
Ses Salines encén el Nadal
El municipi celebra les festes amb diverses activitats destinades a tots els públics

L’arribada del Pare Noel fou el moment més esperat per als més petits
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Signat el conveni per 
al projecte de millora 
de les instal·lacions 
esportives a Na 
Ramona
La Conselleria de Turisme i Esports, 
l’Ajuntament de ses Salines i 
l’Associació Hotelera de la Colònia 
de Sant Jordi destinaran 1,8 milions 
a les obres
(Pàg. 6)

La Policia Local 
considera que 
el balanç de la 
temporada és positiu
(Pàg.  10)

La Obra Social 
“La Caixa” dona 
6.000 euros para el 
proyecto de apoyo a 
familias, niños
y mayores
(Pàg. 14)

(Pàg. 12)

Ses Salines aprova 
un pressupost de 

5.950.000 € per a 2015
La despesa corrent i de personal representa tres quartes 

parts d’uns comptes enfocats a cobrir les necessitats 
quotidianes i del dia a dia del municipi

(Pàg.  3)

Marta Rosselló:
“Mi cocina es 

honrada. Yo cocino 
lo que soy”

(Pàgs. 7, 8 i 9)

Ses Salines 
s’adhereix a la 
xarxa pública de 
comunicacions 
mòbils per als 
serveis de seguretat i 
emergències TetraIB
(Pàg.  11)
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Bones festes 
saliners i coloniers

Un any més arriba el final d’any i les festes de 
Nadal. Ara que acaba el 2014 és hora de fer un 
balanç d’aquests 365 dies, on hi hagut moments 
bons i d’altres no tant bons. Enguany hem hagut 

de tornar a fer esforços i afrontar totes les situacions que han 
vingut. 

Ara és temps de reunions familiars i passar bons moments 
amb els que més estimam, i per això ho hem de fer de la 
millor manera per gaudir d’aquestes festes tant assenyalades 
per a tothom.

Durant aquests dies, la il·lusió i la màgia han arribat al 
municipi amb el mercadet de Nadal, l’espectacle de pallassos 
i els concerts nadalencs. Una època on tots junts fent una 
pinya podem aconseguir el que ens proposem .

Des de l’Ajuntament de Ses Salines volem donar-vos les 
gràcies a cada un dels saliners i coloniers pels vostres 
esforços. Us desitgem que tingueu unes bones festes de Nadal 
i que tingueu un bon començament d’any, i que tots els 
vostres desitjos es compleixin.

Gràcies a tots i molts d’anys!
Salut

ed
ito

ri
al

L’Ajuntament de Ses Salines redueix 
en 260.000 euros les despeses de festes 

respecte a la legislatura passada
El consistori saneja els comptes i gasta un 31% manco aquests quatre anys

El regidor de Festes i Par-
ticipació Ciutadana, Tolo 
Salvà, va rendir comptes 

el passat setembre, en sessió 
plenària, sobre la partida de 
festes durant aquesta legisla-
tura, sabent que aquesta àrea 
és una de les més observades 
i posades a debat quant a la 
despesa.
En la seva intervenció, Tolo 
Salvà va destacar que fins al 
moment s’havia aconseguit 
disminuir les despeses de 
les festes, una reducció del 
31,6% respecte de l’any pas-
sat. En cas de complir amb 
les despeses previstes fins al 
final de la legislatura s’haurà 
reduït la despesa de festes en 

260.000 euros respecte dels 
passats quatre anys.
La batlessa de ses Salines, 
Maria Bonet, va destacar que 
durant aquests anys, s’havien 
sanejat els comptes; s’havia 
passat d’un deute d’1.970.000 
€ a un deute a la fi de 2014 de 
400.000 €. Indicà que ara es 
paguen les factures a una mit-
jana de 16 dies.

El municipi de ses Salines 
durant aquesta legislatura, 
a part de promocionar d’una 
manera especial els dos nu-
clis mitjançant les seves fes-
tes patronals, també ha tingut 
com a principal objectiu re-
duir la despesa. 
El regidor de Festes i Parti-
cipació Ciutadana, Tolo Sal-
và, va destacar que “aquesta 
legislatura ha estat l’única en 
què, d’ençà que hi ha deutes 
al banc, s’ha reduït despesa i 
que, a part d’aquesta reduc-
ció, també s’han augmentat 
considerablement les festes, 
amb més actes que abans, els 
quals, encara que es gastàs 
més, no existien”.
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ACTUALITATACTUALITAT

L’Ajuntament de Ses Salines 
ha aprovat un pressupost 
de 5.950.000 euros per a 
2015, pràcticament simi-

lar al d’enguany. Els comptes per al 
pròxim exercici “prioritzen prin-
cipalment la cobertura de totes i 
cadascuna de les necessitats quoti-
dianes del dia a dia del municipi”, 
segons explica la batlessa, Maria 
Bonet, la qual hi afegeix que també 
s’hi preveuen partides destinades a 
“fer front a indemnitzacions judi-
cials i expropiacions de legislatures 
passades”. 
A més, els comptes per a 2015 in-
clouen una partida de gairebé 
280.000€ per al capítol d’inversions, 
entre les quals destaquen diversos 
projectes de millora tant a ses Sali-
nes com a la Colònia de Sant Jordi.
En el capítol de despeses, les parti-
des de despesa corrent, 2.649.000€ 
(45%), i de personal, 2.233.229€ 
(38%), són les que s’enduen pràc-
ticament les tres quartes parts del 
pressupost. 
“Que gairebé el 80% del pressu-
post es dediqui a despesa corrent i 
a personal demostra que els comp-
tes estan enfocats al servei quoti-
dià i rutinari i a fer front al dia a 
dia del municipi”, especifica Bonet, 
que també aclareix que “a l’hora de 
realitzar la previsió d’ingressos per 

al pròxim exercici s’ha demanat 
informació tant al Cadastre com a 
l’ATIB, i sobre la base de les xifres 
de 2014”. 
“Els pressupost per a 2015 no estan 
gens inflats, sinó que són realistes i 
adequats a la situació actual”, des-

taca. 
D’altra banda, s’han pressupostat 
50.000 € per a fer front a una sentèn-
cia judicial que obliga l’Ajuntament 
a afrontar els interessos de demora 
d’unes factures no abonades corres-
ponents a la legislatura passada.

“En aquest pressupost, els interes-
sos i l’amortització han disminuït 
considerablement, a causa que el 
consistori ha cancel·lat de manera 
anticipada el préstec ICO per al pa-
gament de factures de proveïdors”, 
conclou Bonet.

Ses Salines aprova un pressupost 
de 5.950.000 € per a 2015

La despesa corrent i de personal representa tres quartes parts d’uns comptes enfocats a cobrir les necessitats quotidianes i del dia a dia del municipi

La Colònia modernitzarà l’enllumenat públic 
Aquest projecte, que tindrà un cost de 133.715 €, serà sufragat en un 80% per l’ATB i, el 20% restant,per l’Ajuntament de Ses Salines

L’Ajuntament de Ses Salines 
va aprovar, en sessió plenària 
extraordinària, el conveni de 

col·laboració entre el Consorci per 
a la Millora de les Infraestructures 
Turístiques i per al Foment de la 
Desestacionalització de l’Oferta 
de l’illa de Mallorca i l’Ajuntament 
de Ses Salines, per a l’execució 
de les obres del projecte de 
modernització de l’enllumenat 

públic de la zona turística de la 
Colònia de Sant Jordi.
Aquest projecte de remodelació té 
com a objectiu renovar el sistema 
d’enllumenat públic, substituir-
ne les línies i sectoritzar-lo per 
a minimitzar les conseqüències 
en cas d’avaria d’alguna línia, 
com també substituir-ne els 
llums per altres de més eficients 
energèticament.

El cost total del projecte puja 
a 133.715 euros, dels qual 
l’Ajuntament de Ses Salines 
finançarà el 20% del cost total del 
projecte d’inversió. Aquest import 
és de 26.743,18 euros; la resta, 
l’aportarà el Consorci, 106.972,70 
euros.
Abans de final d’any, el consistori 
farà el traspàs dels doblers 
corresponents a la seva part a l’ATB 

i a continuació signarà el conveni 
entre ambdues administracions. 
Es preveu que a principis d’any es 
licitin i comencin les obres. 
Amb aquesta iniciativa, que afecta 
una àmplia zona de la Colònia, 
es donarà resposta també a 
d’altres problemes d’il·luminació 
del nucli costaner. Quedarà així 
esmenat el 80% de les necessitats 
d’il·luminació que presenta la zona.
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Así el primer 
trimestre de 
2014 ha sido 
alentador con 
una ocupación 

de hasta el 40%. En febre-
ro y marzo la ocupación no 
llegó al 20%, pero a partir 
de marzo prácticamente 
se duplicó. Ya en mayo, 
el total de la planta hote-
lera estaba abierta, con 
un repunte del 70%. En 
junio se llegó al 97% y en 
agosto se alcanzó la plena 
ocupación con el 100%. 
El final de temporada, 
los meses de septiembre 
y octubre se registraron 
cifras excepcionales del 
98,5% de ocupación.
Respecto a las naciona-
lidades, ha habido un in-
cremento de la española 
de un 10-12%, de los paí-
ses nórdicos (Suecia, Fin-
landia, Noruega) un 10%. 
Los alemanes han supe-
rado el 15% y los suizos 
un 4,5%. También aumen-
tó la afluencia del turismo 
francés durante julio y 
agosto.
La nota predominante de 
la temporada han sido 
los grupos organizados 
de turistas de natación, 
senderismo, ornitología, 
ciclismo y del archipiélago 
de Cabrera. La Asocia-
ción Hotelera ha puesto 
el punto de mira en estos 
grupos, justamente para 
intentar desestacionalizar 
la temporada turística y 

que los viajeros vengan 
en noviembre, diciembre 
y enero, época en que 
permanece cerrada toda 
la planta hotelera. ¡Nos 
gustaría poder abrir todo 
el año!
La Asociación Hotelera 

también considera que 
se debe mejorar “drásti-
camente y con urgencia” 
la gestión del Centro de 
Visitantes de Cabrera, 
un atractivo de calidad 
que adolece de falta de 
promoción, la carencia 

de folletos explicativos y 
propaganda directa para 
captar clientela.
Sobre las perspectivas de 
2015, es difícil hacer pre-
visiones con exactitud, 
pero por los datos de las 
agencias , los bookings 

de clientela directa y el 
aumento de las consultas 
en las diferentes páginas 
web, se puede preveer 
una temporada similar a la 
de 2014 y sobre todo con 
un ponderado aumento 
del turismo activo de de-
portes, natación, ciclis-
mos, senderismo, etc.
Por eso es de vital impor-
tancia que el Ayuntamiento 
de Ses Salines organice la 
limpieza, mantenimiento y 
puesta a punto de todo el 
municipio, en especial de 
la Colònia de Sant Jordi, 
para que la próxima aper-
tura del 30 de enero esté 
todo en perfecto estado 
y ornato de presentación, 
también es necesario que 
el consistorio, a través de 
los presupuestos de 2015, 
haga una previsión de una 
partida económica sufi-
ciente dedicada al turis-
mo “la asistencia a ferias, 
workshops y press scripts 
se ha visto mermada es-
tos tres últimos años, de-
bido al bajo presupuesto 
municipal”.
La poca atención que ha 
habido hacia el turismo 
por parte de los ayun-
tamientos anteriores, la 
inversión turística en la 
Colònia ha sufrido desde 
hace varios años una mer-
ma y falta de proyectos 
que condujeran a una efi-
caz desestacionalización 
turística del municipio.
El 2015 para el municipio 

Balance de la 
temporada turística 2014
La Asociación Hotelera de la Colònia de Sant Jordi ha hecho balance de la temporada 2014 y las previsiones de 2015

“La Asociación 
considera que 

se debe mejorar 
“drásticamente” la 
gestión del Centro 
de Visitantes de 

Cabrera”
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de ses Salines, será un 
año de destacadas inver-
siones, necesarias y solici-
tadas desde hace mucho 
tiempo de cara al turismo; 
tales como la ejecución 
de la renovación total del 
alumbrado público del 
casco viejo de la Colònia, 
con fondos de la Conse-
llería de Turismo, también 
la ejecución de la red de 
recogida de aguas plu-
viales, en la Avenida Pri-
mavera, frente al STOP y 
también de mucha mayor 
relevancia y con fondos 
turísticos aportados por 
los hoteleros de la zona y 
de la Consellería de Turis-
mo del Govern Balear, y la 
aportación de un 20% por 
parte del Ayuntamiento de 
Ses Salines sobre el total 
importe del proyecto de 
remodelación del campo 
de futbol de Na Ramona y 
la consecución a la vez de 
una pista de atletismo por 
un importe de 2 millones 
de euros, aportados en un 
80% por la Consellería de 
Turismo y los Hoteleros 
y el 20% restante por el 
Ayuntamiento de Ses Sa-
lines. Todos estos proyec-
tos, una vez ejecutados, 
ayudarán de una forma 
eficaz a la desestaciona-
lización de la temporada.
Pero aún falta mucho más 
para intentar alargar la 

temporada turística y con-
seguir una apertura de los 
hoteles más prolongada 
en la temporada. La ca-
rencia como se ha dicho 
anteriormente de inver-
siones municipales que se 
viene arrastrando de años 
anteriores, se nota a faltar, 
incidiendo en la tempora-
da turística de un modo 
negativo. Cuando habla-
mos del área turística del 
municipio, no solamente 
nos referimos a los hote-
les, sino también bares, 
restaurantes, supermer-
cados, tiendas, souvenirs, 
viviendas vacacionales, 

pisos de alquiler y un largo 
etcétera que directamen-
te o indirectamente viven 
y campean en el mundo 
turístico de nuestro mu-
nicipio, ellos esperan de 
este ayuntamiento y del 
próximo que salga de las 
elecciones municipales 
habrá el año que viene de 
un golpe de timón para 
corregir las deficiencias 
arrastradas desde hace 
años y dedicar por parte 
del ayuntamiento una ma-
yor atención a la inversión 
y al mantenimiento, y pre-
sentación al turismo de 
nuestro municipio.
Durante los últimos años 
de esta legislatura, se ha 
ido consiguiendo una ma-
yor atención cara al tu-
rismo, se ha creado una 
oficina turística municipal, 
hoy bien dotada y con los 
servicios necesarios que 
precisa este municipio. Se 
ha realizado el programa 
conjunto Ayuntamiento-
Asociación Hotelera “RU-
TAS” creando el material 
explicativo y propagan-
dístico de la zona, obte-
niendo después de dos 
años de su andadura un 
éxito memorable.
El encuentro con grupos 
de periodistas de diversas 
nacionalidades en siete 
ocasiones durante esta 
temporada que finaliza, la 

publicación en revistas y 
periódicos de toda Euro-
pa de lo que ofrece nues-
tra zona ha tenido varias 
connotaciones turísticas 
especiales como el dar 
a conocer el Parque Na-
cional de Cabrera, antes 
totalmente desconocido 
en Europa, constituyendo 
hoy uno de los mayores 
atractivos turísticos de 
nuestra zona. Además de 
todo esto, la creación de 
la piscina olímpica (Best 
Center) ha conseguido 
atraer a la Colònia un tu-
rismo de deporte de nata-
ción de primera fila, equi-
pos olímpicos de toda 
Europa, incluso de Austra-
lia, Nueva Zelanda, China, 
Estados Unidos, Cana-
dá, así como también la 
Federación Nacional de 

Natación Española se ha 
convertido en un visitante 
asiduo de nuestra zona. 
La proyección mediática 
del Best Center (piscina 
olímpica) es de tal enver-
gadura que de año en año 
va a más. El triatlón que 
iniciaron hace 5 años con 
100 corredores, hoy ya 
pasan los 700 que acuden 
actualmente junto con 
sus equipos y entrenado-
res, el festival de Aguas 
Abiertas, organizado por 
los mismos, año tras año 
también va cogiendo más 
fuerza de visitantes, sin 
menospreciar la natación 
sincronizada que acudien-
do los equipos nacionales 
e internacionales para su 
entrenamiento aquí en la 
Colònia de Sant Jordi.
En espera que la tempo-
rada turística que en el 
próximo mes de enero 
va a iniciarse sea igual o 
mejor que éste año que 
terminamos, ésta Asocia-
ción Hotelera, desde aquí 
desea a todos sus em-
pleados, colaboradores, y 
a todos los que aquí vivi-
mos del turismo una Feliz 
Navidad y Próspero 2015.

Pau Bonet Burguera
Presidente de la 
Associacion Hotelera 
y de servicios

“Durante los 
últimos años de 
esta legislatura, 

se ha ido 
consiguiendo una 
mayor atención 
cara al turismo, 

se ha creado una 
oficina turística 
municipal, hoy 
bien dotada y 

con los servicios 
necesarios” 

“ Ésta Asociación 
Hotelera, desde 

aquí desea a todos 
sus empleados, 

colaboradores, y a 
todos los que aquí 

vivimos del turismo 
una Feliz Navidad y 

Próspero 2015” 
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Signat el conveni per al projecte de millora 
de les instal·lacions esportives a Na Ramona

La Conselleria de Turisme i Esports, l’Ajuntament de Ses Salines i l’Associació Hotelera de la Colònia 
de Sant Jordi destinaran 1,8 milions a les obres

El conseller de Turisme i 
Esports, Jaime Martínez; la 
batlessa de Ses Salines, Maria 
Bonet, i els representants de 

l’Assocació Hotelera de la Colònia 
de Sant Jordi, Gregori Bonet i José 
Carlos González, han signat el 
Conveni de col·laboració per a la 
realització i l’execució del projecte de 

millora de les instal·lacions esportives 
a Na Ramona.
A través d’aquest Conveni, aprovat 
per la Junta Rectora el passat 14 
de juliol, es remodelarà el complex 
esportiu ja existent a Na Ramona, al 
camí Vell de la Colònia de Sant Jordi, 
a través de la instal·lació d’una pista 
d’atletisme i un camp de futbol, amb 

una extensió total de 15.376 m².
El cost màxim total del projecte és 
d’1.826.440,01 euros, dels quals el 
Consorci Borsa de Places assumeix 
el finançament de la major part 
de l’aportació, un 80% (1.461.152 
euros), i la resta es distribueix entre 
l’Ajuntament de Ses Salines (165.288 
euros) i l’Associació Hotelera de 

la Colònia de Sant Jordi (200.000 
euros).
Aquest projecte s’emmarca dins 
del conjunt de les aportacions que 
el Consorci de la Borsa de Places 
realitza per a la millora de les 
infraestructures turístiques i per al 
foment de la desestacionalització de 
l’oferta de l’illa de Mallorca.

Aprobado el pliego de condiciones 
para la explotación de playas

El Ajuntament de 
Ses Salines aprobó 
el pasado 16 de 
diciembre el pliego de 

condiciones particulares para 
la explotación temporal de 
playas del municipio durante 
la temporada turística de 2015 
a 2017. La alcaldesa de ses 
Salines, Maria Bonet, explica 
que “lo hacemos ahora con 
tiempo porque queremos que se 
pueda publicar en condiciones 
y que las empresas que lo 
deseen se puedan presentar 
con tiempo suficiente”. Además, 
Bonet considera que “se han 
creado un pliego de condiciones 

totalmente transparentes” y 
anuncia que “como novedad se 
incluirá a un representante de 
todos los partidos políticos con 
representación municipal, tanto 
del equipo de gobierno como de 
la oposición”. 
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NADAL 2014

El Nadal ja ha arribat a tots 
els racons de ses Salines. 
I com ja és tradició el muni-

cipi ofereix a tots els saliners una 
gran quantitat d’activitats típiques 
d’aquestes festes. Com cada any 
el punt de partida del Nadal saliner 
el va posar el mercadet nadalenc, 
que se celebrà el passat cap de se-
tmana, del 13 al 14 de desembre, 
a Ses Escoles Velles. Centenars de 
grans i petits varen gaudir de dos 
dies plens d’activitats. El merca-
det va comptar amb diverses ca-
setes nadalenques que oferien tot 
tipus de productes; una ocasió que 
molts varen aprofitar per a comprar 
regals. Els assistents hi varen po-
der trobar des de productes arte-
sans i bijuteria, a pastissos i dolços 
nadalencs. A més, els nins hi varen 
poder posar en pràctica les seves 
idees i realitzar tot tipus de detalls 
nadalencs per a decorar els arbres 
de Nadal. També hi hagué temps 
per a la música. Els assistents va-
ren poder gaudir d’un concert de la 
coral de ses Salines, que va deixar 
amb els pèls de punta més d’un 
amb el seu repertori de cançons 
nadalenques. Salbatukada tam-
bé va actuar al mercadet, on va 
transmetre tot el seu ritme als as-
sistents. També hi va participar la 
Banda de Música i els Xeremiers 
de Ses Salines, així com també la 
Coral de Ses Salines i molt espe-
cialment, per primera vegada i com 
a estrena, la primera actuació de la 
Coral de Gent Gran de Ses Salines
La il·luminació, la decoració i la 
música varen atorgar un ambient 
molt acollidor al mercat, que va re-

bre una visita molt especial, la del 
Pare Noel. Sens dubte, aquest fou 
un dels moments més esperats per 
a tots els nins i nines del munici-
pi. El Pare Noel va voler apropar-
se als més petits; per aquest motiu 
visità el municipi tant el dissabte 
com el diumenge. Els més petits, 
molt il·lusionats, es varen acostar a 
Santa Claus per a demanar regals i 
juguetes.

Fotos: Sergio Fernández. 
www.seferman.com

Ses Salines encén el Nadal
El municipi celebra les festes amb diverses activitats destinades a tots els públics

L’arribada del Pare Noel fou el moment més esperat per als més petits

“Com cada any el punt de 
partida del Nadal el va posar 
el mercadet nadalenc, que se 

celebrà el 13 i 14 de desembre”
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L’àrea dels Serveis Socials de l’Ajuntament 
participa al Mercadet 
Un any més l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Ses Salines 
ha participat al Mercadet de Nadal amb una paredeta informativa i 
organitzant tallers infantils de manualitats. Aquests tingueren molt d’èxit 
entre els més petits, els quals varen plasmar tota la seva creativitat.
Els programes més destacats i els que hi pot participar la gent 
del municipi són: el programa del voluntariat, el qual va destinat a 
persones que volen contribuir amb el seu temps lliure i aportar el seu 
granet d’arena a la comunitat; 
l’espai dona, un lloc on s’ofereix 
a totes aquelles dones activitats 
i esdeveniments del seu interès. 
Tampoc es pot deixar de banda, 
la difusió del “decàleg de la bona 
festa”. Es tracta d’un llistat de 
consells de reducció del consum 
d’alcohol, el qual va emmarcat al 
Pla Municipal de Drogues.

NADAL 2014

Un Nadal de Pallassos
Com cada any l’espectacle “Un Nadal de Pallassos” 
arribà a l’església Vella de ses Salines. El pallasso Milu 
fou l’encarregat de les actuacions còmiques per a una 
gran quantitat d’infants del municipi. Una actuació que 
agradà als més petits, encara que a més d’un li féu por. 

“El mercadet va comptar amb 
diverses casetes nadalenques 

que oferien tot tipus de 
productes una ocasió que 
molts varen aprofitar per a 

comprar regals” 
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NADAL 2014

L’Escola Municipal de Música de 
ses Salines celebra el tradicional 
concert de Nadal
El passat divendres 19 de desembre va tenir lloc a 
l’església de Sant Bartomeu el tradicional concert de 
Nadal de l’Escola Municipal de Música de ses Salines.
Com cada any l’acte va tenir molta participació. Els nins 
i les nines oferiren a tots els seus amics i familiars les 
cançons nadalenques més conegudes per a tots. Tots 
els més petits hi participen amb molta il·lusió, ja que 
passen una bona estona amb els que més estimen.
Al concert participaren la batukada infantil, les corals 
infantils, el grup de saxòfons, la banda infantil i el grup 
de dansa-teatre.
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ACTUALITAT

La Policia Local considera que el 
balanç de la temporada és positiu

El cap de la Policia Local 
de ses Salines, Toni Felani, 
ha fet un balanç positiu de 

la temporada, com també dels 
serveis que s’han realitzat durant 
aquest any. “La temporada ha 
estat efectiva tenint en compte 
l’escàs nombre d’efectius i els 
recursos policíacs materials 
de què disposa la Policia. S’ha 
de tenir en compte que durant 
l’estiu es triplica la població, 
mentre que el nombre d’agents 
és el mateix”.
Venda ambulant 
Per segon any consecutiu, la 
Policia Local ha estat fent feina 
per a combatre la venda ambulant 
a diferents zones del municipi. 
Aquesta temporada tant la venda 
ambulant a zones comercials 
com la de la platja han disminuït 
considerablement. Segons la 
Policia Local el balanç d’aquesta 
temporada en aquest aspecte és 
positiu, ja que s’ha reduït un 70% 
aquesta venda ambulant gràcies 
al gran nombre de dispositius 
que han duit a terme els agents a 
zones estratègiques del municipi. 
També ha disminuït un 95% el 
nombre de massatgistes il·legals 
a la platja. El cap de la Policia 
Local, Toni Felani, assegura que 
“totes aquestes campanyes 
han tingut un gran èxit gràcies 
a tots els controls que s’han 
realitzat abans de començar la 
temporada, i que s’han continuat 
fent durant aquesta”.
Controls policíacs
Enguany, igual que l’anterior, 
una de les prioritats de la Policia 
Local ha estat combatre el 
“botellón” i restringir l’accés a les 
platges per a evitar la brutor als 

carrers. Durant les festes d’estiu 
s’ha mobilitzat tota la plantilla 
des de primera hora perquè els 
vespres transcorreguessin amb 
normalitat. Aquesta temporada 
s’han requisat 148 botelles de 
begudes alcohòliques. A més, 
s’han realitzat controls en els 
accessos al nucli de la Colònia 
de Sant Jordi; de documentació, 
de tràfic i de consum de drogues.
Educació vial
La Policia Local també ha fet 
un balanç positiu del programa 
d’educació vial que es duu a terme 
a les escoles del municipi. Durant 
aquesta temporada un policia 
tutor, juntament amb un monitor 
d’educació vial, han impartit 
sessions d’educació vial, tant 
de forma pràctica com teòrica, i 
s’han realitzat pràctiques al Parc 
Mòbil d’Educació Vial cedit per la 
Conselleria.
La Policia Local també ha fet 
feina per a conscienciar tots els 
menors de 16 anys que utilitzin el 
casc quan circulen amb bicicleta. 
Amb aquesta campanya, s’ha 
aconseguit que un 95% dels 
menors en facin ús.
Proposta d’una nova ordenança 
Per altra banda, la Policia Local 
prepara una nova ordenança per 
a presentar a l’equip de govern. 
Aquesta consisteix a regular 
l’obertura i el tancament dels 
locals públics i d’oci, com poden 
ser bars, cafeteries o restaurants, 
entre d’altres. Toni Felani explica 
que aquesta mesura és molt 
important perquè “enguany hi ha 
hagut molts de problemes amb 
establiments que no respecten 
els ciutadans i es comporten de 
forma incívica”. 

La Policia Local de ses Salines forma part del Consell de 
Coordinació del Sud-est de les Policies Locals de les Balears

Des de fa diversos anys la 
Policia Local de ses Salines 
forma part del Consell de 
Coordinació Sud-est de 

les Policies Locals de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears.
Actualment aquest Consell està 
format per nou municipis: Policia 
Local de Campos, de ses Salines, de 
Santanyí, de Felanitx, de Manacor, 
de Sant Llorenç, de Capdepera, 
d’Artà i de Son Servera.
L’objectiu del Consell és la realització 

d’accions policíaques conjuntes, 
les quals es programen al llarg de 
tot l’any, i així realitzar reunions 
tècniques periòdiques. A les 
reunions s’intercanvia informació, 
s’hi tracten temes policíacs, s’hi 
confeccionen cronogrames per a la 
realització de campanyes de control 
de documentació, etilometria, 
venda ambulant, vigilància, etc. 
A més, s’hi tracten problemes a 
nivell policíac general, per a així 
poder oferir solucions entre tots els 

agents.
També es realitzen de forma 
periòdica reunions ordinàries a 
les quals assisteixen tots els caps 
de la Policia d’aquest Consell, 
representants polítics de cada 
municipi, el director general 
d’Interior, el director de l’Institut de 
Seguretat Pública de les Illes Balears 
(ISPIB), el secretari del Consell de 
Coordinació Sud-est i el conseller 
d’Administracions Públiques de les 
Illes Balears i altres personalitats. 

Dins el marc d’aquestes reunions 
s’exposen els resultats de les 
campanyes conjuntes que s’han 
realitzat, els problemes de la Policia 
en cas que n’hi hagi i les peticions 
dels caps de la Policia per a millorar 
el seu treball.
Per altra banda, a les reunions 
tècniques es reuneixen només els 
caps de la Policia i el secretari del 
Consell de Coordinació Sud-est 
per a tractar els temes anteriorment 
indicats.
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ACTUALITAT

Els quatre ajuntaments que formen 
la Mancomunitat Sud-Mallorca (ses 
Salines, Felanitx, Santanyí i Campos) 
han pactat dissoldre l’entitat després 
de diversos anys en els quals han 
disminuït les seves funcions.

La dissolució de l’entitat es 
deu a motius d’optimització 
de recursos, segons as-
senyalen els actuals batles 

d’aquests municipis.
Des de l’Ajuntament de Ses Sali-
nes es considera que els serveis 
que presta la Mancomunitat són 
escassos, fet que provoca que 
no hi hagi una economia d’escala 
que permeti abaratir els costs res-
pecte d’una prestació directa per 
part dels ajuntaments, de manera 
que es presenta econòmicament 
desavantatjosa la continuïtat de la 
Mancomunitat per a aquests qua-
tre municipis.
Una vegada que el Consell de 
Mallorca i el Govern de les Illes 
Balears hagin liquidat els deutes 
amb l’entitat, i quan cadascun 
dels plens municipals ho aprovin, 
aquesta podrà ser dissolta. Es pre-
veu que el gener de 2015 la Man-
comunitat Sud ja no existeixi.

La Mancomunitat 
Sud es dissol

Ses Salines, juntament 
amb altres 29 munici-
pis de Mallorca, s’ha 

adherit a la xarxa pública de 
comunicacions per als cos-
sos de seguretat i emergèn-
cies del Govern, TetraIB. Se 
suma així als deu municipis 
que ja fan feina amb aquesta 
tecnologia.
El vicepresident i el conse-
ller de Presidència, Antonio 
Gómez, va presidir el pas-
sat 15 de desembre l’acte 
de signatura del Conveni de 
col·laboració amb els munici-
pis de Mallorca. A l’acte, que 
va tenir lloc a la seu de la Fe-
deració d’Entitals Locals de 
les Illes Balears, hi va assistir 
també el director-gerent de 
Multimèdia, Francisco Càno-
vas, i el president de la FE-
LIB, Joan Albertí.
El vicepresident va destacar 
que amb l’adhesió d’aquests 
municipis, “el Govern com-
pleix amb un dels compromi-
sos que ens vàrem marcar a 
l’inici d’aquesta legislatura, 
que no és altre que dotar la 
nostra comunitat de la seva 
pròpia xarxa de comunica-
cions per a coordinar d’una 
manera més eficaç i eficient 
els diferents organismes im-
plicats en les emergències i 
proporcionar així una major 
seguretat en el moment en 
què hi hagi qualsevol tipus 
d’emergència”.
Actualment, des de Multi-
mèdia, es faciliten als orga-

nismes interessats terminals 
mòbils perquè en puguin pro-
var la tecnologia. En aquest 
cas, es facilitaran fins a 5 
terminals als cossos de la 
Policia Local dels municipis 
que han signat el Conveni 
d’adhesió, perquè puguin 
provar com es comporta 
aquesta tecnologia en el seu 
dia a dia.
Així mateix, Antonio Gómez 
va explicar que “ja estan 
col·laborant amb Multimè-
dia per a la seva pròxima 
adhesió els Serveis Ferro-
viaris de Mallorca, Bombers 
de Menorca, el Departament 
de Carreteres del Consell de 
Mallorca i el 061 Ambulàn-
cies. Es tracta, sens dubte, 
d’una xarxa de comunica-
cions tecnològicament molt 
avançada que pretén satis-
fer totes les necessitats de 
comunicació en mobilitat 
dels diferents cossos i usua-
ris dependents de les admi-
nistracions locals, insulars 
i autonòmiques de les Illes 
Balears, i permetre uns bons 
nivells de coordinació entre 
aquestes, amb la cobertura 
que necessitin i, alhora, ga-
rantint un cost econòmic molt 
més reduït”.
Sobre això, el vicepresident 
va subratllar que “la seva im-
plantació fins ara ha suposat 
una inversió d’uns 5 milions 
d’euros” i que “les distintes 
administracions estalvien en-
torn del 75% del seu pressu-

post actual per a telecomu-
nicacions respecte del seu 
sistema anterior “.
L’empresa Multimèdia de 
les Illes Balears, que depèn 
de la Vicepresidència i de la 
Conselleria de Presidència, 
s’ha encarregat de posar en 
marxa aquesta xarxa digi-
tal de comunicacions mòbils 
professionals a les Illes Ba-
lears, amb la tecnologia que 
recomana la Comissió Euro-
pea, i que gran part de la res-
ta de comunitats de l’Estat 
espanyol ja han implantat en 
els seus àmbits geogràfics 
respectius. Aquesta comuni-
cació es realitza mitjançant 
sistemes de comunicacions 
mòbils professionals, que 
es distingeixen dels comer-
cials en la seva utilització 
simplificada, i serveis afe-
gits com la localització GPS, 
l’enregistrament de conver-
ses, la comunicació directa 
entre els usuaris en zones 
fora de cobertura de la xarxa 
o la gestió dinàmica de grups 
d’usuaris.
Així, la xarxa TetraIB garan-
teix un servei públic de co-
municació per a administra-
cions i cossos de seguretat, 
amb la possibilitat de donar 
servei a més de 3.000 usua-
ris; un servei segur i esta-
ble, que permet una major 
coordinació entre usuaris, 
l’adaptació de les comunica-
cions a les noves tecnologies 
i a l’era analògica. 

Ses Salines s’adhereix a la xarxa pública 
de comunicacions mòbils per als serveis 

de seguretat i emergències TetraIB   
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MARTA ROSSELLó, cocinera del restaurante Sal de Cocó y participante del concurso “Top Chef”
 

“Mi cocina es honrada. 
Yo cocino lo que soy”

Marta Rosselló, nacida 
en la Colònia de Sant 
Jordi, tuvo muy claro 
desde muy joven que 
se quería dedicar a la 

cocina. A los 16 años se matriculó en 
la Escuela de Hostelería de les Illes Ba-
lears, donde posteriormente se siguió 
formando para dedicarse a la alta coci-
na. Ha hecho prácticas en el restauran-
te COQUE de Mario Sandoval y como 
jefa de cocina en “Es Rancho”. También 
ha realizado varios cursos de formación 
con el cocinero Santi Santamaria, entre 
otros. Con tan solo 20 años montó su 
propio restaurante, Sal de Cocó, en la 
Colònia de Sant Jordi. Un restaurante 
que define ella como agradable, sensa-
cional, que compagina el lugar, el am-
biente y la comida. Además, Rosselló 
ha pasado a formar parte de Chefs(in), 
una agrupación de los mejores chefs de 
Mallorca.
La cocinera salinera participó en el con-
curso culinario de Antena 3 “Top Chef ” 
junto a otros 15 chefs. Aunque la ma-
llorquina luchó por el título de ganado-
ra en el concurso, al final no pudo ser. 
Ahora se encuentra metida de lleno en 
su restaurante y nuevos proyectos.

¿Qué es lo qué te motivó a presentarte 
al casting de “Top Chef ”?
Nunca me había planteado participar 
en el concurso “Top Chef ”. De hecho, 
me presenté a la final del casting porque 
me llamaron desde el programa.

¿Cómo recuerdas tu primer programa?
Recuerdo ese programa como uno de 
los mejores. Me dieron los cuchillos 
muy rápido y eso fue un orgullo para 
mí.

¿Cuál ha sido el momento más difícil 
qué has vivido en el concurso?
El momento más difícil fue cuando 
me echaron del progra-
ma, porque vi que todo 
lo que había hecho con 
tanta ilusión se termi-
naba.

Y, ¿cuál ha sido el me-
jor?
Sin duda fue el día que 
entré en el programa. Fue un día muy 
especial y recuerdo que disfruté mucho 
cocinando. 

De todos los platos que realizaste en el 
programa, ¿de cuál estás más satisfe-
cha?

Para mí el mejor fue el calamar con me-
nestra que elaboré el día de la final para 
poder participar ayudando a ganar a mi 
compañero Marc. Creo que fue muy 
buen plato.

¿Cuál fue la prueba más complicada?
La de mi expulsión porque no conocía 
la materia prima con la que tenía que 

cocinar. Además, la presión fue otro de 
los factores que jugó en mi contra.

¿Crees que fue injusta tu salida de “Top 
Chef ”?
No creo que fuera injusta, todos tene-
mos que salir algún día del concurso, y 
solo podía ganar uno.

¿Cómo definirías al jurado de “Top 
Chef ”: Alberto Chicote, Yayo Daporta 
y Susi Díaz?
A los tres los definiría como grandes 
profesionales y grandes personas.

¿Estás satisfecha de tu paso por el pro-
grama?
Por una parte no estoy satisfecha por-
que no he ganado y cuando te presen-
tas a un concurso es para ganarlo, y por 
otra parte sí porque he ganado conoci-
mientos de cocina y grandes amigos.

Haciendo balance, ¿has salido benefi-
ciada o perjudicada de tu paso por el 
concurso?
He salido beneficiada del programa 
porque me conoce más gente a mí y a 
mi restaurante. Al final y al cabo éste 
era uno de mis objetivos. 

¿Cómo definirías la cocina de tu res-
taurante Sal de Cocó? 
Mi cocina es honrada. Yo cocino lo que 
soy. Una cocina donde el producto es lo 
más importante pero siempre ponién-
dole mi toque personal.

¿Qué tiene su restaurante que otros no 
tengan?
Muchas cosas. Lo más importante es 
que está cargado de ilusión y muchas 
ganas de hacerlo cada día mejor.

¿Tienes algunos proyectos a la vista?
Tengo proyectos, pero aún no los puedo 
contar porque no sé como terminarán.

¿De dónde viene tu pasión por la coci-
na?, ¿siempre quisiste ser chef?
Siempre quise ser cocinera, la palabra 
chef no me gusta. Yo no soy chef, ni lo 
seré nunca, yo siempre seré cocinera.

Para crecer profesionalmente, ¿te has 
fijado en algún cocinero en concreto?
Para mí el mejor cocinero que he cono-

cido es Santi Santama-
ría. Intento leer mucho 
sobre sus recetas para 
aprender de él.

¿Cuál ha sido tu mayor 
logro en el mundo de la 
cocina?
Sin duda mi mayor lo-

gro es mi restaurante.

¿Quieres dar algún mensaje de agrade-
cimiento a alguien en especial? 
Quisiera dar las gracias a mi familia y 
a todos los clientes de Sal de Cocó por 
creer en mí y darme fuerzas para ser 
mejor de cada día. 

Marta Rosselló reconoce que “he salido beneficiada del programa 
porque ahora me conoce más gente a mí y a mi restaurante”

ENTREVISTA

“Para mí el mejor cocinero que he conocido 
es Santi Santamaría. Intento leer mucho 
sobre sus recetas para aprender de él”
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El passat 15 de novembre 
va tenir lloc a l’església 
de ses Salines el tradi-

cional concert de Santa Ce-
cília de la Banda de Música 
de ses Salines, juntament 
amb els xeremiers de ses 
Salines i Al-Mayurqa Música 
d’Arrel. Un emotiu concert 
que va homenatjar Joan Bo-
net Burguera, més conegut 
com l’amo en Joan Pubil, un 
dels darrers xeremiers 
de Mallorca abans de 
la recuperació de les 
colles. Sense coneixe-
ments teòrics de músi-
ca, era intèrpret d’obres 
com Recollida de joies i 
diverses jotes i boleros 
tradicionals, recollides 
per Toni Artigues al seu 
llibre Manual de xeremies, 
flabiol i tamborí (1982). Una 
d’aquestes ha arribat als nos-
tres dies amb el nom de Jota 
d’en Pubil.

AL- MAYURqA
Aquest grup va néixer l’any 
1994 amb la intenció de dig-
nificar la música tradicional 
mallorquina fent una lectura 

actual dels temes que ens de-
fineixen com a poble.
Es qualifiquen així: ”preocu-
pats per la nostra identitat, el 
nostre país, la nostra llengua 
i la nostra cultura, sense obli-
dar que som part del Medite-
rrani, i que la riquesa del nos-
tre patrimoni cultural no pot 
desaparèixer”.
El grup va acompanyar la Ban-
da de Música de ses Salines, 

la qual va interpretar cançons 
juntament amb Vicenç Bonet 
i Joan Bonet, dos joves xere-
miers del poble.
El concert fou tot un éxit, ja 
que l’església es va omplir 
de grans i petits. Durant la 
vetlada es varen interpretar 
cançons com La Balangue-
ra, Sa Polca Ruca i Bolero de 
Pòrtol, entre d’altres.

L’església de ses 
Salines celebra el 
concert de Santa 

Cecília
Els xeremiers del municipi i Al-Mayurqa homenatjaren l’amo en Joan Pubil

La furgoneta d’ IB3 del pro-
grama “Una mirada cap 
enrere” visitarà ses Salines 

el pròxim dia 15 de gener. De 
10 a 14 h i de 15 a 18 h, hi 
haurà una furgoneta habilita-
da tipus oficina a la plaça de 
l’Ajuntament, per a recollir les 
fotografies antigues d’abans 
dels anys 60 en blanc i negre 
i/o sèpia per a participar en un 
concurs. S’escanejaran les fo-
tos al moment, es recolliran les 
dades del participant i aquestes 
fotos es pujaran al web www.
unamiradacapenrere.com on 
tothom podrà votar la foto que 
consideri millor.
El mes de març de l’any 2015, 
aproximadament, i coincidint 
amb el desè aniversari d’IB3, es 

farà un esdeveniment al Museu 
Es Baluard on s’exposaran les 
tres fotografies més votades: 
la primera de la categoria Patri-
moni, la primera de la categoria 
Retrat i la primera de la catego-
ria Costums. A més aquestes 
seran premiades amb 2.000 
euros cadascuna. Cal desta-
car que els concursants només 
poden participar en una sola 
categoria. 
“Una mirada cap enrere” és la 
nova iniciativa d’IB3. Es trac-
ta d’un concurs fotogràfic que 
recorr els municipis de les Ba-
lears amb l’objectiu de reforçar 
la proximitat i, amb accions 
com aquesta, apropar el mitjà 
de comunicació autonòmic als 
ciutadans de les Illes.

‘Una mirada cap’ 
enrere d’IB3 arriba 

a ses Salines 
El concurs fotogràfic cerca imatges antigues dels anys 60

ACTUALITAT
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La Obra Social “La Caixa” ha hecho una do-
nación de 6.000 euros al proyecto de apo-
yo a familias, menores y mayores, que tiene 
como objetivo prevenir posibles situaciones 

de riesgo en cualquier miembro de la familia y ase-
gurar la cobertura de las necesidades básicas de 
las familias con personas a su cargo.
Ante la situación de crisis actual y para combatir 
y prevenir posibles situaciones de riesgo que im-
pliquen a las familias del municipio los servicios 
municipales el Ajuntament juntamente con la Obra 
Social “La Caixa” quiere poner en marcha este 
programa destinado a todas aquellas familias en 
situación de necesidad o riesgo social del muni-
cipio.
El dinero entregado irá destinado a ayudar a com-
prar tickets de comedor para menores, vales para 
personas mayores, comprar alimentos, realizar ac-
tividades extraescolares entre otras cosas. 

La Obra Social “La Caixa” 
dona 6.000 euros para 
el proyecto de apoyo a 

familias, niños 
y mayores

El grup excursionista Ja Arri-
baaam? continua amb el seu 
calendari de sortides previs-

tes per a la temporada 2014-2015 
i, el passat 29 de novembre va fer 
l’excursió al puig de ses Bruixes, 
una ruta de dificultat mitjana, apta 
per a grans i petits. L’excursió no va 
ser gaire llarga, però la pujada fou 
bastant dura per a alguns dels as-
sistents.
Unes 20 persones es varen apuntar 

a aquesta nova convocatòria, en-
cara que el temps amenaçàs pluja.
Una vegada arribat al puig tots els 
participants varen gaudir d’unes 
vistes impressionants i d’un molt 
bon ambient, com ja és habitual en 
aquestes  excursions.
Les següents convocatòries són:
el 27 de desembre, de Cala Pi 
a Cap Blanc, i el 31 de gener, de 
l’Ermita de la Trinitat a Valldemossa 
(per miradors de l’Arxiduc).

El grup excursionista 
Ja Arribaaam? fa la ruta 

al puig de ses Bruixes
Unes 20 persones varen acudir a aquesta nova 

convocatòria de dificultat mitjana
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ACTUALITAT

La Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Ses Salines 
ha convocat com cada any les 

beques escolars per al present curs 
acadèmic i per a esportistes locals, 
amb un pressupost de 6.000 euros. 
Aquestes beques tenen com a ob-
jectiu ajudar els joves de ses Sali-
nes a aconseguir les seves metes 
tant en els estudis com en la pràc-
tica esportiva en diferents discipli-
nes.
Aquest curs s’han presentat un to-
tal de 32 sol·licituds. Concretament 
27 d’estudi i 5 d’esports. 
Les ajudes escolars, dotades amb 
3.000 euros, estan destinades a 

capítols com l’adquisició de ma-
terial didàctic, matrícula i residèn-
cia, i s’atorguen en funció del nivell 
d’estudis. 
Les beques esportives, dotades 
també amb 3.000 euros, són ac-
cessibles als esportistes federats 
empadronats al municipi amb al-
menys un any d’antiguitat. Les be-
ques van destinades a esportistes 
locals que han participat a campio-
nats insulars, estatals i locals, per 
a facilitar-los així les despeses per 
a transport, manutenció, material, 
adquisició de material esportiu i 
d’inscripció a competicions espor-
tives; especialment als esportistes 

que hagin obtingut 
millors resultats a 
proves insulars, 
autonòmiques i 
nacionals. 
El regidor d’Educació, 
Tolo Salvà, considera 
que “és important i im-
prescindible ajudar els es-
tudiants, sigui quina sigui la 
seva etapa educativa, com tam-
bé els esportistes locals, perquè 
així els pares i les mares tenen una 
bona ajuda, per exemple amb els 
llibres que es compren al principi 
de curs, que actualment no són re-
galats”.

Ses Salines destina 6.000 euros a ajudes per a estudiants i esportistes
Enguany s’han presentat 32 sol·licituds; 27 d’estudi i 5 d’esports

Un centenar de veïns de ses Salines participen als cursos d’idiomes 
El centre per a adults ofereix tres cursos d’anglès i dos d’alemany

Per tercer any conse-
cutiu l’Ajuntament de 
Ses Salines, juntament 

amb el Centre d’Educació 
per a Adults (CEP Sud), 
ha organitzat els cursos 
d’idiomes per a adults a 
ses Salines i a la Colònia de 
Sant Jordi, amb l’objectiu 
que els treballadors del sec-
tor turístic puguin aprofitar 
la temporada baixa per a 
ampliar la seva formació.
Concretament, es fan tres 
cursos d’anglès segons 
el grau de coneixement 
dels alumnes –bàsic, mi-
tjà o avançat–, i dos nivells 
d’alemany.
Més de 100 alumnes d’edats 

compreses entre els 18 i els 
80 anys hi participen en-
guany. Els cursos, que varen 
començar la primera setma-
na del mes de novembre, i 
que consten de 80 hores 
lectives, finalitzaran a l’abril.
El regidor d’Educació de 
ses Salines, Tolo Salvà, 
ha mostrat la seva satis-
facció “per la participació 
que tenen aquests cursos 
any rere any”. “L’objectiu 
és oferir una opció més 
d’aprenentatge a la gent 
que està en atur durant 
l’hivern, perquè així poden 
seguir formant-se i, si els in-
teressa, després apuntar-se 
a l’examen de l’Escola Ofi-

cial d’Idiomes per a ampliar 
el seu currículum”, explica 
Salvà.
L’Ajuntament de Ses Salines 
es fa càrrec del pagament 
als professors, mentre que 
els alumnes paguen un preu 
simbòlic de 50 euros per as-
sistir al curs triat.
Conscients de la importàn-
cia dels idiomes en un mu-
nicipi on el sector turístic 
ocupa la major part del teixit 
empresarial i comercial, on 
es genera la gran part dels 
llocs de feina, aprendre idio-
mes s’ha convertit en un re-
quisit imprescindible per a 
estar ben posicionat al mer-
cat laboral.
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L’Ajuntament de 
Ses Salines i la 
Junta de Districte 
de la Colònia 
vos desitjen 
Bon Nadal i un 
venturós 2015


