L'espai lliure públic de s'Hort de Cartoixa. Una pedra a la sabata de l'Ajuntament
La situació de l'espai lliure públic (ELP o zona verda) de s'Hort de Cartoixa es va tornant una
qüestió recurrent a les sessions plenàries.
Els membres del Partit Popular volen enroscar la culpa de les conseqüències que s'hauran
d'assumir, siguin monetàries, urbanístiques o una solució mixta, a la gestió del pacte de govern d'ençà de
2007.
Els fets són els que són i no es poden baratar. Anant al bessó de la qüestió, el fet que dóna dret a la
propietat a cobrar (per la via que sigui, judicial o acord negociat) en espècies (drets urbanístics) o en
doblers no és altre que l'aprovació de les normes subsidiàries de 1995 (NS 95). Per moltes voltes que hi
donem, no hi ha escapatòria.
Recordem que el PP va governar l'Ajuntament de 1989 a 2007, i l'autoria de les NS 95 és
íntegrament responsabilitat seva.
Les NS 95 s'apropien d'una parcel·la rústica d'uns 2.100 m2, i l'annexen a un solar urbà existent a
les NS 84 d'uns 800 m2 (una tira a la vorera esquerra del carrer Uetam davallant a la parròquia de Sant
Bartomeu) i el conjunt passa a ser un ELP de forma més o manco pentagonal de 2.900 m2
aproximadament.
Deim s'apropien perquè no hi ha cap estudi financer sobre la manera com s'adquiriran els terrenys
i perquè tampoc no s'arriba a cap acord o conveni sobre algun tipus de permuta amb la propietat durant la
tramitació de la revisió de les NS 95 ni amb posterioritat en el termini que dóna la llei a l'Ajuntament
(cinc anys), passat aquest termini, la propietat en qualsevol moment podia iniciar el procés expropiatori.
El 2006 s'inicien moviments a la finca i després de molts d'anys sense conrar-hi ni fer-hi res es
neteja de punta a punta, també es refan algunes marjades. La propietat uns mesos abans de les eleccions
local de maig de 2007 presenta una proposta d'aprofitament de l'ELP, i el consistori d'aquells moments no
va voler mullar-se i prendre una decisió i digué a la propietat que el presentàs al nou consistori, que es
constituiria el 16 de juny de 2007.
Cap de les propostes presentades de llavors ençà encaixa amb el que la normativa vigent permet
executar a l'interior d'un ELP (zona verda): els possibles acords d'aprofitament urbanístic hauran de passar
una tramitació de modificació puntual de NS.
Ara l'actual pacte de govern a l'Ajuntament ha de defensar els interessos valldemossins tant per la
via judicial com per la via negociada, ja que haurem de resoldre el pagament de la parcel·la (en doblers o/i
drets urbanístics).
Des de 1995 a 2007 s'hauria pogut resoldre aquest assumpte però no va convenir a aquells
ajuntaments populars fer-ho, i ara en pagam les conseqüències. Qui va ficar la pedra a la sabata de
l'Ajuntament va ser el Partit Popular fa 18 anys, malgrat que els actuals regidors pateixin
d'amnèsia selectiva.

Als plenaris, el Partit Popular funciona a control remot
És curiós veure com als plenaris els arguments del Partit Popular s'acaben quan acaben els folis
que els han escrit a la central de Palma, o des de les conselleries afectades. Han de representar els
valldemossins i valldemossines però en realitat són una sucursal dels interessos del partit. Els raonaments
no s'adapten a Valldemossa i només responen als interessos populars al Govern balear i a l'Estat espanyol,
que ja hem comprovat tots els resultats nefasts que donen.
D'altra banda, no és que siguin escrits de qualitat, sinó plens de mentides, imprecisions i mitges
veritats, llargs i mals de pair. Discursos prefabricats d'autobombo per enaltir el Partit Popular.
Contrasten amb la feina que fa l'equip de govern de raonar les intervencions amb un llenguatge
planer i comprensible per tothom i de replicar a l'oposició quan és necessari sense estar limitats per escrits
o directrius exteriors.
Hem de dir que la majoria de les mocions que La VqV hem presentat o bé són fetes nostres
després d'estudiar els assumptes (les dues sobre el projecte de la llei de símbols) o bé aprofitam propostes
amb les quals estam d'acord, adaptant-les a la nostra identitat (incorporació a la Fundació Ramon Llull...).
També hem defensat mocions com la contrària al decret del trilingüisme, perquè la compartim amb els
seus autors.
Si som una agrupació d'electors i no un partit s'ha de conèixer també per aquests detalls.
Una dictadura renovable
Una democràcia està basada en l’afavoriment de la participació del poble en el govern. És la casta
de govern oposat a una dictadura, en què es preserva el dret fonamental d’expressió i les decisions es
prenen conjuntament.
Partint d’aquesta idea, cal recordar que l’agrupació d’electors La Valldemossa que Volem té com
a objectiu fonamental regenerar la democràcia a Valldemossa, tot intentant assolir el màxim de
participació ciutadana mitjançant l'impuls de la democràcia directa a nivell municipal. El seu
funcionament està basat en el principi de respecte cap a tots els seus membres en la seva llibertat
d’expressió i l’assemblearisme intern, fonamentat en el debat i la participació dels seus integrants.
La Constitució espanyola de 1978, norma fonamental de màxim rang jurídic a l’Estat espanyol, fa
menció dels valors democràtics, el respecte als drets humans i la consagració de l’Estat de Dret, cosa que
pareix que al PP se li està oblidant, com vàrem poder veure en un dels plenaris, on la regidora del PP Ana
Redondo va censurar drets fonamentals de tots els ciutadans, quan deia que hem d’anar a votar i a partir
d’aquí ens hem d’aguantar fins a les properes eleccions, tant si ens agrada com si no ens agrada, i que és
de “molt mala educació sortir a cridar pel carrer”, que “ja era hora que algú retallàs els sindicats”, o quan
qualificava els mestres i professors d’adoctrinadors, tot això entre altres floretes.
És cert que el poble tria a les eleccions els seus representants, com queda reconegut a la
Constitució, però també queden recollits a la Constitució espanyola el dret a expressar i difondre
lliurement pensaments, idees i opinions..., la llibertat de càtedra (art. 20),
el dret a la reunió pacífica i sense armes (art. 21), el dret a l’associació (art. 22), el dret a sindicar-se
lliurement i el dret de vaga dels treballadors per a la defensa dels seus interessos (art. 28)...
Ens trobam davant una dictadura que podem renovar cada quatre anys? Nosaltres deim no a
aquest tipus de govern, i per això pensam que la societat civil està totalment legitimada per manifestar-se,
tantes vegades com trobi necessari, per defensar els seus drets recollits a la Constitució espanyola i a
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i defensar la nostra llengua i el nostre patrimoni cultural.

El Decret de tractament integral de llengües (TIL), o en Bauzà ha perdut el seny?
Aquest decret, que desplaça el català com a llengua vehicular en l'ensenyament, mostra la manca
de seny del nostre Govern, ja que, si bé l’aprenentatge d’una llengua estrangera com l’anglès és bàsic per
als infants d’avui, no es pot imposar de la manera que ho fan, arraconant la llengua pròpia d'aquestes illes.
Precisament la Universitat, institució consultiva pel que fa a la llengua catalana segons la nostra
primera llei, l'Estatut, ha fet públics un seguit de documents on els científics -pedagogs o filòlegsdemostren que la implantació d’aquest decret és un error monumental que pot fer fracassar l’educació
dels nostres infants.
Deixem parlar els experts:
El Departament de Pedagogia Específica i Psicologia de l’Educació va publicar un dossier: Sobre
el model lingüístic escolar de les Illes Balears (abril de 2013), de 40 pàgines, en què es fa una anàlisi
exhaustiva sobre el model actual, la immersió lingüística, totalment adequat per a l’aprenentatge de les
dues llengües oficials de les Balears, i al final es dóna veu a alguns especialistes sobre la matèria, que
diuen coses com ara: “Vist des de la perspectiva actual, i amb el coneixement dels resultats que ha donat
aquest model, es veu clarament que les propostes de rebaixar la presència del català com a llengua
vehicular de l'ensenyament d'altres matèries i de fer-la recular com a llengua del primer ensenyament, no
es fan des de la perspectiva de millorar l'aprenentatge dels escolars, sinó amb intencions exclusivament
polítiques. Si la voluntat de bilingüitzar els infants escolaritzats fos real, no s'intentaria derruir el model
actual, sinó cercar vies de millora” (doctor Joan Melià, professor del Dept. de Filologia Catalana i Ling.
Gral.).
Igualment un grup de filòlegs i escriptors (com Joan Miralles o Biel Mesquida), encapçalats pel
degà de Filosofia i Lletres i el director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, ha fet
públic un manifest que demana seny ja al títol: Llengua, educació i sensatesa: evitem resultats escolars i
socials catastròfics, on, entre altres coses, diuen: “mai abans una sola força política no s’havia atrevit a
rompre de cop i unilateralment amb aquestes normes bàsiques de convivència, que van ser establertes per
un amplíssim consens i no haurien de ser modificades mai sense un consens equivalent.” o “No es pot
ignorar que prop del 90% de pares de les Balears han donat suport al model educatiu que s’ha aplicat fins
ara. No es poden canviar en setmanes uns projectes educatius llargament madurats i que donaven resultats
exitosos. No es pot embarcar tot un sistema educatiu sobrecarregat de responsabilitats en un experiment
de resultats imprevisibles sense escoltar cap de les advertències autoritzades que s'han fet sentir
públicament amb contundència. No es pot posar en marxa un canvi que els mateixos membres del Consell
Consultiu han indicat que té aspectes de dubtosa legalitat, que no compta amb els recursos econòmics
necessaris i que es vol implantar de manera precipitada.”
És important que escoltem les veus autoritzades, els especialistes en la matèria d'ensenyament i de
llengua. Si el Govern els escoltàs, i no els menyspreàs com fa ara, l'educació dels nostres fills no estaria
en el greu perill en què ara es troba.
Si voleu conèixer els dos documents, que us recomanam llegir, aquestes en són les adreces:
http://blogs.iec.cat/scp/wp-content/uploads/sites/13/2013/04/dossier-actualitat-num2.pdf
http://www.uib.es/digitalAssets/236/236868_1-manifest.pdf

Del dret als serveis socials a la beneficència de fa 40 anys
No havíem vist mai tantes fotos als mitjans de comunicació de membres del Partit Popular
entregant talons d'ajuda a persones necessitades com ara, que aquest mateix partit ha reduït les prestacions
socials al mínim possible fent que la ciutadania passi de tenir dret a l'atenció social a que aquesta sigui
una prestació graciable, és a dir, que ningú assegura la seva cobertura. És com si el mateix que fa la
traveta es fa la foto amb la persona que ha caigut quan després li dóna la mà perquè s'aixequi.
En un servei bàsic com la teleassistència per a la gent gran, una mesura que els dóna seguretat i els
connecta amb una central d'emergències de la Creu Roja en cas d'una emergència, el Govern de l'Estat ha
eliminat l'aportació econòmica que hi feia, i ha generat un increment del seu preu, que a Valldemossa ha
hagut d'assumir l'Ajuntament (la part grossa) i també cada persona usuària, si disposa de recursos per ferho.
No sabem si per sentiment de culpabilitat o per poder-s'hi fer una foto més, els regidors populars volien
passar pels salvadors de la situació, fent un donatiu per abaratir el cost que el seu partit ha pujat, quan el
que haurien d'haver fet és aconseguir que des de les institucions que controlen (Consell de Mallorca,
Govern balear, Estat espanyol) es posassin els doblers necessaris perquè el servei mantengués o disminuís
el preu que tenia. Cap d'aquestes institucions no ha destinat un euro per resoldre aquesta situació.
A les clares: la solució que proposen és tornar a la beneficència de fa 40 anys.
El PP i el cas espanyol: Bárcenas
No serà l’Agrupació d’Electors La Valldemossa que Volem qui inculparà la suposada maquinària
fraudulenta iniciada al carrer Génova de Madrid (seu del PP) amb l’objectiu de pagar sobresous
quantiosos al senyor Rajoy o la senyora De Cospedal, elaborar una comptabilitat B o proporcionar tracte
de favor a empreses a canvi de donacions milionàries...; això és feina dels tribunals de justícia estatals.
Ara bé, on és la responsabilitat política de la cúpula del PP? Recordem que els senyors que ens governen
a Madrid (que són els responsables de treure’ns de la crisi econòmica que patim) varen donar plena
confiança durant dècades a un presumpte delinqüent, actualment en presó provisional, que ha acumulat
milions d’euros en bancs suïssos.
El PP ha esmicolat una sanitat pública puntera i ha empitjorat la qualitat a l’ensenyament per
manca pressupostària, a més, ens han reduït els serveis socials i altres prestacions que danyen greument el
benestar social. I tot perquè “Aquí no hay pan para tanto chorizo”. Parlarà el senyor Rajoy dels seus
missatges afectuosos (sms) enviats al col·lega senyor Bárcenas? És un president apte per dirigir el futur de
l’Estat espanyol... o de la Monarquía bananera española, que és en el que s’ha convertit? Això és la
política del PP... Diguem prou... Rajoy dimissió!
El PP i el cas balear. 25% de sobresous
Si a Madrid pretenen encobrir les seves vergonyes amb enginyeria jurídica o mitjançant una
comptabilitat opaca, els nostres polítics no tenen ni tan sols la intenció de dissimular les parts pudendes en
matèria de sobresous. El despotisme polític balear farta una societat que ja no aguanta més tirania. Mentre
obliguen els treballadors a fer més sacrificis econòmics i laborals (reducció de salari o increment d’hores
laborals) o inflen a imposts els botiguers o comerciants complicant la viabilitat del petit comerç, motor de la
nostra economia, el president Bauzà i la resta d’alts càrrecs o acòlits, mitjançant reforma legal, s’han
incrementat el sou en una mitjana del 25%, al·legant acumulació de tasques per la reducció del seu equip
tècnic! Però després, a meitat de legislatura, han duplicat el nombre d’alts càrrecs a l’Administració
autonòmica..., això sí..., el sobresou del 25% continua vigent!
Els governants balears haurien de donar exemple d’austeritat i actuar amb humilitat en un període
convuls en què cada vegada més les nostres famílies tenen dificultat d’arribar a final de mes. Per desgràcia,
l’aptitud de l’honestedat la tenen ubicada deambulant per l'estratosfera o, simplement, no la coneixen.

