
El  Servei de respir per a familiars amb persones majors al seu càrrec: una nou servei a Valldemossa

Com recordareu, a l'anterior legislatura hi va haver l'acord interinstitucional necessari per a reformar l'antic 

convent de les monges franciscanes a fi d'obrir un  Centre de Dia i d'Estades Nocturnes per a majors, amb un 

acord de finançament amb el Govern del pacte de progrés. 

Vengueren les eleccions de 2011 i, amb el govern Bauzá (PP) i les retallades econòmiques a la llei de 

dependència del govern de Rajoy,  aquest projecte  va deixar de tenir el seu suport econòmic  i va quedar aturat 

perquè l'ajuntament i les famílies  no el podien surar. 

Davant aquesta adversitat hem pensat què podíem fer perquè la gent gran de Valldemossa, a més d'anar al 

menjador o  fer activitats de promoció de l'autonomia personal, aprofitàs les magnífiques instal·lacions ( 5 

habitacions, sales d'usos múltiples,...)

Durant 3 anys hem fet les gestions i els comptes per a obrir un servei pioner a l'estat espanyol: un servei 

d'atenció al cap de setmana (48h.) per a persones majors, que permet als familiars que se'n cuiden d'ells poder 

carregar piles, descansar, o fer altres activitats que normalment no poden fer. Es tracta d'atendre bé la persona 

major i donar un RESPIR a qui la cuida.

Hem treballat de valent per a obrir aquest servei que té el suport de tots els grups polítics del consistori. 

Ara toca a les famílies aprofitar l'oportunitat de tenir un servei a prop i únic.

Ja hi ha altres ajuntaments que han contactat amb nosaltres per a conèixer la idea i aplicar-la.

Què és la Valldemossa que Volem? 

Ens definim com una agrupació i transversal dins l'espectre d'esquerres. Som, per tant, l'únic referent 

progressista, ecologista, feminista, socialista, sobiranista, animalista i nacionalista dels valldemossins, en diferents 

graus, atès que al nostre plural col·lectiu hi caben totes les sensibilitats d'esquerres. L'única opció d'esquerres i 

independent que hi ha a Valldemossa. No som la sucursal a Valldemossa de cap partit mallorquí o espanyol. 

Només ens devem als valldemossins. 

Som un col·lectiu d'electors i, com que no som un partit polític sinó un moviment sorgit de la societat, 

funcionam assembleàriament. Cada cita electoral és l'Assemblea General, òrgan obert a tot el poble, qui decideix 

si la Valldemossa que Volem ha de concórrer a les eleccions i, en cas afirmatiu, qui confecciona el programa 

electoral i decideix l'ordre dels candidats. Creim en la democràcia participativa com a eina de decisió dels 

valldemossins i, en conseqüència, l'aplicam internament. 



Dels inicis a l'actualitat. 

Els orígens de l’agrupació d’electors la Valldemossa que Volem es remunten a setembre de l’any 1998, 

quan un grup de veïnats començaren a recollir firmes per a aturar la macrourbanització i el camp de golf prevists a 

Son Ferrandell, que haurien duplicat la població de Valldemossa i destruït un dels paratges més valuosos del 

nostre municipi.

Aquest grup de persones es constituïren com a col·lectiu, la Valldemossa que Volem, per a tenir més 

legitimitat i força per a presentar les seves queixes a l’Ajuntament. Tot i així, els governants del moment no ens 

escoltaren mai.

El 13 de setembre de 1998 hi hagué una manifestació històrica, que recorregué els carrers de Valldemossa 

per a mostrar el rebuig al golf i la macrourbanització de Son Ferrandell. Unes dues-centes persones acudiren a la 

convocatòria feta pel col·lectiu La Valldemossa que Volem. Els mateixos dies es varen recollir 3.400 firmes, més 

de 400 del poble (que aleshores tenia aproximadament 1.600 habitants).

Quan s’acostaven les eleccions de juny de 1999 veiérem que a l’Ajuntament de Valldemossa -que encara 

no ens havia volgut rebre-, participant en els plenaris, hi podríem fer bona feina. Així que un grup de persones que 

havíem participat des del principi en el projecte de la Valldemossa que Volem ens constituírem com a agrupació 

d’electors. D'aquesta manera fórem la primera candidatura independent i progressista a Valldemossa.

I avalats amb el nombre de signatures legalment establert, vàrem elaborar una llista composta per dotze 

persones, vàrem començar a fer campanya electoral en la mesura dels nostres recursos i a les eleccions del 13 de 

juny de 1999 el poble de Valldemossa ens va donar suport amb els seus vots. Obtinguérem dos regidors: Elsa 

Fernández-Pacheco i Ferran Mercant, que dugueren a terme una tasca d’oposició a l’Ajuntament amb seriositat, 

honestedat i pensant per damunt de tot en el bé dels valldemossins, malgrat que varen patir un assetjament 

important de l'equip de govern. Aquells primers anys a l'Ajuntament foren molt durs, per l'aïllament i les 

contínues desqualificacions que haguérem de patir, per això la tasca dels nostres primers regidors mereix un gran 

respecte. 

Aquí podeu llegir més informació sobre els inicis: 

http://www.valldemossa.org/historia.php

El 2003 la Valldemossa que Volem va presentar una llista per a treballar fort i sense complexos des de 

l'oposició. Aconseguírem dos regidors, i ocuparen els càrrecs Jaume Vila i Martí Àvila i més tard Rosa Capllonch 

i Antoni Colom. Érem l'únic partit de l'oposició i aconseguírem aturar el desastre de formigó que els aleshores 

ministre Jaume Matas i la regidora Rosa Estaràs havien preparat per a la Marina.

Més endavant, l’any 2007, ens tornàrem a presentar una vegada més a les eleccions municipals, amb ganes 

de continuar treballant pel poble. Però aquest pic ja no seria des de l’oposició, sinó des de l’equip de govern. 

Obtinguérem tres regidors i aconseguírem, a més, liderar un acord de pacte amb els dos socis de govern: Unió 

Mallorquina (un regidor) i el Grup Independent de Valldemossa (un regidor). I el nostre cap de llista, Jaume Vila, 

fou batle els dos primers anys de legislatura.

http://www.valldemossa.org/historia.php


El 2011, després de quatre anys de coalició, bona entesa i molta feina pel poble, el pacte de govern es va 

reeditar i la Valldemossa que Volem, amb dos regidors, és responsable de les regidories de Medi Ambient i 

Urbanisme (Jaume Vila) d'una banda i Serveis Socials i Educació (Toni Colom) d'altra banda.

El 2014, d'acord amb el pacte de govern, Jaume Vila, membre de la Valldemossa Que Volem, és nomenat batle. 

Dia 14 de març de 2015 farem les Primàries on triarem els candidats per la Valldemossa que Volem i 

l'Assemblea General a l'Escola de Música on s'hi aprovarà el document marc per al programa electoral.

Sabem cap a on volem caminar perquè sabem d'on venim. Camina al nostre costat!

Procés participatiu, Eleccions Primàries i Assemblea General. 

La Valldemossa que Volem, com a moviment sorgit de la societat civil valldemossina, no podem fer altra 

cosa que escoltar la gent a l'hora de prendre les decisions i a l'hora de traçar les línies d'actuació. 

Com molt bé sabreu, benvolguts veïnats, aquesta legislatura en Jaume Vila i en Toni Colom han estat les 

cares visibles de la Valldemossa que Volem dins el consistori i els regidors de Medi Ambient i Urbanisme l'un i 

Educació i Serveis Socials l'altre. A més, aquest darrer any de legislatura, en Jaume Vila és el batle de la vila, com 

a resultat del pacte de govern municipal.

Hem fet diverses assemblees durant la legislatura. Concretament, i per no allargar-nos gaire en el temps, 

dia 31 de maig i dia 20 de desembre de 2014. 

A la primera assemblea comptàrem amb molt de quòrum. A més, varen venir representants de tots els 

partits d'esquerra a nivell insular: PSIB-PSOE, MÉS, Esquerra Unida, Esquerra Republicana i Podem. Vàrem 

retre comptes amb tots els assistents de la feina feta i de la feina que encara restava pendent de fer en funció d'allò 

que proposàvem a l'anterior programa electoral. Seguidament ens constituírem en grups de treball i férem esment 

en les prioritats a l'hora d'acabar de materialitzar les propostes. 

A la segona assemblea, abans de les festes de nadal, s'havia de decidir la continuïtat de la Valldemossa que 

Volem. Com a agrupació d'electors que som, cada legislatura s'ha de decidir si es fa o no candidatura, si el 

projecte es mor o agafa embranzida. L'assemblea, òrgan sobirà de la nostra candidatura d'unitat popular, amb 

l'assistència d'una trentena llarga de persones, va decidir que havíem de concórrer a les eleccions municipals. I, 

acte seguit, es fixà un calendari de reunions temàtiques per a anar confeccionant amb la societat civil 

valldemossina el document base per al programa electoral i que serà ratificat a l'Assemblea General de dia 14 de 

març que farem a l'Escola Vella. Ens acompanyaren representants de tot l'espectre de l'esquerra mallorquina així 

com els veïnats i companys d'Esquerra Oberta Bunyola i Agrupació DEIÀ, amb els quals compartírem 

experiències, visions del municipalisme i de la democràcia participativa.

En conseqüència, d'aleshores ençà hem fet reunions obertes a tot el poble amb els temes: Benestar Social i 

crisi; Educació; Festes, Cultura, Patrimoni; Valldemossa Sostenible (medi ambient, economia, infraestructures, 

mobilitat, urbanisme...); Ajuntament transparent i participatiu; i Esports i Jovent. Les conclusions de cada reunió 

seran duites a aprovació a l'Assemblea General del 14 de març i serviran de document marc per a la confecció 

del Programa Electoral.



Primàries i Assemblea General. 

Assemblea General.

Dia 14 de març de 2015 hi haurà Assemblea General de la Valldemossa que Volem i aprofitam aquestes 

línies per a convidar-vos-hi. Som un projecte plural i obert, l'únic espai d'esquerra a Valldemossa i ens interessa la 

teva opinió. Hi durem a debat, reflexió i votació el document marc de Programa Electoral elaborat amb les 

aportacions de les reunions temàtiques obertes a tothom. Serà a l'Escola Vella, al carrer d'Els Valldemossa. A 

continuació teniu el programa de la jornada amb l'ordre del dia. 

Eleccions Primàries. 

D'igual manera, el 14 de març tendran lloc les Primàries per a confeccionar la llista electoral. 

Qui s'hi pot presentar?

S'hi podrà presentar qualsevol persona que formi part del cens electoral, que s'inscrigui com a candidat i 

que no militi a cap organització política del municipi de Valldemossa. Per tant, serà necessari que  signin un 

document conforme assumeixen els estatuts de la Valldemossa que Volem i que tenguin l'aval (consentiment 

signat) de cinc persones que hagin format part de les llistes de la Valldemossa que Volem en alguna de les 

eleccions passades o dels membres que estiguin al corrent de pagament de la quota. Les persones que en altres 

convocatòries electorals han estat dins la llista de la Valldemossa que Volem no han de menester ser avalats per a 

presentar-se a les Primàries. D'aquesta manera, tots els candidats han d'enviar un correu electrònic a 

primariesvqv@gmail.com amb el seu nom, llinatges, número del document d'identitat, una fotografia i, en cas que 

la persona no hagi figurat mai a les llistes de la VqV, cinc avals fins dia 12 de març. 

Qui hi pot votar?

Totes les valldemossines i valldemossins de 16 anys d'edat en amunt podran votar els candidats que 

decidesquin en l'ordre que considerin oportú. Només cal que s'inscriguin al cens de primàries al mateix correu 

abans esmentat o el mateix dia de les primàries al punt de votació. Així mateix, s'haurà de signar un document 

(que es facilitarà a la mesa electoral) en què es declari assumir els nostres estatuts i es permeti que les dades 

formin part de la base de dades de la Valldemossa que Volem. Tu fas la llista electoral de la Valldemossa que 

Volem. Vine i vota qui trobis!  

 Programa Primàries i ordre del dia de l'Assemblea General. 

Dissabte, 14 de març de 2015:

Al local polivalent de davall la Unitat Bàsica de Salut (Carrer del pare Francesc Frau):

• De 10h a 12h Obertura de la mesa de primàries.

A l'Escola Vella:

• A les 16'45h Presentació de candidats. 

• De 18h a 20h Reobertura de la mesa de primàries i Assemblea General.

• A les 20h Recompte, confecció de la resta de la llista de manera assembleària i constitució de l'Agrupació 

d'Electors. 

• Finalment, torrada. La VqV aporta les torradores amb el caliu, el pa, beguda i postres. Cadascú ha de dur 

allò que vol torrar, ja sigui carn o verdures.

mailto:primariesvqv@gmail.com

