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Unes festes amb història: la Beata
A mitjan juliol, quan crema es sol, arriba la Beata, vénen ses festes...
No ens en temerem i ja serem a la Beata. Ara, de fet, comencen els preparatius per a la nostra festa
més gran amb els sortejos per saber a qui toca la sort de representar els protagonistes principals de les
festes.
El carro de la Beata té els orígens l'any 1903, quan el senyor de sa Coma, aconsellat pel seu capellà
de l'estiu a Valldemossa, Mn. Pere Mas, de Cas Vicari, va muntar un "carro triomfal", on es representava la
figura de la Beata nina, vestida de pagesa, a la glòria, envoltada d'angelets, també nins.
Primerament gairebé totes les beatetes eren relacionades amb la família Sureda, de sa Coma, que
organitzava el carro, fins el 1977, quan l'organització passà íntegrament a l'Ajuntament. A partir d'aquell any,
la beateta és una nina nascuda a Valldemossa i que aquell any compleix els sis, triada per sorteig.
Els primer anys, el carro 0sortia de sa Coma i hi tornava, i no tenia més acompanyament que els
valldemossins que hi anaven darrere cantant "Sor Tomasseta". Més tard, acompanyaven el carro un grup de
joves amb llanternes, però per mor de les bregues que organitzaven, els ho varen privar. Més o menys tornà a
passar0 el mateix quan els joves dels anys 70 o 80 anaven darrere el carro i feien corregudes enrere i envant,
de manera que alteraven la feina de la banda de música; aquest costum arribà a desaparèixer. Aquests
darrers anys, el jovent torna a ocupar el seu lloc darrere el carro.
I parlant de la desfilada en general, a poc a poc començaren a afegir-se carretons amb nins vestits a
l'ample, i una corrua de someres amb pagesets i pagesetes que qualcaven. Alguns anys, al principi de la
motorització massiva del camp, fins i tot es veia alguna carrossa estirada per un tractor.
Fa alguns anys acompanyava el carro la banda de música de Montuïri, més tard es va afegir una altra
banda: una davant i l'altra darrere. Actualment obren la colcada algunes colles de xeremiers, tots tocant "Sor
Tomasseta".
El recorregut al començament incloïa la plaça de Cartoixa, fins que la costa es va asfaltar. Fins i tot un
any al carro no hi anava la beata vestida de pagesa, sinó de monja, dreta, amb un pa de figa en una mà i un
colom a l'altra.
La primitiva galera de sa Coma no va ser prou gran per caber-hi els nombrosos angelets, fruit de
l'augment demogràfic del poble dels darrers anys, així que se'n va adquirir una de 0més grossa, de manera
que actualment hi caben tretze angelets i la beateta.
Com podeu veure, la processó ha seguit una evolució amb els anys, imposada per les circumstàncies
i per la realitat de la vida valldemossina, fins a arribar a allò que és avui, ja que és imprenscindible adaptar-se
als nous temps, sense per això perdre el sentit original de la festa i el sentiment que ens mou a tots els
valldemossins.

CANVI EN EL VOT DEL POBLE
Una lectura dels resultats de les eleccions generals a Valldemossa ens permet constatar un
fet cada vegada més evident: el poble està escorant cap a un vot progessista. Aquest canvi de
tendència es fa palès en la pèrdua considerable de vots que ha sofert el PP i l’augment del vot dels
partits progressistes (sobretot del PSOE).
A més, la lectura dels resultats de les darreres eleccions locals ens evidencia un altre fet
important: el suport local al PP està estancat. I aquesta conclusió no és més que el resultat de
mesurar l’increment del vot conservador en les darreres tres legislatures: 15 vots; pobre resultat si, a
més, tenim en compte que paral·lelament ha pujat de forma considerable el cens de població.
Aquestes dues evidències, i les mostres de suport que rebem dia a dia, ens permeten arribar
a una important conclusió: l’etapa daurada del PP a Valldemossa ha finalitzat, i això ens fa contents.
La VqV segurament ha tingut molt a veure amb aquesta realitat, i és segurament l’agrupació
local on tenen cabuda les cada vegada més nombroses inquietuds progressistes dels valldemossins.
Això ens anima a continuar fent feina amb ànim dia a dia pel poble.

FENT FEINA
Quan hi ha un canvi important com el de fa un any a l'Ajuntament de Valldemossa és natural
que la gent esperi canvis importants en el funcionament del Consistori i millores i resultats immediats
a la vida del poble. Quan això no es veu, la gent se sent decebuda i/o comença a malparlar del nou
govern. No ens referim (ni en volem parlar) a les bufonades recents del PP, que diuen que no sabem
governar ni recollir doblers. Ens referim a la gent que tenia moltes esperances posades en nosaltres
i a la gent que des del principi desconfiava o era contra nosaltres. A tota aqueixa gent els volem dir
que no hem parat de treballar des del primer moment en tots els camps del govern del poble, però
hem de remarcar que hi ha feines soterrades que no es veuen, però que són fonamentals des de la
nostra visió del poble i de l'Ajuntament i que fins i tot no havien estat contemplades mai pels
anteriors equips de govern.
Mai no s'havia considerat prioritari fer uns pressuposts amb equilibri entre ingressos i
despeses mirant per una economia sanejada. Al contrari, s'han comptabilitzat ingressos que mai no
es cobrarien i que realment significaven successius pressuposts negatius fins a arribar a l'important
deute que tenim ara (una part important del pressupost és per pagar els préstecs que hi ha). Idò ara,
un grup de gent ha treballat dur per fer uns pressuposts que quadrin realment els ingressos i les
despeses, que, a més, són a disposició de qui vulgui veure'ls (això també és nou).
S'ha fet una ordenança de renous; s'ha negociat que un equip de tècnics del Consell treballi
en la revisió de les normes subsidiàries al mateix temps que es fa l'adaptació al Pla territorial; hem
tingut nombroses reunions amb tecnics d'urbanisme, promotors i constructors, s'han rebutjant moltes
propostes; estam iniciant els passos necessaris per dur a la pràctica l'ús dels espais públics segons
l'ordenança feta per l'anterior govern i que mai no s'ha posat en pràctica; hem fet reunions amb totes
les conselleries per poder recollir totes les subvencións que donin les institucións de les Illes; feim
reunions, que probablement s'allargaran tot l'any per negociar el primer conveni col·lectiu amb el
personal de l'Ajuntament.
S'ha treballat en diverses aspectes de la vida a l'escola (s'han subvencionat activitats
directament des de l'Ajuntament, s'han sembrat arbres, s'ha reduït el preu del menjador, s'està
organitzant un sistema per aprofitar els llibres de text d'un any a l'altre…); s'està treballant per
aconseguir l'escoleta de 0 a 3 anys; s'estan fent gestions per tenir aquesta legislatura un centre de
dia per als majors; s'està fent una tasca de coordinació entre treballadors socials, de l'àrea de salut i
policia local per ser més efectius amb els problemas que vagin sorgint al poble; s'estan prenent
diverses mesures per aconseguir un model de convivència positiu i saludable en relació al consum
de drogues legals i il·legals; evidentment, el que es veu (Escola de Música, millora a Can Flor) també
ha suposat molt de treball. No tenim molts de doblers (tenim molts de deutes), però tenim molta
il·lusió i capacitat de treball.
I tot el que s'ha fet ha estat amb la participació de molta gent dels tres grups que governen,
treballant democràticament en equip en diverses comissions. Volem remarcar aquest darrer punt
perquè és possible que passi desapercebut, però per nosaltres és molt important treballar amb la
participació de tota la gent del poble que ho desitgi, amb la riquesa que això suposa, mantenint i
millorant a poc a poc la nostra vida al poble.

PER QUÈ...?
És tota una paradoxa el posicionament del Partit Popular al nostre poble. La seva tàctica des
de l’oposició és reivindicar totes les tasques que ells mateixos no varen dur a terme, amb la
diferència que l’actual equip de govern fa un any escàs que és a l’Ajuntament, i ells hi estigueren
més de quinze.
Això no obstant; amb un ajuntament amb l’aigua al coll que deixaren, s’han millorat els
fonaments del funcionament i gestió del consistori. Si bé és ver que el poble nota dia a dia el procés
de normalització i desestacionalització que ha tengut lloc a la vila, no és manco cert que moltes de
les feines fetes fins al moment poden semblar intangibles o desconegudes. Tira-tira, no ens torbarem
gaire a recollir els fruits de les llavors sembrades.
Tornant a l’oposició dretana, que ho veu tot tan obscur com quan perderen el poder, i sense
voler veure que l’aire fresc d’aquest ajuntament ha propiciat que Valldemossa disposi de millores i
més beneficis, és curiós que demanin tanta participació i de manera tan efusiva.
Per què volen participar d’un projecte que, al seu parer, és tan térbol i desencaminat? Si això
no és el que convé a Valldemossa, segons el PP, i l’ajuntament és un vaixell a la deriva, volen
ofegar-se ells també?
Sembla que estiguin impacients per sortir a la foto i penjar-se medalles, encara que sigui a
costa de la feina del nou equip de govern... Deu ser que no va tan malament la cosa, si demanen
tanta participació...!
Ah, per cert, sense voler citar cap contingut del Full Popular, que està farcit de mentides,
volem deixar palès el nostre desconcert. Sent el PP local, en teoria, pro-Estaràs al congrés del PP
balear, com és que imiten (o ho intenten) l’inexistent idioma de Delgado?
Hi haurà debat intern i/o crisi al PP municipal per aquestes dues postures?

RECUPERAR ELS CARRERS
D’uns anys ençà hem vist com al poble augmentava el nombre de botigues i locals
comercials, bona senyal de dinamisme i creixement econòmic (i que duri!).
Però aquest creixement no ha anat acompanyat de l’ordenació adequada, la normativa sobre
ocupació de la via pública ja existent no es va aplicar així com toca, i el resultat va ser l’actual invasió
de taules, cadires, mostradors de souvenirs i dels objectes més variats a les voreres, que són de
tots, que fan que cada cop sigui més difícil passejar pel poble. Tot i que s’està tornant a aplicar la
normativa, ens trobam amb obstacles i reticències per mor de tots aquests anys que hi ha hagut de
desídia, i que ho fan tot més difícil.
A més a més, Valldemossa té una imatge per conservar, que és la que fa que molta gent
vengui a visitar-nos. Veure com les voreres i fins i tot les façanes s’omplen de souvenirs o tovalloles
no ajuda per res a millorar-la, al contrari! Alguns carrers comencen a parèixer de s’Arenal, i amb
l’ansietat per vendre coses acabaran per fer perdre l’encant del poble, de manera que de cada
vegada atreurà menys i hi vendrà manco gent. Tothom sap que cal potenciar el turisme de qualitat
enfront de la quantitat; i preservar, cuidar i millorar l’aspecte del poble és un dels factors més
importants, i que acaba beneficiant-nos a tots.
Trobam que ja és hora de recuperar els carrers, i amb la col·laboració dels comerciants, posar
ordre en tot aquest desori, fer que es pugui tornar a caminar per les voreres i que Valldemossa
recuperi la imatge digna que es mereix!

AGENDA LOCAL 21
Aquests darrers mesos, des del febrer, es fan els diferents fòrums de participació ciutadana
per elaborar l’Agenda Local 21 per al nostre municipi. L’Ajuntament de Valldemossa signà la Carta
d’Aalborg, i es va comprometre a fer l’Agenda Local 21. I què és això? Un procés participatiu que a
llarg termini pretén dur a terme actuacions que facin possible el desenvolupament sostenible del
municipi, que és aquell que satisfà les necessitats de la generació present sense comprometre la
capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats.
Els objectius de l’Agenda Local 21 a Valldemossa són:
wConèixer la realitat municipal
wMillorar la gestió municipal ambiental, econòmica i social
wDefinir el model de futur més 0adequat per al municipi i els seus habitants
wDur a la pràctica aquest model a partir d’un pla d’actuació local
wMillorar de manera contínua la qualitat del municipi
Per elaborar aquesta agenda l'empresa Gram, contractada per l’Ajuntament, ha realitzat un
prediagnòstic de l’estat del municipi. I s’ha posat aquesta informació a l’abast de totes les persones
interessades en el tema a la pàgina web.
La clau per crear aquesta agenda és la participació ciutadana. Durant els mesos de febrer,
març i abril s’han reunit diversos grups de treball -medi ambient, socioeconomia, 0mobilitat-, on els
participants han decidit quins temes creien més importants, i amb aquests s’ha de començar a fer
feina. Alguns temes són: recuperar l’accés i als camins públics i millorar-ne l'estat o elaborar un pla
municipal de residus. El que es decideix en aquests fòrums són les tasques que més endavant es
duran a terme al municipi, de les quals s’ha de fer un seguiment posterior.
Si ja has participat en les reunions anteriors, ja saps com és la mecànica de treball, i si no hi
has participat mai encara, ets a temps de fer-ho. Al mes de juny es faran els fòrums de participació
que manquen per acabar el cicle, i per assistir-hi no és imprescindple haver participat als anteriors.
Tindràs informació de les dates a través de la TV local i de cartells.
Ara tens l’oportunitat d’expressar la teva opinió sobre els temes que afecten el teu poble.

Anima't a participar-hi!
Suggeriments
Per a qualsevol tipus de suggeriments o consultes, us podeu adreçar a la nostra web www.valldemossa.org

