trobar recanvis de les
peces que impedien el bon
funcionament dels llums, ja
que eren d’origen asiàtic, per
la qual cosa es varen haver
d’importar les bombetes des
de la Xina perquè els fanals
poguessin funcionar, “una
despesa amb la qual no fèiem
comptes i que ha suposat un
gran maldecap per a tota la
Brigada”, diu el regidor de
manteniment.

Projectes de futur

Però, a més de l’enllumenat
públic, la regidoria ha fet
molta feina d’arreglar carrers
que estaven en mal estat per
tot arreu del municipi. S’han
arreglat voravies i s’han asfaltat carrers que presentaven
serioses deficiències pel que fa
a la recollida d’aigües pluvials.
També s’ha de destacar la gran
tasca feta pel que fa als camins
de foravila, on ja és més fàcil
circular des que s’hi va fer una
bona neteja.
I aquest precisament és el principal projecte de futur de la Brigada de cara als pròxims anys:
“m’agradaria arreglar molts de
carrers que el dia d’avui encara
presenten deficiències tant pel
que fa a l’enllumenat, asfaltat o
que presenten voreres en mal
estat”, diu Molina, qui afegeix
que “la manca de pressupost
ens obliga a pensar molt les inversions que es fan”.
Amb tot, per a dur a terme
aquests projectes, l’Ajuntament
té previst contractar persones
en situació d’atur enregistrades al SOIB i donar la possibilitat de crear feina malgrat

que sigui per un temps limitat,
a més de l’adquisició de noves
màquines netejadores.
Un altre aspecte a destacar és
el gran esforç pressupostari
que ha fet el consistori saliner
per a minvar el deute públic
i netejar el calaix municipal,
fins al punt que actualment
tots els proveïdors cobren les
factures presentades en un termini d’un mes i mig.

Població flotant

Molina ha destacat també
l’esforç que fa la Brigada els
mesos d’estiu, en què la població flotant del municipi es pot
arribar a triplicar, sobretot als
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nuclis costaners.
Les tasques de neteja i manteniment de les zones del litoral,
competència de l’Ajuntament,
com ara el passeig de la Colònia, suposen un gran esforç.
A això s’han d’afegir totes les
festes d’estiu, berbenes, esdeveniments lúdics i esportius
que es fan i dels quals la Brigada de Manteniment és responsable, i la “posada a punt” de
totes les escoles del municipi
perquè, arribat el setembre i
coincidint amb l’inici del curs
escolar, tots els centres educatius estiguin a punt pel que fa a
possibles problemes de pintura, goteres o sanitaris.
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ACTUALITAT

‘Tots feim Sant Bartomeu’
El poble s’omplí de banderes per honrar al patró en unes setmanes repletes d’activitats

Des de feia anys que el programa d’actes de les festes
de Sant Bartomeu no era
tan extens. Un calendari
d’activitats que començà el
16 d’agost i acabà el diumenge 8 de setembre. Dies farcits
de possibilitats d’esbarjo, oci
i temps lliure en els quals es
van conjugar perfectament
art, cultura i esport. Activitats que responen a tots els
gusts i edats. Possibilitats per
a gent menuda, joves, famílies i gent gran. Tots i cadascun dels ciutadans han tingut
el seu espai en el programa
de festes d’enguany.
El sus de les festes va ser el
divendres 16 d’agost amb la
simbòlica penjada de banderes i repicada de campanes al
matí, i l’horabaixa el pregó de
festes, en aquesta ocasió a càrrec del metge saliner Miquel
Galmés Pastor.
La gran vetlada popular amb
el concert ofert per la Banda de Música de ses Salines
donà pas a un cap de setmana de gran activitat.
Així, el dissabte es van conjugar l’esport, la cultura i la
música amb una gran marxa
cicloturística fins al cap Salines, l’exposició de pintura
de Conxa Camarena i el XX
Festival a Benefici de la Lluita contra el Càncer, a més de
l’homenatge al ciclista Lluís
Mas i l’artista local Sebastià
Portell (vegeu foto).
El diumenge 18 d’agost va ser
la jornada de les grans carreres ciclistes, la V Festa de
s’Espigolada, a càrrec de la
Colla de Dimonis Maria Enganxa (vegeu foto), la IV Festa de la Gent Gran a les Escoles Velles i posterior sopar
a la fresca i el concert de ball
de saló amb Ball Stil Duo.

molt variades, des del sopar
de germanor organitzat per
l’OCB de ses Salines després
de presentar la secció salinera de la revista Ressò (vegeu
foto), el sopar a la fresca per
a recollir fons per a les obres
de l’església, o la mostra titulada “Moments en diapositiva”, que recull els 50 anys de
Jaume Bonet com a fotògraf,
a més del vídeo resum de les
activitats desenvolupades pel
grup excursionista Ja Arri-

baaam?. La vetlada finalitzà
amb el concert d’havaneres
del grup Arpellots.
Un altre dels actes que congregà major nombre de públic assistent fou el Gran
Combat de Glosat que, presentat per Felip Munar a la
plaça Major del poble, comptà amb la participació dels
grans glossadors Mateu Matas (Xurí), Maribel Servera
(Servereta) i Miquel Cano
(Garvinyet). En acabar,

Setmana activa

La setmana prèvia a la festivitat de Sant Bartomeu va
estar carregada d’activitats

Homenatge a Lluís Mas i Sebastià Portell
L’esportista i l’artista saliners reben una placa commemorativa a l’ajuntament

La batlesa de ses Salines, Maria Bonet
i el regidor d’Educació, Esports, Festes i Participació Ciutadana, Tolo Salvà, van fer entrega d’una placa commemorativa al ciclista Lluís Mas per la
medalla de plata obtinguda als Jocs
del Mediterrani, celebrats el passat
mes de juny a la localitat turca de Mer12
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sin. Així mateix, l’artista saliner Sebastià Portell, va ser distinguit amb una
placa pel primer premi obtingut al VIè
Concurs de Teatre Breu ‘Inicia`t’, celebrat a Badalona, amb la seva obra “Un
torrent que era la mar”. L’acte, molt
emotiu, es va celebrar a l’ajuntament
de Ses Salines.

ACTUALITAT

el ball de bot del grup saliner
Gaubança, va fer arrancar a ballar molts dels presents.
D’altra banda, el recital Ulls de
geneta de Marcel Pich i el concert d’artefactes musicals (vegeu foto), tornaren a donar pas
a un cap de setmana de Sant
Bartomeu d’escàndol.

Festivitat del patró

La vigília de Sant Bartomeu el
poble es preparà per a la bauxa,
que començà al capvespre amb
una gran cercavila i recollida de
joies en la qual van participar
un gran nombre de nins i nines del municipi que, a més de
pintar els carrers del poble per
a decorar-los, pogueren ballar
al ritme del grup infantil Mel i
Sucre.
La XXIII carrera a peu des de
la Colònia fins a ses Salines
comptà amb una arribada ben
renouera amb els sons de Salbatukada, el festival Move and
dance i la gran revetla de Sant
Bartomeu amb les actuacions
de l’Orquestra Xiriminguet
Band, La Loca Motora i La Canción del Verano.
La jornada festiva de Sant Bartomeu, patró de ses Salines,
s’inicià amb jocs populars i
l’acte d’entrega d’insígnies als
donants de sang del municipi a
l’església parroquial, en un acte
previ a la missa solemne en honor al sant patró dels saliners.
En acabar hi hagué un refresc
per a tothom.
Ja amb fosca, la gran nit de
teatre amb la representació de
l’obra N’han de venir de casta, a
càrrec del grup Quart Creixent,
a la plaça Major, i el gran castell
de jocs artificials al carrer de
la Pau posaren punt i final a la
festa.
No obstant, el programa d’actes
de Sant Bartomeu continuà
amb més activitats en caps de
setmana consecutius fins al diumenge 8 de setembre.
Jornades en què es congregaren un gran nombre
d’esdeveniments esportius com
la gran tirada de recorregut de
caça, torneig de futbol 3x3, Trofeu Sant Bartomeu de Futbol,
XVI Festa del Cavall o la I Cursa Nocturna ses Salines.
A més, hi hagué la presentació
del llibre pH Bàsic, a l’hotel Can
Bonico, en una vetlada marcada
per la cultura i la perfecta conjugació de música, poesia i pintura i, més teatre amb l’obra Un
torrent que era la mar, escrita
per Sebastià Portell i Clar i representada pel grup Maror.
Els més petits de la casa tingueren el seu “espai” lúdic amb el
final de festa de les activitats
d’estiu o el Xop Parc Infantil, un
matí replet de jocs, castells inflables aquàtics i molta diversió.
Els joves també digueren adéu
a l’estiu 2013 en una festa que
comptà amb les actuacions dels
Dj Jaume Colombàs, Juan Campos i Óscar Romero.

La Colònia de Sant Jordi
celebra sus fiestas de verano
Residentes y visitantes participaron activamente de un programa ideado para complacer a todos

La Colònia de Sant Jordi ofrece
lo mejor de sí misma a los miles
de turistas y visitantes que llegan
de todos los puntos del planeta a disfrutar de sus parajes de
singular belleza, su arena blanca y sus aguas cristalinas. Pero
es durante las fiestas de verano
cuando congrega a un mayor número de personas que, con ganas de pasárselo bien, acuden a
esta localidad costera del sudeste mallorquín para participar en
innumerables actos y actividades
de ocio y tiempo libre. Este año,
la Colònia se vistió de gala una
vez más, para acoger sus fiestas
de verano entre el 25 de julio y el
9 de agosto.
La oferta gastronómica de la
Colònia es abundante y variada
y qué mejor manera de demostrarlo que organizando una ‘ruta
de tapas’ por los diferentes establecimientos hosteleros de la
localidad para iniciar las fiestas
de verano. Bares y restaurantes
ofrecieron sus especialidades culinarias en formato pequeño con
un gran éxito de participación y
muchos comensales ávidos de

ponerse a la boca “pequeños trozos de cielo” en forma de tapa.
Los espléndidos parajes naturales y paisajes de ensueño que
ofrece el pueblo fueron la temática del Concurso Fotográfico
2013, la tercera ‘Ruta Costera.
Redescubriendo el entorno, la
naturaleza y el paisaje’, una excursión desde el puerto hasta la
playa del Dolç que contó con las
explicaciones de los miembros
de la asociación cultural Vedelleta d’Or y, la exposición “Recorreguts” de Paula Cortés i Joana M.
Pastor.
Como no podía ser de otra manera, la fiesta acompañó la jornada del
sábado 27 de julio
con la III fiesta del
caballo “Bot 2013”
o la fiesta “Revival”
que despertó cierta morriña entre los
presentes al escuchar canciones de
épocas pasadas.
La solidaridad también acompañó las
fiestas de verano

de la Colònia con una “Tallada
de pèl a benefici del càncer”, un
acto solidario que permitió al público interesado cortarse el pelo
a un módico precio de 5 euros
destinados a la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer.
Los niños y los mayores contaron
con su “espacio” en el programa
de fiestas con jornadas lúdico-infantiles con actividades para los
más pequeños de la casa y un
homenaje a la gente mayor de
la localidad. Teatro, cine al aire
libre, conferencias, pasacalles,
cercaviles y verbenas marcaron
también las fiestas.
Entre los actos más destacados,
el concierto de la Coral de Ses
Salines, la exhibición de baile a
cargo de la escuela ‘Move and
dance’ o la actuación de batukades.
El primer “Mercado marinero”
celebrado en el puerto despertó
el interés de todos los visitantes, residentes y foráneos, sobre
todo de los turistas extranjeros
que quedaron maravillados de
los artículos y piezas de artesanía “con marcado sabor marinero” que ofrecían los tenderetes y expositores.
La fiesta de la espuma, actuación de Dj’s de renombre y las
verbenas programadas hicieron
las delicias de los jóvenes que
también participaron activamente en las competiciones deportivas como la XIV Trobada de piraguas, circuito de fútbol 3X3 o
la “suelta de patos” en la que los
participantes debían hacerse con
una sandia de más de 5 kilos y
un melón tirados previamente al
mar.
El final de las fiestas lo marcó el
gran castillo de fuegos artificiales del domingo 4 de agosto y el
posterior concierto de la Banda
de Música como colofón a más
de dos semanas de intensa actividad, aunque aún quedaría un
ápice de ganas para participar en
el gran concurso de paellas celebrado el 9 de agosto que reunió
a manteles a más de un centenar
de personas.
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EDUCACIÓ, ESPORTS, FESTES I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Ampliar les instal·lacions esportives de
la Colònia i tapar la grada del camp de futbol
de ses Salines, actuacions prioritàries
Tolo Salvà te molts projectes de futur i agraeix als ciutadans l’elevat índex de participació en tots els actes que programa la seva regidoria

El futur més
immediat
ve
carregat
de
nous
projectes per a l’Àrea
d’Educació, Esports, Festes
i Participació Ciutadana de
ses Salines, encapçalada per
Tolo Salvà. No obstant, ja són
molts els aspectes assolits des
que començà la legislatura. De
fet, el regidor assegura que “el
programa electoral respecte
d’aquestes àrees està més que
complert i crec que puc afirmar que en acabar la legislatura haurem aconseguit fer els
segons objectius marcats. Tot
en benefici dels saliners i coloniers”.
Anant per parts i esbrinant
cadascun dels aspectes a destacar, s’ha de dir que la feina
més important ha estat el recolzament atorgat a cadascuna
de les associacions i entitats
del municipi.
Per una banda, s’ha donat
suport a les necessitats dels
centres educatius d’infantil
i primària. De fet, a sa Colònia de Sant Jordi s’ha treballat per a poder complir els
requisits i entrar a la Xarxa
d’Escoletes Públiques de les
Illes Balears, adaptant la infraestructura existent als requeriments sol·licitats i adequant la cuina perquè pugui
ser utilitzada. També s’ha modificat l’Ordenança dels preus
de l’escoleta per a recollir
l’augment necessari exigit per
la Conselleria d’Educació. “Un
augment al qual es va arribar
per unanimitat de tot el ple
municipal”, recorda Salvà, qui
agraeix el tarannà negociador
de l’oposició per a “arribar a un
consens”.
Pel que fa als dos centres de
primària del municipi, es
treballa dia a dia perquè les
infraestructures i serveis estiguin a ple rendiment i, des de
la Regidoria es participa activament en els Consells Escolars.
El regidor d’Educació constata
l’esforç que s’ha fet aquest estiu perquè els alumnes de ses
Salines i sa Colònia poguessin
començar el curs escolar sense
cap contratemps, alhora que
s’han col·locat uns senyals de
trànsit i pilons a tot el carrer
de l’escola de ses Salines, perquè als pares els resulti més
còmode acompanyar i anar a
cercar els seus fills al centre.
Salvà assegura que “la situa14

MIRALL de POPA

Colònia, pressupostant quasi el mateix, una reivindicació històrica dels coloniers.

Projectes
de futur

ció per tot arreu és que les
instal·lacions ja tenen molts
anys i el dia a dia passa per
anar arreglant o solucionant
problemes que sorgeixen
precisament per la quantitat
d’anys que tenen les infraestructures educatives del municipi”.

Clubs esportius
L’esport local està fortament
arrelat al municipi i per tant
s’han signat convenis amb els
clubs esportius de ses Salines i
sa Colònia, per a la promoció
del futbol als dos nuclis, així
com també es preveu el manteniment de les instal·lacions,
“perquè en tot moment hem
destacat que estaríem al costat
de l’esport local”, diu Salvà.
Considerant la importància
d’altres disciplines esportives,
s’està col·laborant de valent
amb el Club Ciclista de ses
Salines per a la seva promoció. De fet, la creació del Trofeu Sant Bartomeu, el Trofeu
Sant Jordi a sa Colònia, així
com també l’organització del
Trofeu Primavera, han contribuït a apropar l’esport de
les dues rodes als ciutadans i
crear noves aficions. També
cal destacar que, per primera vegada en la història del
municipi, s’ha acordat amb
l’organització de la Challenge
Volta a Mallorca, que la cursa
tingui presència a ses Salines
en les tres pròximes edicions,

privamera
estiu 2012
2013

ja sigui com l’any passat en
què s’hi va fer l’arribada o com
l’any que ve, en què els saliners
podran gaudir de l’espectacle
que suposa la sortida, amb tot
el muntatge que es crea abans,
amb els equips, firmes, visites
dels nins de les escoles amb
els millors ciclistes del món,
etcètera.
Cal destacar també l’entrega
d’una distinció a Lluís Mas,
ciclista saliner, per la medalla
de plata obtinguda als Jocs del
Mediterrani, conjuntament
amb Sebastià Portell, artista
local, pel primer premi al VI
Concurs de Teatre Breu de
Badalona amb la seva obra Un
torrent que era la mar, dins el
programa d’actes de les festes
de Sant Bartomeu.
I és que les instal·lacions esportives sempre han estat les
mateixes, “ningú ha fet mai
res per a modernitzar-les o
posar-les al dia”. L’estat de les
infraestructures
esportives
als dos nuclis de població és
molt deficient i precisament
en aquest sentit hi dedicarà els
seus esforços la Regidoria com
a principals projectes a assolir
a curt termini.

Festes i Participació
Ciutadana
Pel que fa a Festes i a Participació Ciutadana, cal dir que
aquestes àrees estan fortament
lligades. De fet, no tenen sentit l’una sense l’altra, ja que les

festes que es desenvolupen
durant tot l’any al municipi sorgeixen per les ganes de
col·laboració que hi ha des de
les associacions i particulars.
Per això s’ha creat una partida
pressupostària específica per a
participació ciutadana. “Sempre he destacat i ho seguiré
fent, que sense ells res no seria
possible”, diu el regidor, qui
afegeix que “no seria possible
haver passat de tenir un programa de festes com el que hi
havia abans a la gran quantitat
d’actes que podem oferir actualment, tant pel que fa a les
respectives festes patronals,
com amb la Fira del Primer
de Maig”. Pràcticament s’ha
doblat el nombre d’actes programats, així com també els
dies que duren les festes, plens
d’activitats per a tots els gusts
i edats.
Tolo Salvà explica que el seu
“principal objectiu” dins l’Àrea
de Participació Ciutadana era
crear la Sectorial de Participació Ciutadana, que es reuneix
periòdicament per a tractar
temes d’interès general, per a
escoltar les associacions, atendre peticions dels ciutadans,
i en conseqüència, idear els
programes d’actes en funció
de les peticions dels ciutadans.
De fet, el darrer any s’ha augmentat la partida de festes, per
a evitar en el darrer moment
fer modificacions de crèdit.
En aquest sentit, s’ha igualat la
partida de ses Salines i la de sa

El futur més immediat passa
per executar dos projectes
molt ambiciosos tant al poble com a sa Colònia de Sant
Jordi i en matèria esportiva.
Per una banda, Salvà i el seu
equip volen tapar la grada
del camp de futbol de ses
Salines i, per l’altra s’està fent
feina amb un gran projecte
que estarà subvencionat pe
la Conselleria de Turisme
i Esports, i que consisteix
en la construcció de noves
instal·lacions al Camp Municipal d’Esports de sa Colònia.
Pel que fa a educació, està
prevista la reforma de la
guarderia de ses Salines,
“un projecte més que necessari i que ningú havia fet fins
ara”. Els pròxims dos anys, i
en matèria educativa, es posarà a l’abast dels centres una
sèrie de xerrades, cursets diversos com el d’educació vial,
i diferents activitats, com una
reivindicació de la comunitat
educativa des de fa anys. Un
programa que es farà extensiu a les escoletes d’educació
infantil, “on mai s’hi ha fet res
d’aquest tipus”.
Continuaran en marxa els
cursos d’idiomes durant la
temporada baixa, amb la
col·laboració del Centre per
a Adults (CEPA), de Campos,
amb dotació pressupostària
pròpia i en resposta al gran
èxit obtingut l’any passat en
què es va superar la xifra dels
100 matriculats; enguany ja
són més de 70 les inscripcions
efectuades.
Les àrees de Festes i Participació Ciutadana, seguiran
potenciant de la mateixa manera el municipi, sempre tenint present que les persones,
particulars, comerços, i el
turisme local són prioritaris.
Se seguirà potenciant el teixit
comercial i empresarial i se seguiran recolzant com fins ara
les associacions dels diferents
nuclis de població.
En aquest sentit, es vol consolidar la Fira del Primer de
Maig, “com un referent al calendari firal de Mallorca i fer
de ses Salines una fita indispensable per als mallorquins”.

ACTUALITAT

Homenatge a la gent
gran del municipi
Com cada any l’ajuntament de Ses Salines rendeix tribut
als majors del poble i de la Colònia

Un any més l’Ajuntament de Ses Salines ha volgut rendir homenatge a
les persones majors del municipi,
tant pel que fa al poble com a la
Colònia de Sant Jordi. Conscients
de la importància que tenen els
grans per a conèixer i salvaguardar la història i la cultura popular,
tots els majors de 80 anys són obsequiats amb un recordatori així
com els matrimonis que arriben a
les seves bodes d’or en complir els
50 anys de casats. En aquesta ocasió, els matrimonis guardonats per
viure en parella des de fa mig segle
van ser els formats per Andreu i
Inés i, Manolo i Antònia.
L’Ajuntament de Ses Salines va ser

l’escenari de l’entrega d’aquestes
distincions mentre que la celebració més lúdica es va fer “peus davall taula” amb un sopar i ball posterior, al qual van assistir enguany
unes 170 persones. Així, panxa
plena, els majors, les seves famílies,
amics i tots els presents van gaudir
d’una vetlada de ball de saló.
A la Colònia, l’esdeveniment va
transcórrer igual de bé. Unes
250 persones van sopar a la fresca i després hi hagué un concert
d’havaneres a càrrec de la companyia La Rondalla de Persones
Majors de Campos, que ja fa 2 anys
que ens acompanyen en aquesta
ocasió.

El poble de ses Salines
celebra un acte en honor als
donants de sang del municipi
Es va fer entrega de les distincions a la parròquia
abans de la missa de Sant Bartomeu

La batlesa de ses Salines, Maria
Bonet, acompanyada del president de l’Associació de Donants
de Mallorca, Llorenç Vallori, i el
director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, César Sánchez,
van fer entrega el passat 24
d’agost, festivitat de Sant Bartomeu, patró de ses Salines, d’una
sèrie de distincions a aquells donants del municipi que han superat un determinat nombre de
donacions.
Així, Maria Egea, Tomeu Lladonet, Guillem Nadal i Andreu Pintado van rebre una placa commemorativa per haver donat sang en
10 ocasions.
Miquel Barceló, Francisca Lliteras i Margalida Reina per les 25
donacions efectuades, i Sebastià
Ferrer fou homenatjat per “haver
donat vida” més de 50 vegades.
L’homenatge es va celebrar a
l’església parroquial just abans
de la celebració de la missa solemne en honor de Sant Bartomeu.
Requisits per a donar sang
Són molts els saliners que
s’acosten a l’autobús itinerant de
l’Associació cada una de les quatre vegades en l’any que arriba a
ses Salines per a poder fer extraccions de sang als voluntaris
que es presenten.
Amb una mitjana de 30 donacions
de mitjana cada vegada, el poble

compta amb uns 200 donants.
Però no tothom pot donar sang.
S’han de complir uns requisits.
En general, totes les persones
amb edats compreses entre els
18 i 65 anys, que tinguin bona
salut i un pes superior als 50 kg,
poden donar vida.
Prèviament, el possible donant ha
d’omplir un qüestionari i es fa una
petita anàlisi per a saber la quantitat d’hemoglobina en sang que
té en aquella ocasió el donant.
Depenent dels resultats, estarà
indicat per a “regalar” sang o no.
La quantitat del líquid de la vida
que es dóna en cada donació és
d’uns 0,4 litres.
Queden excloses les persones
que duguin tatuatges o pírcings
o que hagin tingut malalties que
es transmeten a través de la sang
com hepatitis, sida, sífilis, malaltia de Chagas, lepra, babesiosi o
leishmaniosi.
També és motiu d’exclusió haver
residit al Regne Unit més d’un
any entre 1980 i 1996 o tenir antecedents de malalties cardiovasculars com hipertensió arterial
amb tractament farmacològic,
angina de pit, arítmia, trombosi,
entre d’altres; patir problemes
gastrointestinals, hematològics o
neurològics greus, crònics o reincidents, o haver patit càncer; ser
diabètic o epilèptic o patir dolences pulmonars.

www. bodegabarahona.com
Plaça Sant Bartomeu, 2 - Ses Salines

971 649130
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FIRA D’OPORTUNITATS

Más de 30 comercios participaron en esta edición superando las expectativas iniciales

C

Éxito de participación y
ventas en la VI edición de
la Fira d’Oportunitats

on descuentos de
hasta el 70%, la VI
edición de la Fira
d’Oportunitats de la Colonia de Sant Jordi, celebrada el pasado fin de
semana festivo del 12 de
octubre fue, como en años
anteriores, todo un éxito
de participación.
El tiempo acompañó y la
festividad de la Hispanidad propició que muchos
mallorquines aprovecharan la ocasión para pasar
una jornada agradable junto al mar, haciendo alguna
que otra compra a precio
más que asequible. Muchos turistas que residen
momentáneamente en la
Còlonia, donde pasan sus
vacaciones, también se
acercaron al Centro Cívico
de la localidad para visitar
la muestra e interesarse
por la artesanía autóctona
y el producto local.
Más de 30 comercios de
la Colònia y Ses Salines
ofrecieron lo mejor de su
género a precios que oscilaban entre el 40 y el 70
por ciento, restos de stock
pero también de nueva
temporada a precios rebajados.
Así, el visitante pudo encontrar los más variados
productos; ropa de temporada de invierno y verano,
zapatos, complementos
como bolsos, pañuelos,
bisutería, perfumes, artículos para el hogar; menaje y
decoración, jabones ecológicos, embutido balear,
sobrasada y botifarrón y,
gastronomía mallorquina
con degustaciones de frito, empanadas, cocas, entre otros platos típicos de
la isla.
Según la alcaldesa de ses
Salines, Maria Bonet, la
Fira d’Oportunitats es una
manera de ofrecer a residentes y turistas un evento con el que ampliar la
oferta turística y “alargar
un poco la temporada”,
además de ofrecer la posibilidad a los comercios
participantes de “sacara la
venta remanentes y parte
del stock de la temporada
que termina”.
16
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Los comerciantes son
“reincidentes”, la mayoría
de ellos es fiel a su cita
con la fira que cada año
cuenta con un mayor público asistente.
La oferta complementaria
y de restauración también
se ven beneficiados por la
muestra ya que gran parte
de los visitantes aprovechan la ocasión para pasear y comer o tomarse
algo en alguno de los numerosos bares y restaurantes de la zona. Más en

privamera 2013

esta edición en que el buen
tiempo acompañó las dos
jornadas de fira y muchos
asistentes aprovecharon
la jornada casi veraniega
para comer en una terraza
del port, e incluso algunos,
a darse un baño en el mar.
“De esta forma, alargamos un fin de semana más
la temporada, ayudamos
a los comercios a vender los productos de este
año, que turísticamente ya
está llegando a su final, y
dinamizamos la Colònia,

creando una alternativa de
ocio, no solo para los turistas que vienen a pasar

sus vacaciones, sino para
los propios mallorquines”,
asevera la alcaldesa.

FIRA D’OPORTUNITATS

Fira consolidada
La sexta edición de la muestra y
el aumento de visitantes en cada
nueva convocatoria demuestran
que se trata de una fira más que
consolidada y ya convertida en un
acto importante dentro del calendario
ferial de la isla. Tal ha sido el éxito
de las últimas ediciones, que los
propios comercios participantes han
solicitado al Ajuntament que en lugar
de celebrarse un solo día, el 12 de
octubre, como suele ser habitual, este
año la celebración se amplíe a todo el
fin de semana.
“Sin duda es uno de los grandes
acontecimientos de la Colònia”,
dice Bonet, para quien “esta es la
mejor forma de demostrar que la
colaboración entre el Ajuntament
y el sector privado está dando
unos resultados extraordinarios en
el municipio”, ya que “gracias al
esfuerzo de todos, conseguimos
hacer de nuestro municipio un lugar
atractivo tanto para los turistas como
para los propios mallorquines”.
Y es que además de la posibilidad
de adquirir artículos de lo más
variado y precios más que rebajados,
la fira está destinada a grandes y
pequeños. Castillos hinchables y el
tren turístico que recorre la Colònia
al precio especial de 1 euro, ofreció
entretenimiento y diversión a los niños
asistentes.

“La Fira es la mejor forma de demostrar
que la colaboración entre el Ajuntament
y el sector privado está dando unos
resultados extraordinarios y que gracias
al esfuerzo de todos, conseguimos
hacer de nuestro municipio un lugar
atractivo tanto para los turistas como
para los propios mallorquines”.
MARIA BONET
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Consideran la muestra con una gran oportunidad para dar a conocer sus
productos y ofrecer grandes descuentos en restos de stock y de temporada

La mayoría de los comercios
repiten y asisten a la fira cada año
Karine Caujolle:

Justine Dabrowska:
vende ropa de
temporada y
accesorios; es la
cuarta vez que
participa en la fira y
está muy satisfecha
con los resultados
que obtiene cada año.
Considera que es
una buena manera de
sacar stok a precios
muy competitivos y
atraer visitantes hacia
la Colònia.

Francisca Bonet:
tras 45 años al frente de la
única mercería existente en
toda la Colònia, echa ahora el
cierre de su establecimiento al
llegar la hora de su jubilación.
Fiel a la fira, ha participado
en todas las ediciones de
la misma, ofreciendo todo
tipo de productos; hilos,
botones, pasamanería, ropa
interior, y todo lo relacionado
con encajes y la artesanía
de los bordados de “punto
mallorquín y de cruz”. Su
objetivo es liquidar la mayor cantidad de género posible puesto que la tienda ya
está cerrada.

18

es la tercera vez que ofrece
sus perfumes y artículos de
perfumería como cremas
y maquillaje de primeras
marcas con grandes
descuentos; Chanel, Armani,
Lancaster, entre otros, que
tiene una gran aceptación
entre el público, sobre todo el
residente mallorquín aunque
también algunos turistas
aprovechan para comprar
artículos de perfumería para
regalar.

Tino Ribas:
artista afincado en
Ses Salines, fabrica
de forma artesanal
bisutería elaborada a
base de plata, piedras y
materiales naturales. A
pesar de que no posee
establecimiento propio,
acude a numerosas
ferias y mercados y,
sus artículos se pueden
encontrar en muchas
tiendas de ropa, moda y
complementos.

Katrin Becker:

Catalina Ferrà:

su tienda de complementos tiene infinidad de artículos parte de los cuáles se
encuentran en cada una de las ediciones la fira. Acude cada año a la misma
porque considera es
una buena manera
de darse a conocer
y poner en oferta
parte de su stok.
Satisfecha por como
ha transcurrido la
temporada, explica
que las campañas
de rebajas y ofertas
especiales la ayudan a
ser más competitiva y
vender más producto.

es la expositora “más dulce”
de la fira. Sus mermeladas
y confituras de elaboración
propia además de su miel
ecológica y envasada
de forma artesanal son
conocidas en toda la
comarca. Sus productos se
pueden adquirir en pequeños
comercios pero también
está presenten en gran
parte de fires y mercats,
dónde además del público
mallorquín despierta el interés del extranjero “más acostumbrado a todo lo
ecológico”.
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Francisca Veny y Dioni Martín:

Cecilia Espinosa:

la ferretería que regentan es punto de encuentro de todos los “manitas” de la
Colònia. Pero cuentan que además de clavos, tornillos, brocas y bombillas, la
tienda cuenta con muchos artículos de menaje y decoración que aprovechan
para exponer en la fira. Así, su stand está repleto de vajillas, cristalerías, y
objetos de decoración;
jarrones, velas, marcos
de fotos, colgantes
móviles para terrazas
con cargado sabor
marinero, además
de pequeños
electrodomésticos.
Acuden a la muestra
para dar a conocer
estos productos que
“escapan a lo que
se puede encontrar
en una ferretería
tradicional”.

sus objetos de decoración basados en productos de artesanía local hecha a
mano son un gran reclamo para los visitantes de la fira. Es la primera vez que
acude a la misma animada por los resultados obtenidos por otros comerciantes
conocidos en ediciones anteriores. Considera que la muestra es una manera
de “hacer algo diferente y salir un poco de la tienda”. Su clientela ferial son
básicamente turistas,
que interesados por
este tipo de artesanía
autóctona se interesa por
su elaboración. En este
sentido, cree que deberían
hacerse más actividades
relacionadas con la
artesanía y potenciarla
más “como un verdadero
tesoro cultural que hay
que dar a conocer”, sobre
todo entre los visitantes
extranjeros.

María del Carmen Almirón:

Andreu Roig e Isabel Martínez:

tiene clientela fija
en los días de feria
porque ha acudido a
todas las ediciones
de la misma. Vende
zapatos de temporada
con grandes
descuentos que
oscilan entre el 50 y el
70% del precio inicial,
dependiendo de los
modelos y números
disponibles. Esto le
permite “sacar género
de otras temporadas
a precios casi de
ganga”. A pesar de que mantiene abierta la tienda todo el año, comenta que
“el invierno es muy duro y prácticamente sacamos para cubrir gastos, pero no
cerramos para mantener el servicio de cara al residente”.

su empresa de catering ‘Fat y Salat’ abastece de la mejor gastronomía local e
internacional grandes y pequeños eventos, desde reuniones familiares, comidas,
cenas, bautizos, hasta bodas, comuniones o actos variados. Desde hace tres
años ofrecen en la fira una selección de lo mejor que saben hacer: cocinar. Así,
el visitante puede degustar varias clases de frito, el tradicional o el marinero, empanadas y cocas, escaldums, entre otros
platos típicos de nuestra tradición gastronómica.
Su clientela en la feria
es muy variada, desde el mallorquín que
conoce el producto y
lo quiere probar hasta
el visitante extranjero
que experimenta con
nuevos sabores y texturas.

Alberto Ferrer:

Margarita Ginard:

sus jabones elaborados a
base de aceite de oliva y de
almendra con productos naturales invaden con su aroma el ambiente exterior de la
fira. “Hay un jabón para cada
necesidad”, explica Alberto
como por ejemplo el que se
elabora con canela y cafés y
está especialmente indicado
para su uso en la cocina ya
que neutraliza el olor a ajo o
cebolla que queda impregnado en las manos. Jabones de
chocolate para pieles muy secas o con rosa mosqueta para aquellas con dermatitis o pieles utópicas, además de los elaborados con barros del mar muerto muy
beneficiosos para piel grasa o con acné. Además tiene bálsamos labiales con
miel, altamente hidratantes y aptos también para las rugosidades y durezas de
codos y rodillas.

a pesar de que su
comercio se dedica a la
venta de ropa, acude a
la fira con parte de su
stock pero también con
embutidos mallorquines
de elaboración artesanal;
sobrasada, botifarrones,
camaiot o especies para
la elaboración casera
de estos productos
que llegan de Porreres.
Precisamente, es
con estos productos
comestibles con los que obtiene un mayor rendimiento de su paso por la
muestra. “Los residentes conocen el producto y lo compran y los turistas
quieren probarlo y también lo adquieren, casi siempre acabo todo el género que
traigo”, dice.
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ESPORTS

La escuela de CHAIU DO KWAN de ses Salines sube al
podio del Campeonato de España de Artes Marciales
El Instituto Superior de CHAIU DO KWAN España, organiza el IV Open Abierto de Artes Marciales en Santanyí a beneficio de Cáritas Mallorca

La escuela de CHAIU DO
KWAN de Ses Salines participó el pasado 22 de Junio
en el Campeonato de España
de Artes Marciales, celebrado en la localidad catalana
de Castelldefels, obteniendo
excelentes resultados que le
hicieron subir al podio de
los ganadores. Asistieron un
total de 600 competidores
de diferentes edades, categorías y estilos, entre ellos;
kung fu, taekwondo, karate,
mugendo, y chaiu do kwan,
siendo la escuela de CHAIU
DO KWAN de Ses Salines la
única que existe en esta mo-

dalidad en toda Europa.
Los participantes compitieron de muchas formas, ya sea
“manos libres” o “combate
simi contact”. Los resultados
obtenidos por los competidores de la escuela de Ses
Salines fueron muy buenos,
repartidos por categorías de
cinturón y peso.
Así, el instructor Alberto
Rodríguez Mota se proclamó campeón de España en
Formas al igual que Alberto
Rodríguez Bonet, que con
tan sólo 9 años se alzó con el
título de campeón de Formas
en su modalidad y además
obtuvo la tercera clasificación en Combate.
Asimismo, el cinturón verde Marc Roig,
de 15 años, quedó
campeón en Formas
y tercer clasificado
en Combate en su
modalidad y, los cinturones naranja, Matías Burguesa, Joan
Fontiroig y Manuel
Leo se clasificaron
como subcampeón
de España en Formas y tercer clasificado en Combate;
tercer clasificado en
Combate y, campeón
de España en For-

mas, respectivamente.
Una vez concluido el
Campeonato y llegados a Mallorca, el equipo de competición fue
recibido por las Autoridades del Ayuntamiento.

CHAIU DO KWAN
solidario
El próximo 16 de Noviembre, CHAIU DO
KWAN Instituto Superior España, organiza
el IV Open Abierto de
Artes Marciales, a beneficio
de Cáritas Mallorca. El Open
se celebrará en la localidad
de Santanyí, concretamente en el pabellón de Deportes a partir de las diez de la
mañana, y al evento asistirán diversas autoridades, así
como una gran variedad de
escuelas de diferentes Artes
Marciales que competirán
entre sí. Un espectáculo garantizado para el público
asistente que deberá abonar
una entrada de 4 euros para
fines solidarios y además
traer alimentos como arroz,
pasta, azúcar, aceite, leche,
siempre productos no perecederos que se destinarán al
banco de alimentos.

¿Qué es el
CHAIU
DO KWAN?
CHAIU DO KWAN,
es un arte marcial de
defensa personal creado por el maestro Antonio Montenegro en
la década de los 70.
En su faz técnica,
amalgama las diferentes técnicas de las artes
marciales orientales
intentado adaptar la
técnica al practicante
y no el practicante a
la técnica. En ese contexto, Chaiu Do Kwan
rescata el legado de
los grandes maestros
orientales, lo adapta
a nuestra contextura
física, mental y espiritual y por ende, le imprime el sello de nuestro ritmo emocional.
De esta manera, no altera en nada la mística
y la pureza original de
las artes marciales tradicionales.
CHAIU DO KWAN
que etimológicamente
significa “escuela del
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camino libre”, es un arte marcial que rompiendo ataduras, modelos y estilos, busca
descubrir en cada hombre
un estilo, un modelo, un
creador de sus condiciones
naturales, físicas, mentales y
espirituales.

CHAIU DO KWAN INSTITUTO SUPERIOR tiene delegaciones en Uruguay y en
España, donde se encuentra
la única escuela de CHAIU
DO KWAN de Europa, concretamente en Mallorca donde el maestro Cristian Cesar
Rojas, la profesora Yanina Valeria
Vittone y el instructor Alberto Rodríguez Mota, son los
responsables de las
clases.
Actualmente
se
imparten clases en
Santanyí (Pabellón
Blai Bonet), Felanitx (Calle Caridad
22 y Gimnás Sport
Energy), y en Ses
Salines en las Escuelas Viejas, a cargo del instructor,
Alberto Rodríguez
Mota, a partir de los
5 años.

ESPORTS

Setena Diada de Futbol a ses Salines
Un centenar de nins de la categoria preiniciació prengueren part de la jornada

El camp de futbol de ses Salines acollí
el passat diumenge 5 de maig la setena
Diada de Futbol de la Comarca del Migjorn, amb la participació d’un centenar
de “futures promeses” de la pilota, procedents de fins a cinc entitats diferents.
L’organització de la Diada va muntar tres
camps alternatius per a tres partits en els
quals varen participar nins de 3 i 4 anys,
per una banda, i els més majors, de 5
anys, per l’altra.
Va ser una jornada molt emotiva tant
pel que fa als pares, familiars i amics dels
futbolistes com per als mateixos esportistes, que posaren damunt el terreny de
joc totes les seves habilitats.
En finalitzar les proves, tots els assistents varen rebre un diploma de mans
de la batlessa, Maria Bonet, i del regidor d’Esports, Tolo Salvà, i varen gaudir
d’un bon berenar per a reposar forces.

Lluís Mas medalla de plata als
Jocs de la Mediterrània
El ciclista saliner obté la segona posició a la contra
rellotge i queda a només 13 segons de l’or

El ciclista de ses Salines Lluís Mas, del Burgos BH, va quedar en
segon lloc a la prova
contra rellotge individual dels Jocs de la Mediterrània, que es varen
celebrar al passat mes
de juny a la localitat turca de Mersin.
Mas quedà només a
13 segons del francès
Yoan Paillot, que finalment s’endugué l’or i
per davant del turc Rasims Reis, medalla de
bronze.
Mas arribà a aquesta competició després de participar
amb el seu equip en el Tour du Pays de Savoie i al Campionat d’Espanya a Bembibre.
En finalitzar la cursa, el ciclista mallorquí es mostra satisfet amb el resultat i la feina feta malgrat que lamentà
que l’organització no mostràs els recorreguts fins poc
abans de començar la competició, la qual cosa dificultà la possibilitat d’obtenir un millor resultat. “Estic content però volia més que la plata”, digué Mas tot d’una
d’acabar la prova.
El ciclista comptà amb el suport del seleccionador en tot
moment, qui li donà indicacions importants durant
tota la cursa. El tram decisiu va ser la segona volta,
en què el saliner va saber
mantenir el ritme en tot
moment, mantenint així
les primeres posicions,
sobretot a la part més crítica de la cursa.
El poble de ses Salines va
rendir homenatge a Lluís
Mas, com un dels seus
esportistes més il·lustres
dins el marc de les festes
de Sant Bartomeu.

Exhibición de Gimnasia Rítmica
en la Colònia de Sant Jordi

La jornada se enmarcó en el programa de Juegos Deportivos Escolares de la Comarca
de Migjorn que organiza el Consell de Mallorca
El pasado domingo 26 de mayo el
campo de deportes de la Colònia
de Sant Jordi acogió la quinta Exhibición de Gimnasia Rítmica de la
Comarca de Migjorn que organiza
el Consell de Mallorca dentro del
programa de Juegos Deportivos Escolares.
Las entidades que participaron en la
jornada fueron el colegio Fra Joan
Ballester de Campos, la escuela de la
Colònia de Sant Jordi, G.R. MigjornLlucmajor y el Club Llucmajor Gimnàstic. Entre todos aportaron un
total de 90 participantes que demostraron una gran calidad técnica y artística que hizo las delicias de todos
los presentes.
Una vez terminadas todas las actuaciones, la alcaldesa de Ses Salines,
María Bonet acompañada del concejal de Deportes, Tolo Salvà, hicieron
entrega de un diploma a las asistentes además de un obsequió a cargo
del departamento de Deportes del
Consell de Mallorca. Posteriormente
se sirvió un refrigerio.
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CONEIXENT MALLORCA...

Més de 300 persones han participat
al programa de sortides del grup
excursionista ‘Ja Arribaaam?’ d’enguany
La temporada finalitza amb una ruta per la Calobra i Torrent de Pareis en la que hi van participar 36 excursionistes

Un total de 358 persones han participat entre l’any passat i enguany, en el calendari
d’excursions programades pel grup saliner
Ja Arribaaam?. El calendari començà el 15
de setembre de 2012 amb una ruta per Cabrera, que va conduir els 67 participants
fins al far de l’Ensiola. Precisament aquesta
va ser la sortida que va comptar amb un
major nombre de participants, donada la
bellesa del recorregut i el seu alt valor paisatgístic i històric.
Així es van succeir les sortides mensuals
del grup excursionista que visità indrets
tan característics de la geografia mallorquina i amb un nombre variant de participants
com: la ruta des de cala s’Almonia al cap de
ses Salines en la qual van participar 44 persones, la mola de s’Esclop (21), el camí Vell
de Lluc a Pollença (56), el camí del Molí de
la Beata a Pastoritx (35), l’ermita de Betlem
(23), l’enllaç entre es Galileu i la font des
Noguer, en la qual 21 dels 37 excursionistes
van romandre al refugi de Tossals Verds,
Bàlitx-sa Costera (19), na Foradada (20) i,
la darrera sortida de la temporada, que es
va celebrar el passat 29 de juny i en la qual
36 marxaires varen gaudir del singular espectacle natural que suposa passejar per sa
Calobra i el torrent de Pareis.

Dificultat molt alta

Va ser una jornada inoblidable. Malgrat
que ja començava a fer calor, els excursionistes van aguantar els entrebancs del
camí, ja que es tractava d’un recorregut
de dificultat molt alta i apte només per a
persones amb una certa preparació física i
resistència mitjana o alta. Els participants
van fer el recorregut en poc menys de cinc
hores fent aturades de tant en tant, com el
berenar a s’Entreforc fins a arribar a sa Calobra, on gaudiren d’un bany per a tonificar
els músculs i un bon dinar per a recuperar
forces.
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El grup excursionista
‘Ja Arribaaam?’ arranca la
temporada 2013-2014 amb
una ruta entre Cala
Llombards i Cala Figuera

Comptà amb la participació de l’associació local ‘Vedelleta
d’Or’ que explicà la història dels elements arquitectònics
trobats al llarg del camí

El grup excursionista ‘Ja Arribaaam?’ de Ses Salines, va iniciar el
passat 28 de setembre el seu calendari de sortides prevista per a la
temporada 2013-2014, d’entre un
total de deu excussions programades que finalitzarà el 28 de juny del
proper any.
El programa va començar amb una
ruta agresta entre les localitats de
Cala Llombars a Cala Figuera, en el
terme municipal de Santanyí, en la
qual van participar unes 60 persones.
Una excursió de dificultat baixa,
apta per a totes
les edats i que va
permetre als presents gaudir d’un
entorn de gran
valor paisatgístic i
històric.
En aquest sentit, cap destacar
que la sortida va
comptar amb la
participació
de
representants de
l’associació salinera
‘Vedelleta
d’Or’, dedicada a
la recuperació i
preservació del
patrimoni
històric i cultural
de Ses Salines, i
que van explicar
la història i usos
dels elements arquitectònics trobats al llarg del
camí, com la torre
de defensa situada
entre ambdues localitats, que va ser
erigida per avisar

de l’arribada dels pirates que assolaven el Mediterrani o la possibilitat
d’invasions navals.
La propera cita per als amants del
senderisme és el 26 d’octubre, amb
una ruta que comença en el Camí
Vell de Caimari i finalitza a Lluc.
Una excursió de dificultat mitjana,
que requereix certa preparació física i que també comptarà amb les
explicacions dels membres de ‘Vedelleta d’Or’ que oferiran tota casta d’informacions sobre la història
dels camins i elements que es trobin
per la ruta.

L’Associació cultural
‘Vedelleta d’Or’
traspassa l’arxipèlag per
visitar Empúries
A més, l’entitat ha fet activitats per garantir la qualitat
mediambiental i paisatgística del municipi

Ses Salines. L’Associació ‘Vedelleta d’Or’ va organitzar del 31 de maig al 2 de juny
una sortida per visitar la localitat catalana d’Ampúries. És la primera vegada que
l’entitat traspassa les fronteres de les Balears per conèixer la cultura i idiosincràsia
d’altres pobles de la mediterrània.
Així, la primera “aturada” del grup va ser al municipi de l’Escala on els presents
van donar compta d’un bon àgab al restaurant ‘Cal Galan’, un lloc d’aturada quasi
obligatòria pels amants de la bona gastronomia catalana.
El dissabte va ser “el gran dia”. Una jornada marcada per la visita de la ciutat greca
i romana d’Ampúries, jaciment singular d’aquestes dues cultures a la Península
Ibèrica, sense oblidar el museu de la localitat, replet de peces arqueològiques úniques i de gran valor històric, que ajuden a fer-se una idea de com era la vida en
aquell temps.
Hores de dinar, el grup va tornar a seure a estovalles per gaudir d’un suculent menú
gastronòmic a la localitat de Sant Martí, un petit poblet medieval situat a poca distància d’Empúries que encara conserva tot el seu encant.
Panxa plena, el grup enfilà carretera cap a Girona on arribà al capvespre. Una visita
nocturna els permeté fer-se una primera impressió de la ciutat que visitaren de bell
nou després d’un bon descans.
El diumenge, seguint la ruta programada, visitaren Girona capital, el riu Onyar i les
seves cases, l’Església de Sant Fèlix, les murades i la Catedral, entre altres llocs
d’interès cultural i històric.

Activitats mediambientals

Però la sortida d’Ampúries no ha estat tot el que ha fet ‘Vedelleta d’Or’ durant
l’estiu. L’associació ha participat activament en activitats destinades a garantir la
salubritat i bellesa del litoral saliner i d’altres indrets del municipi.
Així, membres actius de l’entitat participaren el passat 28 de juliol en la ‘Tercera
Ruta Costanera’ dins del marc de les festes de la Colònia de Sant Jordi, enguany
amb un marcat caire patrimonial, natural i paisatgístic.
La ruta va anar des de la platja del port de la Colònia de Sant Jordi fins a la platja
del Dolç. Les membre de l’associació, Vicenç Garí i Nadal Burguera varen fer una
explicació, amb jocs didàctics, sobre la importància de la flora i fauna, tant marina
com terrestre, en la creació i regeneració de les dunes, que juguen un paper cabdal
per a la conservació del nostre litoral.
També cal destacar l’activitat de preservació ambiental desenvolupada el passat 5
d’octubre i que consistí en la neteja d’un petit espai de les terrasses naturals que
es formen al torrent de Ses Salines, un indret de gran valor paisatgístic que desconeixen molts ciutadans del municipi.
Aquesta actuació forma part de la valoració inicial d’un pla d’adequació més extens
que es desenvoluparà en el futur amb la finalitat de recuperar l’espai i aconseguir
un pas per a vianants enmig d’un
paratge natural que contrasta amb
el que estam acostumats a la zona
sud de Mallorca.
Des d’aquestes línies, ‘Vedelleta
d’Or’ agraeix a l’ajuntament de
Ses Salines, a l’entitat ‘Jardins de
Migjorn’ i a totes les persones participants els esforços realitzats per
dur a terme aquesta jornada.
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Balanç positiu de les activitats d’estiu
Un centenar de nins i nines del municipi han participat en el programa lúdic i esportiu els mesos estiuencs

“S’ho han passat d’allò
més be”. És el que diuen
monitors, pares i nins i
nines que han participat
enguany a les activitats
d’estiu programades per
l’Ajuntament els mesos de
juliol i agost. I és que omplir totes les hores del dia
es fa “molt costa amunt”
quan els infants no van
a l’escola i tenen molt de
temps lliure.
El consistori vol donar
l’oportunitat als escolars
de desenvolupar activitats
lúdiques i esportives en
temps de vacances i contribuir així a omplir algunes
hores a través de l’esport o
l’aprenentatge d’idiomes.
Cada any són més els infants que participen en el
programa tant a la Colònia

com a ses Salines. Enguany, les activitats “estrella” han estat el bàsquet
i la natació, amb més de
60 inscripcions.
Una de les activitats més
demanades ha estat la piragua, amb llista d’espera
a causa de l’allau de
sol·licituds que hi ha hagut
i de la capacitat limitada
que tenia.
L’objectiu del programa és
aprofitar el bon temps per
a fer les activitats a l’aire
liure i sobretot a l’aigua.
Així, els cursets de natació
es fan a la platja del Port
de sa Colònia i a la piscina
municipal de ses Salines.
La piragua es fa a cala Galiota.
En finalitzar el calendari
es fa entrega d’un diplo-

ma a tots els participants
i s’organitza una jornada
lúdica i de jocs al camp de

futbol municipal per a acomiadar l’estiu amb castells
inflables, jocs aquàtics,

festa de l’escuma i animació infantil per als més
petits.

Els esportistes saliners es classifiquen al
Campionat de Balears de Caiac de Mar
Un esport i una afició que neix de les activitats d’estiu que organitza l’ajuntament
Una de les activitats
que té un major nombre
d’inscripcions dins el
programa
d’activitats
d’estiu que organitza
l’Ajuntament de Ses Salines
són les classes de piragua
que es desenvolupen a
cala Galiota.
Uns 18 nins a partir dels
10 anys han participat els
mesos de juliol i agost en
aquesta activitat, dirigida
per Thomas Mix.
La classe és diària, de 9.00
a 13.00 hores, repartida en
dos grups i inclou teòrica,
exercicis per a escalfar i
pràctiques, a més de
pràctica
amb
teòrica
conjuntament.
Els continguts teòrics
del curset passen per
l’aprenentatge de les
generalitats del piragüisme,
especialitats, coneixement
del material, el que s’ha
de fer abans de sortir a
la mar, procediments de

rescat del company i d’un
mateix, tècniques per a
bolcar, abandonament i
recuperació del material,
com buidar la piragua si
s’omple d’aigua, equilibri,
propulsió i conducció, i
navegació integrada
Per als alumnes més
majors es fan tècniques
més avançades del mateix,
introducció a la competició;
s’ensenya com preparar la
línia de sortida, ciavogues,
entrades, ètica, entre altres
aspectes.
Cal dir que el darrer dia
de juliol es va fer un sopar
de final de curs, mentre
que el darrer dia d’agost
es va convidar a gelat els
alumnes “diplomats”.
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Campionat
de Balears
Precisament,
quatre
piragüistes del municipi

devers
8
kilòmetres,
mentre que els més petits
pogueren demostrar la seva
destresa amb la piragua
amb un recorregut curt
d’un kilòmetre a la platja de
Santa Ponça.
Tots els participants van
rebre un diploma amb el
temps exacte de la seva
prova.

han participat el primer de
setembre en el Campionat
de Balears de Caiac de
Mar, disputat a aigües del
municipi de Calvià i tots ells
han obtingut medalles a la
competició.
Santa Ponça va ser
l’escenari de la XIX Volta a
les Illes Malgrats en Piragua,
prova en la qual Antoni Pons
i David Pérez van quedar

en segon i tercer lloc de
la classificació en classe
Turisme, mentre que les
germanes Kellner, Laura, la
benjamina, i Cati, es feren
amb el segon i tercer premi
de la categoria femenina.
Per la seva banda, Thomas
Mix quedà tercer classificat
del Campionat de Balears.
Els més de 170 participants
van fer un recorregut de

