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Full nombre 31.        Desembre de 2018. 

 

La Valldemossa que Volem no fa res per al poble. 

La caverna mediàtica és poc nombrosa però molt renouera. Primer varen començar 

atacant la VqV. Tot el que feia la VqV o l’Ajuntament estava mal fet. Fos el que fos. Però ara 

han canviat d’estratègia. La confrontació d’idees no és un exercici en el qual se sentin 

còmodes aquests eixelebrats de la dreta local. Ara la seva actitud és la de negar, ometre o 

amagar tota la feina que s’ha fet durant aquests darrers quasi quatre anys. 

Segur que haureu sentit frases com «aquests de la Valldemossa que Volem no fan res per al 

poble», «només xerren dels presos polítics i de Catalunya» i altres expressions en aquest sentit. 

Reduir tota la feina que fan els tres regidors i la militància de la VqV a aquesta 

simplicitat és tan absurd com mentida. La gent que viu el dia del poble veu i reconeix els 

encerts i avalua els errors que es poden haver comès. Just cometen errors els qui fan coses. 

Si no féssim res, no cometríem cap error. 

Però viure vol dir prendre partit. Deia el pacifista  anti-aparthaid sud-africà Desmond 

Tutu que “si ets neutral en temps d’injustícies, és que has triat el costat de l’opressor”. 

L’esquerra valldemossina tenim una qualitat; cadascú valorarà si és una virtut o un 

defecte, però el que és cert és que sempre parlam clar. Procuram no ser ambigus. I això té 

conseqüències. No pretenem agradar a tothom. Som encara més ambiciosos: volem acabar 

amb la injustícia i assolir el màxim grau possible de felicitat dels valldemossins. I això no 

entra, en cap cas, en contradicció amb la gestió diària i les hores de feina, reunions, 

pressions i telefonades per a aconseguir avanços efectius per al poble i els qui l’habitam. 

La VqV treballam en dos eixos que es retroalimenten: debat polític i gestió diària. I una 

cosa va amb l’altra. Fomentam el debat, la participació, l’intercanvi d’idees i valors i actuam 

en conseqüència dia a dia a l’hora de prendre les decisions de les àrees que gestionam. 
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D’una banda, als Plens duim mocions per a debatre i intercanviar idees amb la resta 

de membres del consistori. Debatre és un exercici sa i democràtic. I la VqV posa damunt la 

taula qüestions que preocupen als veïnats i que ningú més no esmenta. 

D’altra banda, dia a dia no descuidam cap responsabilitat i gestionam les àrees de 

Medi Ambient, Esports, Participació, Serveis Socials, Col·laboració Municipal, Educació, 

Cultura i Patrimoni. 

Hem presentat mocions per a l’acollida dels refugiats, per una Valldemossa 

antitaurina, per la creació de l’Ecotaxa, per la retirada del títol de Batle Honorari a Joan 

Carles de Borbó, contra el TTIP, per la preservació dels fons marins i contra l’emissió 

d’ultrasons que afecten els peixos i altres animals (Aliança Mar Blava), contra les 

prospeccions petrolíferes, per a exigir un millor servei de transport públic a la línia de bus de 

Valldemossa, per la visibilització i respecte del col·lectiu LGTBI i contra la LGTBIfòbia, a favor 

de la reforma horària, a favor d’un finançament just per a les Illes, a favor de la llibertat 

d’expressió, a favor de la co-gestió dels aeroports de les Balears, a favor d’un concert 

econòmic per a les Balears com el basc, a favor de la sobirania de les institucions locals i 

autonòmiques, a favor i en suport a la comunitat educativa, per l’excarceració i llibertat dels 

presos polítics i retorn dels exiliats, per l’absolució del raper mallorquí Valtònyc, a favor del 

descompte de resident de 75%, contra la sentència de «La Manada», per la igualtat efectiva 

entre homes i dones, a favor de la derogació de la llei mordassa i del delicte d’injúries a la 

corona, etc. 

És a dir, hem permès que temes actuals i que ens afecten a tots es poguessin parlar i 

debatre al Ple de l’Ajuntament. És això el que incomoda a la dreta?  

 

Feina, feina i més feina. 

La nostra resposta és clara i contundent: feina. Quan la dreta residual de la vila escampa 

fake news com que la VqV just xerra de Catalunya, nosaltres responem: 

✓ Implantació i consolidació de la recollida selectiva de residus porta a porta. És un 

projecte gros i ambiciós, que ha estat i és un èxit gràcies a la implicació de tot el 

poble. La Regidoria de Medi Ambient s’ha reunit amb tots els comerços, particulars, 

ha resolt dubtes i problemes i ha coordinat aquest projecte de poble. Feina! 

✓ Recuperació de la xarxa de camins públics. S’han arreglat esbaldrecs, eixermat 

camins i obert camins que fins ara estaven tancats. Tenim un total de 35 km de 

camins municipals. A la fi estan oberts i en condicions. Feina! 
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✓ Aprofitament del sobrant de la Font de Na Mas per al consum del poble, el que 

permetrà descansar l'aqüífer de La Coma. Es tracta d'una idea amb més de 10 anys de 

recorregut que a la fi s'ha materialitzat. Feina! 

✓ La creació de l’Espai Ca al Pujol. Ara els propietaris tenen un lloc on dur els cans i 

que corrin a lloure i amb seguretat. I amb una paperera amb dispensador de bossetes 

per a recollir les femtes. Feina! 

✓ Manteniment i millora de les instal·lacions esportives. Actuacions al camp de futbol: 

compra de xarxes, marcador electrònic. Actuacions constants al pavelló: eliminació de 

l’albelló que filtrava aigua a la pista.  Projecte de remodelació enllestit i pendent de 

contractació. Sistema de reserves de pistes de tennis i pàdel mitjançant aplicació 

electrònica. Instal·lació de Cal·listènia al Cor de Jesús. Feina! 

✓ Mediació de la Regidoria d’Esports en l’exitós procés d’unificació entre el Valldemossa 

Atlètic i l’Spòrting Valldemossa. Gràcies a la bona voluntat de totes les parts, avui, la 

Unió Esportiva Valldemossa és una realitat. Feina! 

✓ Diversificació de l’oferta esportiva. Suport al volei, hoquei, escalada, muntanyisme, 

cal·listènia, tennis, pàdel, així com al futbol. Feina! 

✓ La flota municipal de vehicles ja compta amb diversos elèctrics (Brigada, Policia 

Local...?) Reduïm emissions contaminants, milloram el medi ambient i estalviam 

doblers a tots els valldemossins. Feina! 

✓ Feina conjunta amb Valldemossa Cats i Cans per al control de les colònies felines. 

Feina! 

✓ Promoció i organització dels horts eco-socials municipals. Feina! 

✓ A Valldemossa ja no es fumiga glifosat. Feina! 

✓ La fermesa de la VqV ha impulsat la protecció de Son Mossènyer-Son Baptista. Feina! 

 

Cada pic que diuen que només parlam de presos polítics, la nostra resposta és la mateixa: 

feina! 

✓ Conveni laboral dels treballadors de l’Ajuntament. S’ha actualitzat el conveni laboral i 

de funcionaris, que havia caducat, i en el qual la Regidora de Serveis Socials ha 

dedicat hores i esforços perquè estigui actualitzat i suposi reconeixement i avantatges 

per als treballadors municipals. Feina! 

✓ Pla d’accessibilitat. S’ha fet un estudi sobre les barreres arquitectòniques que hi ha 

als edificis municipals. En acabar aquesta legislatura hi haurà ascensors a 
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l’Ajuntament (Jardins de Cartoixa), al Centre de Dia, a la Unitat Bàsica de Salut, a la 

Biblioteca i a l’Arxiu. A tots els comerços que han obert aquesta legislatura, per 

primera vegada, se’ls ha exigit que garantesquin l’accés de persones amb mobilitat 

reduïda. S’han adaptat i rebaixat voreres. Feina! 

✓ Els Serveis Socials no han deixat d’atendre ningú, tot i la situació econòmica que ens 

ha deixat la sentència de l’Hort de Cartoixa. Feina! 

✓ Valldemossa cardioprotegida. Acabarem la legislatura amb 5 nous desfibril·ladors, 

més 3 que ja teniem, per tant Valldemossa comptarà amb un total de 8 DEA i amb 20 

valldemossins formats per a actuar en cas d’aturada cardíaca. Feina! 

✓ A través del SOIB s’ha creat ocupació per a unes 20 persones que estaven a l’atur, de 

les quals 6 eren joves qualificats on la seva primera feina es veu vinculada als estudis 

que tenen. La resta, unes 18 persones, eren aturats de llarga durada. Feina! 

✓ Igualtat efectiva entre persones. Actuam amb conviccions. S’ha donat visibilitat al 

col·lectiu LGTBI. S’ha posat en valor la feina de les dones, que sempre romanen 

oblidades o a l’ombra dels homes: Plaça d’Antònia Serrano i Darder, Homenatge a 

Catalina Homar. Suport a campanyes del Consell i del Govern com “Mallorca té nom 

de dona”, “Homes donant la cara” o “No i punt” contra les violències sexistes. També 

hem aprovat el pla d’igualtat del personal de l’ajuntament. Feina! 

✓ Obrir els locals municipals al poble. La Regidora de Col·laboració Municipal ha 

elaborat un organigrama en el qual organitza totes les persones que sol·liciten fer ús 

d’espais municipals com Can Flor, planta baixa de la Unitat Bàsica de Salut, etc. així 

com el préstec de torradores, taules, cadires o altres utensilis. Feina! 

✓ Suport a Illes Solidàries amb el Sud en les seves iniciatives, mercadet solidari i Festa 

Solidària per l’Equador. Feina! 

✓ Concert solidari a benefici Amics del Poble Sahrauí. Feina! 

 

Demanar més democràcia, defensar els valors republicans i la llibertat d’expressió no vol dir 

que, alhora, deixem de fer feina, feina i feina! 

 

✓ Educació: Garantim el servei de l’Escoleta Municipal de 0 a 3 anys, tot i el context 

econòmic advers. Consolidam i impulsam el bon desenvolupament de l’Escola de 

Música Municipal. Estam al costat del CEIP Nicolau Calafat i de tots els seus docents, 

a qui la portaveu del PP local acusa d’adoctrinadors. Tenen el suport logístic i 
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econòmic de la Regidoria d’Educació, que participa dels Consells Escolars, en tot 

moment. Feina! 

✓ Suport als artistes i creadors locals. La Regidoria de Cultura organitza o dona suport 

de manera permanent als nostres músics mitjançant cicles com el de Valldemossa 

Viva, actuacions de dansa, organització d’estrenes de pel·lícules valldemossines, 

suport al Grup de Teatre Joves de Valldemossa i programació d’altres espectacles 

escènics, ajudes per a publicacions i presentacions de llibres, suport als investigadors. 

Feina! 

✓ Feina conjunta amb la Fundació Cultural Coll i Bardolet. Suport logístic en tots els 

esdeveniments de la FCCB i planificació d’exposicions de la sala municipal de la 3a 

Planta. S’ha aprovat un reglament més avantatjós per a tots els artistes: fotògrafs, 

pintors, escultors, etc. Feina! 

✓ Suport al Festival Chopin i a altres iniciatives culturals. Feina! 

✓ Divulgació d’esdveniments culturals i d’elements patrimonials mitjançant la web i les 

xarxes socials de l’Ajuntament: facebook, twitter, VisitValldemossa. Feina! 

✓ Confecció del calendari municipal, cada any amb un tema diferent que aporta 

coneixements. No únicament un recull de fotografies. Feina! 

✓ Artdemossa. Totes les disciplines artístiques són presents la jornada d’Artdemossa, 

que ha passat de ser únicament una nit a esdevenir tot un dia d’art on tots els artistes 

locals hi tenen cabuda i on la creació artística, artesanal i la gent són els 

protagonistes. Comença abans i no acaba a altes hores de la matinada com en altres 

edicions. S’ha habilitat servei especial de bus des de la UIB per a afavorir l’arribada de 

visitants en transport col·lectiu i evitar el col·lapse de cotxes als afores de la vila. 

Feina! 

✓ Llengua. S’han ofertat cursos de català de manera permanent. S’han fet campanyes 

d’integració lingüística i s’ha començat a aplicar el Reglament d’ús de llengua catalana 

de l’Ajuntament. S’han recuperat els topònims populars i s’han fet activitats a 

Valldemossa relacionades amb la llengua catalana com les Jornades de Toponímia i 

Antroponímia de la UIB o activitats de l’Any Llompart. Feina! 

✓ S’ha salvat l’Arxiu Municipal. La documentació històrica del poble corria un greu 

perill. Estava en una situació precària i alarmant. S’ha habilitat l’espai del nou Arxiu 

Municipal, se l’ha dotat d’armaris compactus ignífugs que optimitzen l’espai i 

salvaguarden la documentació de qualsevol inclemència i s’ha començat la important 

tasca de catalogació i inventariatge de l’Arxiu. Així mateix, s’ha començat a fer feina 

amb el Fons Documental William Waldren i ben aviat serà digitalitzat per l’Arxiu de So 

i la Imatge. Feina! 
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Pensam de manera honesta que s’ha fet molta i bona feina. Però som humils i acceptam 

crítiques i suggeriments. Entenem que hi hagi qualcú que pensi que no és suficient. Tres 

regidors i la gent que ens dona suport arribam on arribam, certament. Però dir que la VqV no 

fa res és, directament, mentida. Totes aquestes actuacions s'han fet en el marc de la 

col·laboració de l'acord de Govern municipal amb el GIV. 

 

Connexió amb Consell i Govern   

Com a esquerra valldemossina tenim comunicació directa amb les esquerres de Palma. 

Sempre des de la independència i amb una relació entre iguals, no subordinats a ningú.  

Aquesta connexió  de la VqV amb les esquerres del Consell i Govern, que compartim amb tot 

l'equip de govern, ha permès dur a la vila moltes subvencions, i en especial l’ajuda de 2,5 

milions d’euros del Govern Balear per a poder fer front al pagament de la sentència de l’Hort 

de Cartoixa, herència de la nefasta gestió de Rosa Estaràs i el PP local de fa 23 anys. 

 Aquesta proximitat ha permès també que el Govern Balear hagi donat Costa Nord al poble 

de Valldemossa, una idea que ja plantejàrem a l’expresident José Ramón Bauzà (PP) fa 5 

anys i que no va atendre. Feina! 

 

Vint anys de feina per Valldemossa.  

Els orígens de l’agrupació d’electors La Valldemossa que Volem es remunten al setembre de 

l’any 1998, quan un grup de veïnats començàrem a recollir firmes per 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 de la Serra de 

Tramuntana. 

Aquest grup de persones ens constituírem com a plataforma “la Valldemossa que Volem”, 

per a tenir més legitimitat i força a l’hora de presentar les queixes a l’Ajuntament. Tot i així, 

els governants del moment no volgueren rebre mai la VqV. 

El 13 de setembre de 1998 hi hagué una manifestació històrica, que va recórrer 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 per la Plataforma 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’atracaven les eleccions de juny de 1999 veiérem que a l’Ajuntament de 

Valldemossa -que encara no ens havia volgut rebre-, hi podríem fer bona feina participant en 

els plens,  Així que un grup de persones que havíem participat des del principi en el projecte 
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de la Valldemossa que Volem ens constituírem com a agrupació d’electors, una forma 

participativa de fer política. 

D'aquesta manera fórem la primera candidatura plural i progressista a Valldemossa: 

l’espai comú de tota aquella gent ecologista o de tot l’espectre d’esquerra que fins aleshores 

no tenia veu ni cap representació. 

I avalats amb el nombre de firmes legalment establert, vàrem elaborar una llista 

composta per dotze persones, vàrem començar a fer campanya electoral, tan bé com vàrem 

saber i en la mesura dels nostres recursos, i a les eleccions del 13 de juny de 1999 el poble 

de Valldemossa ens va donar suport en forma de 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. I el més important: aturàrem el macro-projecte de camp de golf i 

urbanització de Son Ferrandell. 

El 2003 La Valldemossa que Volem va plantejar una llista per treballar fort i sense 

complexos des de l'oposició. Aconseguírem dos regidors, i ocuparen els càrrecs Jaume Vila i 

Martí Àvila els dos primers anys Rosa Capllonch i Antoni Colom els altres dos. Érem l'únic 

grup polític de l'oposició i aconseguírem aturar el desastre de formigó que el ministre Jaume 

Matas i la regidora Rosa Estaràs havien preparat per al Port de Valldemossa. 

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

municipals, amb ganes de seguir treballant pel poble. Però aquest cop ja no seria des de 

l’oposició, sinó des de l’equip de govern, atès que obtinguérem tres regidors i proposàrem un 

acord de pacte amb Unió Mallorquina (un regidor) i el Grup Independent de Valldemossa (un 

regidor),  que va relegar al PP a l'oposició. I el nostre cap de llista, Jaume Vila, fou batle els 

dos primers anys de legislatura, amb Toni Colom i Gori Estarelles com a regidors per la VqV. 

El 2011 es reedità el pacte de govern. Obtinguérem dos regidors: en Jaume Vila i en Toni 

Colom. En Jaume Vila va ser el Batle el darrer any de legislatura. Valldemossa va fer un 

avenç molt important en polítiques socials, mediambientals i educatives. 

 El 2015, obtinguérem tres regidors d’un total d’onze: Antoni Colom, Dídac Alcalà i 

Glòria Escudero. Arribàrem a un acord de govern amb els Independents i aquesta legislatura 

els tres regidors de la VqV gestionen les àrees de Mediambient, Esports, Participació, 

Col·laboració Municipal, Serveis Socials, Educació, Cultura i Patrimoni.  
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Tu ets la Valldemossa que Volem.  

De tu, estimat lector, depèn que Valldemossa avanci. De tu, estimada lectora, depèn que 

l’esquerra valldemossina es presenti a les pròximes eleccions i aturi l'onada de la dreta pre-

democràtica i extrema. De tu depèn que la teva veu sigui present a l’Ajuntament. Tu pots ser 

la veu de la VqV a l’Ajuntament.  Al mes de maig ens hi jugarem molt a les urnes! 

Ens trobarem tots a la pròxima reunió dissabte dia 26 de gener a les 11’30h (més endavant 

concretarem el lloc i l’anunciarem per Facebook i Twitter).  

Vine, opina i participa! Perquè tu ets Valldemossa! Perquè tu ets la Valldemossa que Volem! 

 

La Valldemossa que Volem us desitjam molt 

bones festes i molt bona entrada d’any nou. 

Que tenguem  salut i felicitat aquest 2019 vinent. 

 

 


