
Dissabte 7 de maig, a les 20'30h. al Magatzem, 
sopar de presentació de la candidatura. 

Hi estau totes i tots convidats!!

QUI SOM LA VALLDEMOSSA QUE VOLEM? ELS NOSTRES ORÍGENS

Els orígens de l’agrupació d’electors La Valldemossa que Volem es remunten al setembre de 
l’any 1998, quan un grup de veïnats començaren 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 del nostre municipi.

Aquest grup de persones es constituïren com a col·lectiu, La Valldemossa que Volem, per 
tenir més legitimitat i força per 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 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:  ens  definim  com  una  agrupació 
progressista, democràtica, ecologista i nacionalista, en diferents graus, ja que al nostre si hi caben 
diverses sensibilitats.

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 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.

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 Avila i més 
tard  Rosa  Capllonch  i  Antoni  Colom.  Érem l'únic  partit  de  l'oposició  i  aconseguírem  aturar  el  
desastre de formigó que el ministre Matas i la regidora Rosa Estaràs havien preparat per a sa 
Marina.



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, ja que obtinguérem tres regidors i aconseguírem, a més, arribar a un 
acord  de pacte  amb els  dos socis  de  govern  actuals:  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 obrint una nova etapa a Valldemossa.

Aquesta és la nostra història, i des del començament hem tengut el mateix objectiu, la nostra 
raó de ser: treballar de valent per Valldemossa.

CANVI CLIMàTIC A L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament de Valldemossa ha viscut un autèntic canvi climàtic des que tres grups (VqV, 
UM i GIV) pactaren per tal de formar l’equip que ha governat durant la legislatura 2007-2011. 

El pacte va ser promogut i proposat per La Valldemossa que Volem, que demanà una reunió 
a tres bandes per poder formar l’equip de govern de l’Ajuntament. 

Ens  reunírem amb els  representants  d'UM i  del  Grup Independent.  Hem de dir  que les 
primeres converses no varen ser fàcils, però va prevaldre l'esperit de col·laboració i de fer feina 
junts. Finalment s’anunciava la bona nova d'un acord que els tres grups que pensàvem que era 
favorable per al poble.

Hem de  destacar  que  La  Valldemossa  que  Volem va  encarar  el  pacte  amb generositat  
compartint la batlia primant la voluntat de col·laboració enfront de la matemàtica dels vots, una 
decisió de la qual ara estam ben satisfets. 

El  compliment  del  programa  pactat  i  el  posterior  treball  en  equip  ha  estat  el  comú 
denominador d’aquest pacte; el respecte mutu l’ha presidit. Mai com en aquesta darrera legislatura 
un  equip  de  govern  ha  tengut  tantes  persones  disposades  a  ajudar  aportant  experiència  i 
coneixements. Professionals de reconegut prestigi varen ser nomenats pels diferents grups i han 
treballat  de  manera  desinteressada  en  les  distintes  àrees:  de  cultura,  d’urbanisme,  lingüística,  
d’esports, de joventut, etc. 

ARA MÉS QUE MAI: UNA ALTRA MANERA DE GOVERNAR 
Durant els quatre anys de govern compartit, hem pogut comprovar que hi ha una manera 

distinta  de  gestionar  l'Ajuntament  i,  sobretot,  una  altra  manera  de  fer  política.  L'ambient  de 
col·laboració i  cooperació entre els tres grups municipals (VqV, GIV i  CxI) ha estat excel·lent,  i 
aquest clima s'ha vist reflectit en totes les instàncies municipals, i ha demostrat que el pacte tenia  
bons fonaments, i va arrelar positivament en la vida quotidiana de Valldemossa.

Aquesta  nova  forma de  governar  s'ha  traslladat  als  plenaris  de  l'Ajuntament.  Durant  els 
darrers quatre anys, els debats s'han realitzat sense cap tipus de crispació, prioritzant l'enteniment 
abans que les discussions amb el grup de l'oposició (PP). Hem estat totalment transparents amb els 
nostres objectius, i el Partit Popular ha tengut sempre tota la informació que ha requerit, a diferència  
de les anteriors legislatures, en què era pràcticament impossible poder gaudir d'aquesta llibertat.

Cal  assenyalar  que  el  Partit  Popular  s'ha  contagiat  ràpidament  d'aquesta  manera  de 
col·laborar. Si bé és cert que la seva aportació mitjançant les mocions i propostes ha estat molt 
baixa  i  les  seves  intervencions  s'han  reduït  a  preguntes  i  precs,  hem  comptat  amb  la  seva 
disposició per aprovar la quasi totalitat de les accions de govern. 

Esperam que aquesta legislatura ens haurà demostrat que hi ha una altra manera de fer  
gestió municipal, cercant els punts de vista comuns, la voluntat de participació i una dedicació quasi  
absoluta  a les tasques d'un  ajuntament  que,  encara que petit,  és ric  per  la  qualitat  dels  seus 
habitants.



Per finalitzar,  resulta  també important  donar  les gràcies a les administracions de l'illa,  el  
Govern de les Illes Balears i el Consell entitats que ens han obert les seves portes en tot moment,  
ens han escoltat en multitud d'ocasions i han aportat el suport econòmic als projectes que hem 
pogut presentar.

Què hem complit del programa de La VqV de 2007?

Del programa que lliuràrem fa quatre anys com a compromís amb l’electorat de Valldemossa, 
veurem que, gràcies a la feina en equip feta aquests quatre anys, se n’han complit la majoria de les 
propostes. Vegem-ho:

ARA, UN AJUNTAMENT SANEJAT I PARTICIPATIU

Obert a tothom. Fet. L'accessibilitat dels regidors i batles als veïnats ha estat una marca del canvi 
d'aquesta legislatura.

Racionalitzant les despeses i gestionant tots els recursos d’altres administracions (subvencions,  
ajuts…). Fet. Hem demanat i aconseguit més subvencions que mai, i hem gestionat així com cal en  
temps de crisi, superant el pla de sanejament econòmic que controlava l'Ajuntament anterior. 

Elaborant uns pressuposts participatius i  aprovats d’hora.  Pendent. Necessita millorar tant en el 
temps d'elaboració i aprovació com en la participació. 

Agilitzant els serveis i amb un tracte igualitari per a tothom. Fet. Hem donat nous i millors serveis 
per millorar la qualitat de vida a Valldemossa. A més d'una escoleta, de tallers, d'una escola de 
música, s'han comprat la planta baixa i el soterrani de l'edifici de la Unitat Bàsica de Salut, perquè  
en el futur l'assistència es faci a peu pla.

Potenciant la TV local i la web municipal, amb informació àgil i per facilitar gestions administratives.  
Fet. A la web municipal hi ha hagut un canvi radical i comença a ser una eina per fer gestions. A la  
TV local hem resolt sense problemes el pas al TDT. 

ARA, UNA ORDENACIÓ TERRITORIAL I UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLES

NO  definitiu  a  la  macrourbanització  de  Son  Ferrandell  i  al  camp  de  golf.  Fet.  S’ha  eliminat 
definitivament la urbanització Chopin, així com la de Son Batista, en el marc de l’adaptació de la  
normativa urbanística municipal al Pla Territorial de Mallorca. El sòtil poblacional de Valldemossa 
disminueix 2.500 habitants. També es reserven terrenys per a habitatges de protecció oficial, es 
protegeix l’Hort de Cartoixa, i hem acordat la vigilància urbanística del sol rústic amb el Consell de 
Mallorca.

NO a la rotonda del  girant de Deià.  Fet.  Haurem de seguir treballant per tenir  unes carreteres 
segures però adaptades al nostre paisatge.

Potenciant i impulsant la recollida selectiva de fems porta a porta i l’ús de les energies renovables.  
Pendent. S’ha millorat l’atenció al punt verd.

Millorant  la  gestió  de  l’aigua:  aturant  el  dèficit  econòmic  i  el  consum  abusiu.  Fet.  Amb  una 
ordenança de preus progressius per trams, i amb gestions fetes per a l’aprofitament de recursos 
d’aigua públics gratuïts. S'ha invertit en clavegueram: s'han substituït els trams més vells de les 
canonades. A més, les noves instal·lacions tenen diferenciada la xarxa per a les aigües pluvials i la 
de clavegueram.

Gestionant ajudes per a millora de les síquies de regants. Hem liderat la constitució de la Comunitat 
de Regants de la Font de Na Mas i l’inici d’un projecte de subvenció per millorar les canalitzacions 
amb la Conselleria d’Agricultura. 



Cercant una solució per evitar els accidents provocats per l’empedrat del poble que llenega de cada  
vegada més. Fet parcialment. Hem fet buixardar la pedra de les costes més empinades.

Eliminant les barreres arquitectòniques.  Fet parcialment: recorregut fins a l’escola amb voreres i 
passos de vianants elevats per aconseguir un itinerari habilitat i segur. Les reformes fetes a l’Escola  
Vella i el nou Centre de Dia i de Nit compleixen la normativa.

Obrint l’aparcament de baix integrat a l’entorn. Fet. En terrenys municipals i amb el suport del Plan 
E, hem creat una vintena de places. 

Recuperant la xarxa municipal de camins de passeig, procurant el seu manteniment. S’ha aprovat 
el Catàleg municipal de camins i s’han demanat subvencions per rehabilitar els camins que surten 
del poble. En curs.

Promovent la recuperació de la caça de filats sostenible als terrenys públics de Son Moragues. S’ha 
demanat la participació municipal als òrgans de gestió de la finca pública de Son Moragues. S’han 
promogut accions exclusivament en favor de les modalitats tradicionals de caça (al·legacions al 
reglament de caça...).

Eliminant els punts negres de la xarxa de carreteres del terme municipal. S’ha millorat la seguretat 
a la carretera del Port, i s’està asfaltant la carretera a Palma. Manca resoldre els punts negres de  
Son Ferrandell.

ARA, BENESTAR SOCIAL PER A TOTS I TOTES

Ajudant  les  famílies  nombroses,  amb fills  menors  de tres  anys,  ajudes per  a  escoleta,  escola  
matinera gratuïta, descomptes a les quotes i taxes municipal, ajudes socials, suport al menjador  
escolar. S’ha superat el que s'havia previst fent una escoleta infantil de 0 a 3 anys, de 27 places,  
totes ocupades. S’ha recuperat l’ajuda per família nombrosa, s’ha mantingut el suport a activitats  
escolars.  Es  va  abaratir  el  cost  del  menjador  i  ha  passat  a  fer-se  el  menjar  a  l’escola  de  
Valldemossa. Hi ha hagut una escola d’estiu econòmica i adaptada als horaris de treball de mares i  
pares.

Ajudant les persones majors i aquelles amb alguna discapacitat: gestionar les ajudes de la Llei de  
dependència, serveis de menjador, treballadores familiars als domicilis, teleassistència, activitats de  
manteniment físic,  donant suport a l’associació de gent gran.  Fet.  Ubicàrem el menjador en un 
espai  digne,  hem fet el  Centre de Dia i  de Nit  on es concentrarà tota l’atenció sociosanitària i  
d’activitats per a la gent gran. Hem mantengut totes les prestacions i tenim un nou professional  
exclusiu per atendre demandes sobre ajudes de la Llei de dependència, més hores de psicòloga, i  
per a la recerca de feina.

Impulsant el Pla municipal de drogues: prevenció del consum de drogues i augmentant el control de  
l’oferta de drogues. Fet, implicant els negocis, informant les famílies, fent que la policia local controli  
terrasses i altres indrets, treballant en xarxa sobre les conductes antisocials, controlant l’afluència i  
seguretat a la revetla del Port, habilitant dispositius per evitar els danys del  botellón, millorant la 
coordinació entre els serveis de Valldemossa, amb l’Institut d’Esporles...

Donant suport a iniciatives dels joves, fomentant el voluntariat i l’associacionisme, aportant espais,  
arribant a compromisos de col·laboració. Fet. La construcció amb els joves i adults del rocòdrom i la 
seva gestió en són exemple.

Acollint les persones nouvingudes,  facilitant la informació bàsica sobre serveis d’interès, formació 
en la llengua d’aquí i col·laborant amb tràmits per a la seva regularització. Hem de fer més del que 
s’ha fet.



ARA, MÉS SUPORT A LA CULTURA, A LA FORMACIÓ I A L’ESPORT

Casa de Cultura a l’Escola Vella.  Fet. Amb l’Escola de Música, el Taller d’Arts Plàstiques, la Sala 
Polivalent i l'Escoleta 0-3.
Obrint l’Escola de Música i el Casal de Joves. Fet. Tenim una Escola de Música amb més de 100 
alumnes en cada un dels quatre cursos fets i amb més 15 ofertes formatives. I també un espai per  
als joves a Can Flor.

Comissió participativa per gestionar les festes patronals.  Fet. Es va crear una comissió oberta i 
plural.

Creant un Consell Cultural amb la participació de totes les associacions.  No s’ha fet, però s’ha 
col·laborat amb totes les associacions del poble.

Potenciant l’ús de la llengua pròpia i la nostra cultura, com a eina de convivència i d’integració. Fet. 
S'ha aprovat el Reglament d’ús de la llengua catalana en l’àmbit de l’Ajuntament.

Fent el catàleg de Bens d’Interès Cultural (BIC). Promovent la conservació d’edificis emblemàtics  
en ruïnes: Molinet de la Beata..., i protegint les oliveres i els arbres singulars del nostre terme. En 
curs. S'està elaborant el Catàleg de patrimoni, necessari per a la finalització de l'adaptació de les 
Normes subsidiàries al Pla Territorial de Mallorca; en curs l’acord de restauració del Molinet de la 
Beata.

Fent que l’espai municipal de la Fundació Coll i Bardolet s’utilitzi  prioritàriament per a activitats,  
exposicions, etc., produïdes per artistes del poble. Fet. Repartint el calendari d’aquest espai entre 
l’exposició de les joies berbers i la programació de mostres, gràcies al suport de la Conselleria de 
Presidència.

Participant activament i donant suport a totes les activitats i als professionals de l’Escola. Fet. S'ha 
donat suport  tècnic amb el manteniment de les instal·lacions, i  també suport econòmic, amb la  
implicació  de  pares,  mares  i  alumnes,  a  la  torrada  de  sant  Antoni,  per  recaptar  fons  per  fer  
activitats.

Potenciant activament l’esport base. Fet. Mantenint el suport a les iniciatives esportives i millorant 
les instal·lacions.

Construint una pista de skate. Fet. S’ubica a Son Gual, on obrim els jardins que són del poble i hem 
instal·lant màquines de gimnàstica de manteniment.

Estudiant la viabilitat d’una piscina municipal.  Pendent. Ara per ara n'és inviable la construcció, i 
més encara l'explotació.



IL·LUSIÓ PER COL·LABORAR

Maig de 2007, després d'intentar-ho un parell de vegades, a la fi hi havia una possibilitat de 
canvi. Aquesta va venir propiciada per un pacte que es va fer amb altres dos grups polítics.

Tot d'una es varen notar canvis a la manera de governar l'Ajuntament, i el primer canvi es va  
veure amb unes festes que, organitzades amb molt poc temps, aconseguien ser preparades amb la  
participació del poble.

A partir d'aquí, es varen anar veient molts de canvis, no sabem si perquè es feia molta feina o 
si perquè els darrers que havien passat per l'Ajuntament no n'havien feta gaire...

Passen  dos  anys  i  els  comentaris  que  se  senten  pel  carrer  són,  majoritàriament,  de 
satisfacció. Canviam de batle, entra a governar un dels altres partits amb els quals s'havia pactat. 
Passarà com en altres municipis, que els pactes han estat un desastre? 

Va passant l'any de govern i sí, es veuen canvis en la manera de governar, però també es 
veu una complicitat dins l'Ajuntament amb els diferents components del pacte. Passat aquest any, 
un altre batle... Ara ja no hi ha tanta por que no hi hagi enteniment, de cara al poble, la cosa pareix 
que funciona.

Escola de música, escoleta infantil, camp d'esports, més actes culturals, centre de dia, entre  
d'altres coses. No s'ha sentit que hi hagués bregues, ni ganes de governar un més que els altres, ni  
malentesos. 

Ha estat un equip de feina que ha dut endavant diferents projectes, i ha estat capaç de fer les  
seves tasques en coordinació, comunicació..., i segurament tot ha estat gràcies a les ganes de fer,  
a la predisposició, a voler millorar. I són aquesta il·lusió i aquestes ganes de fer coses pel nostre 
poble les que caracteritzen l'agrupació d'electors La Valldemossa que Volem.

Tenim la il·lusió i les ganes de poder seguir endavant amb els nostres projectes i esperam 
que aquesta il·lusió i ganes de fer feina serà compartida per molts de vosaltres. 


