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La escoleta de la 
Colònia inicia una 
nueva etapa
El consistorio ahorra 85.000€ anuales 
con la nueva concesión
(Pàg. 10)

Neix l’Associació 
d’Atletes de la Colònia 
de Sant Jordi
Promoure l’esport i potenciar 
l’atletisme no federat i d’esbarjo, 
finalitats de l’entitat
(Pàg.  14)

L’Ajuntament fa 
una Declaració 
Institucional contra 
les prospeccions 
a les Balears
Insta el Govern autonòmic a exigir 
al Ministeri d’Indústria la immediata 
paralització del projecte
(Pàg. 2)

(Pàg. 6)

Ses Salines 
en festes

Tot un cúmul de possibilitats d’oci, esport 
i cultura per a tota la família

(Pàgs.  7-9)

Horacio Sapere: 
“La Pada a la entrada 
del pueblo representa 

al universo y la 
evolución”

L’Ajuntament sol·licita a Educació 
la construcció d’un gimnàs o una 

sala polivalent al col·legi
Es tracta d’una reivindicació històrica, ja que la situació actual obliga els escolars a 

practicar la classe d’Educació Física al menjador del col·legi
(Pàg. 3)

Botanicactus cede 
una docena de 
palmeras 
para mejorar la 
imagen de puerto
El Picudo rojo afectó a gran parte 
de las palmeras existentes, las 
cuales han sido reemplazadas por 
la variedad washingtonia
(Pàg.  16)
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Una nova 
temporada turística
Arriba el bon temps i això és sinònim de moviment. 
Enrere queden els mesos de més fred i d’hibernació. El 
món torna a despertar a la vida, la naturalesa, la flora i 
fauna autòctones, i el poble també.
Sobretot pel que fa a sa Còlonia de Sant Jordi, la localitat 
costanera del municipi, que deixant enrere la Setmana 
Santa, ja es troba a ple rendiment.
Hotels, comerços, bars i restaurants, ja han acollit els 
primers turistes àvids de sol, platja, gastronomia i cultura. 
De fet, l’Oficina de Turisme de sa Colònia ja ha ampliat el 
seu horari d’atenció al públic.
També s’actualitza l’espai públic. Les palmeres i el 
mobiliari urbà del passeig i del port. 
Ja s’han arreglat tots els desperfectes que va ocasionar el 
temporal del passat mes d’octubre, el mur del camp de 
futbol i quasi totes les zones i espais afectats.
Després de gaudir de festes molt participatives com sa 
Fira de Maig, la Fira de la Sal, o Sant Jordi així com 
altres esdeveniments de caire esportiu com el Triatló o 
la Challenge Ciclista de Primavera, que enguany, per 
primera vegada, ha passat pel nostre municipi. 
Idò..., anem per feina! Per oferir, un any més, el millor 
de nosaltres mateixos, el nostre entorn i la cura que en 
tenim.

Bona temporada per a tots! 
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L’Ajuntament fa una Declaració Institucional contra 
les prospeccions marítimes a aigües de les Balears

Insta el Govern autonòmic a exigir al Ministeri d’Indústria la immediata paralització del projecte

L’Ajuntament de ses Salines va fer una declaració Institucio-
nal contra els sondejos sísmics a les Illes Balears ratificada 
per tots els grups que conformen el ple municipal a la sessió 
celebrada el passat 12 de març.
Segons l’escrit, les Balears es veuen assetjades per un 
seguit de propostes de prospeccions destinades a cercar 
combustibles fòssils a la Mediterrània, amb la utilització 
d’artefactes d’alta potència.
Aquests sondejos representen, per ells mateixos, una alte-
ració biològica de conseqüències i abast imprevisibles, des 
de terratrèmols, contaminació irreversible d’aqüífers o afec-
tació a espècies marines vulnerables, que incidiran direc-
tament sobre la situació ambiental, econòmica i social de 
l’arxipèlag, afectant una superfície marina de més de 30.000 
kilòmetres quadrats.
A més, diu la declaració, la finalitat dels sondejos d’explotar 
industrialment recursos subterranis de gas i petroli, és con-
trària a l’estructura productiva de les Illes, i no representa cap tipus de benefici econòmic i social per als 
illencs. Al contrari, hi ha el risc cert de pèrdua dels valors ambientals, socials i econòmics assolits, tal com 
assenyala la Comissió Balear de Medi Ambient.
Per tot això, l’Ajuntament manifesta el seu rebuig a aquestes actuacions i insta el Govern que exigeixi al 
Ministeri d’Indústria fer efectiva la seva immediata paralització, d’acord amb els informes emesos per la 
Comissió Balear de Medi Ambient.

Fuente: Alianza Mar Blava
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Una representació de 
l’Ajuntament de ses Salines en-
capçalada per la batlessa, Maria 
Bonet, conjuntament amb el re-
gidor d’Educació, Tolo Salvà, i el 
tinent de batle, Tomeu Lladonet, 
varen mantenir una reunió amb 
la consellera d’Educació, Joana 
M. Camps, per sol·licitar l’ajuda 
i col·laboració de la Conselleria 
per fer realitat una “reivindicació 
històrica del municipi” com és la 
construcció d’una sala polivalent 
o un gimnàs al col·legi públic de 
ses Salines.
Segons declaracions de la batles-
sa, Maria Bonet, el col·legi dispo-
sa de les mateixes instal·lacions 
i infraestructures que quan es va 
inaugurar el centre fa ja diverses 
dècades. “A dia d’avui els alum-
nes no disposen d’un gimnàs o 
sala polivalent on realitzar diver-
ses activitats, sobretot la classe 
d’Educació Física que ha de des-
envolupar-se a l’exterior del recin-

te o, en tot cas, al menjador del 
col·legi si plou o fa mal temps”.
De fet, segons explica el regidor 
d’Educació, Tolo Salvà, “moltes 
vegades no es poden fer classes 
de gimnàstica als més petits, i si 
se’n fan és en unes condicions 
francament intolerables a causa 
de la falta d’espai”.
Per això, l’equip de govern va 
plantejar a la consellera la ne-
cessitat de crear un recinte “tan 
necessari” per al bon desenvo-
lupament de l’activitat educativa 
al centre, tenint en compte que 
“es tracta d’una reivindicació 
històrica, sol·licitada en nombro-
ses ocasions i que mai ha vist la 
llum”, recorda Bonet, qui manté 
l’esperança que aviat “es puguin 
iniciar les obres i els nostres 
alumnes puguin comptar amb 
les instal·lacions adequades a la 
seva formació atès que, a més, a 
ses Salines no tenim poliespor-
tiu”.
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ACTUALITATACTUALITAT

L’Ajuntament de ses Salines ha pre-
sentat les obres que inclourà dins del 
Pla d’obres i serveis corresponent a 
l’exercici 2014 i que el Consell de Ma-
llorca atorga als municipis de l’illa per 
millorar les infraestructures i els ser-
veis municipals.
Així, el consistori saliner preveu per 
al present exercici reasfaltar el tram 
del camí des Rafalet, que es troba al 
polígon i que s’emmarca entre el camí 
des Tancat Vell i el camí de Can Pu-
bil. L’obra té un cost de més de 86.000 
euros entre material i contracta i, 
afecta uns 693 metres de longitud i 
més de sis metres d’amplada.
Així mateix, es preveu arreglar el tram 
del camí de sa Figuera Grossa, també 

situat al polígon, i que comprèn uns 
750 metres per un preu total de quasi 
70.000 euros.
També es reasfaltarà, per valor de 
devers 30.000 euros, el carrer des Se-
menter de ses Salines.
Pel que fa a sa Colònia de Sant Jor-
di, el POS preveu la reposició del mur 
de contenció d’un tram del passeig de 
vianants ubicat al carrer de sa Pun-
ta Volantina i la plaça de Colom. Es 
tracta d’un mur de formigó amb una 
petita escullera que fou tomat pel 
temporal marítim d’ara fa un any. Una 
obra que té un cost, entre material i 
contracta, de 129.715 euros.

INFRAESTRuCTuRES 
ESPORTIvES

L’Ajuntament també ha volgut pres-
supostar part de l’import previst, 
7.500 euros, en el subministrament 
i instal·lació d’una marquesina a les 
grades del camp de futbol de ses Sali-
nes, i asfaltar el parquing del camp de 
futbol situat al carrer Sementer.
L’obra preveu enllaçar el carril exis-
tent que finalitza a la plaça des Dolç 
i donar-li continuïtat fins a l’Escola. 
Un recorregut de 320 metres que es 
realitzarà a través del carrer des Turó. 
Per a la constitució del nou traçat 
s’habilitaran dos metres d’amplada, 
un metre per a cada sentit de la mar-
xa, pintat amb la delimitació pròpia 
dels carrils bici, amb 275 separadors 
de carril. El cost total de l’obra, entre 
els separadors i la pintura puja a més 
de 10.000 euros.

Presentades les obres que 
s’inclouran al Pla d’obres i serveis 2014

Les actuacions sol·licitades ascendeixen a més de 204.000 euros i 
afecten trams urbans i infraestructures esportives

S’amplia de 7 a 15 els dies hàbils per deixar estacionats els vehicles a la via pública
En casos excepcionals es pot ampliar el període d’estacionament fins a un mes

L’Ajuntament sol·licita a Educació 
la construcció d’un gimnàs o una 

sala polivalent al col·legi
Es tracta d’una reivindicació històrica, ja que la situació actual 

obliga els escolars a practicar la classe d’Educació Física al 
menjador del col·legi

L’Ajuntament de ses Salines ha 
aprovat una ordenança municipal 
per la qual els vehicles podran am-
pliar de 7 fins a 15 els dies hàbils 
d’estacionament a la via pública, 
ja que es considera que el termini 
establert fins ara, que era d’una 
setmana, és insuficient per poder 
considerar que un vehicle perjudi-
ca la circulació o es troba en estat 
d’abandonament.
A més, la nova Ordenança preveu 
que es pugui retirar un vehicle de la 
via pública passades 48 hores des-
prés d’haver estat denunciat per 

l’incompliment de l’article relacio-
nat amb el temps d’estacionament, 
és a dir, per a aquells vehicles que 
superin els 15 dies d’aparcament 
permesos.
La batlessa Maria Bonet explica 
que, de banda, la nova normativa 
estableix que davant la impossibili-
tat de retirar un vehicle del carrer en 
un termini superior als 15 dies per 
motius justificats, com ara un viatge 
o absència del propietari, es podrà 
ampliar el període d’estacionament 
fins als 30 dies, sempre que es co-
muniqui amb antelació i per escrit a 

la Policia Local. 
“Intentam donar facilitats als ciuta-
dans i conductors residents que es 
veuen obligats a estacionar al carrer 
i que en qualque moment poden te-
nir un problema d’aparcament dels 
seus vehicles”, diu Bonet.
La proposta de Batlia sorgeix per 
l’escrit presentat el 21 de novem-
bre passat per l’oficial en cap de la 
Policia Local, en el qual sol·licitava 
la modificació de l’article correspo-
nent a l’Ordenança general de cir-
culació, vehicles de motor i segu-
retat vial.
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ACTUALITAT

Els alumnes del municipi aprenen 
educació viària de forma interactiva

La Policia Local lidera aquesta iniciativa per donar a conèixer als nins i les nines, de forma teòrica i pràctica, 
els coneixements bàsics de trànsit

Un any més, la Policia Local 
de ses Salines ha liderat tot un 
seguit de jornades adreçades 
als escolars del municipi, per 
ensenyar de forma teòrica i 
pràctica, les bases que fona-
menten l’educació viària.
Així, els dies 11 i 12 de març, 
els alumnes d’Infantil i Pri-
mària de ses Salines, varen 
gaudir d’una jornada teòrica 
en què els varen explicar els 
diferents senyals de trànsit, 
normes que han de seguir els 
conductors de qualsevol tipus 
de vehicle, cotxes, motos, bi-
cicletes, etcètera, o vianants, 
com, per exemple, anar per 
damunt les voreres o creuar 
els carrers sempre pel semàfor 
o pas de vianants, entre altres 
qüestions. Les explicacions 
donades pel cap de la Policia 
Local, Toni Felani, i el poli-
cia tutor, Juan Rangel, anaven 
acompanyades de la projecció 
d’una pel·lícula documental 
sobre el tema.
Els dies 13 i 14 es varen dedi-

car als alumnes de sa Colònia 
de Sant Jordi.

PRàCTIquES AL vIu
El programa compta amb dues 
jornades d’educació viària 
pràctica en què els alumnes 
participants recorreran un 
circuit, ja sigui per l’interior 
del poble o a un circuit tan-
cat cedit per la Conselleria 
d’Interior, en el qual els nins 
podran viure com és la circu-
lació i com han de reaccionar 
en determinades situacions o 
circumstàncies relacionades 
amb el trànsit.
Així, es preveu que abans de 
que acabi el curs escolar, es 
faci una sortida amb bicicle-
ta, guiada per la Policia Local, 
amb un recorregut pel poble 
prèviament determinat, per 
explicar in situ les caracterís-
tiques del trànsit i la senyalís-
tica corresponent.
En concret, els dies 26 i 27 
de maig, hi ha a ses Salines 

el Parc Mòbil del Govern, un 
circuit tancat que compta amb 
un recorregut que els partici-
pants han de fer amb bicicle-
ta i que mostra els diferents 
senyals i normes que s’han de 
seguir per a una conducció 

segura.
Segons el regidor responsable 
de Policia, Tomeu Lladonet, 
jornades com aquestes són 
fonamentals per explicar als 
més joves com s’ha de circu-
lar d’una forma segura “tant 

per garantir la pròpia segu-
retat com la dels demés”. “És 
una manera lúdica i diverti-
da d’ensenyar educació vial, 
la forma més segura per fer 
arribar als escolars el missatge 
que es vol transmetre”.

L’auditori L’Esponja va acollir el pas-
sat 5 de març la reunió mensual que 
celebren els responsables de cadas-
cuna de les agrupacions de Protec-
ció Civil repartides per tots els po-
bles de Mallorca.
A la reunió, on participaren una cin-
quantena de voluntaris, entre res-
ponsables de grup i de secció, es va 
fer balanç de les actuacions desen-
volupades pels efectius de Protecció 
Civil i es va posar èmfasi en la ne-
cessitat d’ajuntar esforços per oferir 
un major i millor servei als ciutadans.
La consellera d’Administracions 
Públiques, Núria Riera, presidí la 
reunió, acompanyada del director 
general d’Interior, Emergències i 
Justícia, Sergi Torrandell, i el gerent 
de l’empresa pública Gestió de les 
Emergències de les Illes Balears, 
SAU (GEIBSAU), a més de la batles-
sa de ses Salines, Maria Bonet.

ACTuACIONS PROGRAMADES
Un dels temes que es tractaren va 
ser el sistema preventiu que s’ha ela-
borat per donar cobertura a la prova 
ciclista Mallorca 312, organitzada pel 
Club Ciclista Artanenc, que es cele-
brà el passat 26 d’abril. Es tracta de 
la marxa cicloturista popular que es 
fa en un sol dia i que fa la volta a Ma-
llorca. Atès que es tracta d’una pro-
va no competitiva i les carreteres no 

es tallaran al trànsit, es fa indispen-
sable la col·laboració dels voluntaris 
de Protecció Civil per donar suport 
als més de 1.500 inscrits a la carrera.
D’altra banda, la consellera Núria 
Riera va valorar molt positivament 
que el Consell Assessor del Volunta-
riat de Protecció Civil hagi impulsat 
un grup de treball en matèria de for-

mació, que recull les demandes dels 
voluntaris i les trasllada a la Conse-
lleria perquè les valori.
Riera destacà la “gran tasca que fan 
diàriament els efectius de Protecció 
Civil, i, sobretot, la col·laboració to-
talment desinteressada dels ciuta-
dans que de forma altruista partici-
pen en les activitats del cos”. 

La consellera Riera acabà la reunió 
agraint la participació dels voluntaris 
a la Diada de les Illes Balears, i tam-
bé va voler dedicar un aplaudiment 
als voluntaris que el passat 28 de fe-
brer varen participar en l’extinció de 
l’incendi de Porreres i el suport que 
es va donar a la família del nin que 
hi morí.

Ses Salines seu de la reunió mensual de 
responsables de Protecció Civil de Mallorca

La consellera d’Administracions Públiques presidí la reunió acompanyada de la batlessa, Maria Bonet, i altres membres del Govern



Primavera  2014       MIRALL de POPA 5

La Colònia de Sant Jor-
di empieza a despertar 
del letargo invernal y 
ya ha puesto a punto 
infraestructuras, calles, 
paseos, servicios públi-
cos, entre otros aspec-
tos.
Conscientes de que 
la Semana Santa su-
pone el pistoletazo de 
salida a la temporada 
turística, instituciones 
públicas y privadas ya 
se han puesto al día y 
empiezan a recibir a los 
primeros turistas de la 
nueva temporada.
Así, con la llegada de la 
temporada media-alta, 
la Oficina de Turismo 
de la Colònia amplia 
su horario habitual de 
apertura al público con 
dos horas más en hora-
rio vespertino. La ofici-
na abrirá de 10 a 13 ho-
ras y, de 16.30 a 18.30 
horas hasta que entra-
do el mes de junio, se 
pase al horario de vera-
no, que se amplia hasta 
las 21.00 horas.
Cabe destacar el gran 

trabajo realizado por el 
Ayuntamiento de Ses 
Salines, concretamente 
la regiduría de Turismo 
y la junta de gobierno 
local de la Còlonia, para 
esta “puesta a punto” 
de las zonas más con-
curridas de la localidad, 
desde la repoblación 
de palmeras enfermas 
por el ataque del picu-
do rojo en el paseo ma-
rítimo y otros puntos, 
hasta la adecuación del 
mobiliario urbano del 
puerto y alrededores; 
bancos, papeleras, fa-
rolas, etcétera.
Además, para incitar al 
visitante a disfrutar de 
los primeros días de 
sol, se han instalado 
sombrillas y hamacas 
en la playa del puerto 
que se ofrecieron de 
forma gratuita coinci-
diendo con la llegada d 
ellos primeros turistas.
Y es que todo suma a 
la hora de hacer de la 
Colònia un destino pre-
ferente.

La comunitat d’Extremadura 
va ser l’escenari de la celebració 
de la Fira Internacional de Tu-
risme Ornitològic on hi parti-
cipà el municipi de ses Salines 
conjuntament amb el poble de 
Pollença, la Associació ‘Serra 
de Tramuntana, Patrimoni de 
la Humanitat’ i, la Fundació 
‘Destí Menorca’, a través de la 
‘Nat Mallorca Alliance’, una 
entitat que agrupa institucions 
públiques i privades destinada 
a potenciar l’illa de Mallorca 
com un destí preferent per al 
turisme de naturalesa.
“Volem mostrar al món les 
grans possibilitats que ofe-
reixen les Illes com una des-
tinació dedicada al turisme 
contemplatiu, aquell que gau-
deix de les rutes de senderime, 
paisajístiques o ornitològiques 
que ofereix Mallorca”, expli-
cà el coordinador de l’entitat, 
Samuel Pinya, qui destacà les 
grans possibilitats que ofereix 
el municipi de ses Salines a 
aquest tipus de turisme, “des de 
l’espectacle que conformen les 
salines de la Colònia, les rutes 
de gran valor paisajístic i natu-
ral que hi ha per tot arreu del 
municipi o, la proximitat del 
Parc Nacional de Cabrera”.
I és que segons valora el coordi-
nador de Nat Mallorca, la zona 
sud de l’illa és la “gran descone-
guda” per a molts turistes que 
arriben a l’arxipèlag disposats a 
gaudir de la seva bellesa natural 
i que, no obstant, només co-
neixen destinacions situades al 
nord com l’albufera d’Alcúdia, o 
els municipis que conformen la 
Serra de Tramuntana.

CIRCuIT EuROPEu
L’objectiu d’aquesta entitat és, 
segons Pinya, “vendre Mallorca 
de forma global”, és a dir, que 
malgrat el turista s’allotgi a un 
municipi determinat, pugui re-
còrrer la totalitat de l’illa a la 
recerca de tots els espais i in-
drets que li poden resultar inte-
ressants. “Volem que el turista 
recorri tota l’illa i pugui accedir 
a rutes o llocs d’interès natural 
o paisatgístic situades per tot 
arreu”.
“Volem situar Mallorca al cir-
cuit europeu de naturalesa de 
forma unitaria”, per això, ‘Nat 
Mallorca’ acudeix a cadascuna 
de les fires que es celebren per 
a tota Europa; Holanda, An-
glaterra, Portugal, Alemanya..., 
relacionades amb la naturalesa, 
de forma global o amb temàti-
ques concretes, però convidant 
a participar-hi (de forma molt 
assequible), als municipis ma-

llorquins que més representa-
ció poden obtenir a la fira en 
funció de la seva pròpia idio-
sincràsia. 
Així, a una fira especialitza-
da en turisme de muntanya es 
convidaria a municipis de la Se-
rra en lloc de pobles costeners 
i, a la inverssa, en cas d’una fira 
dedicada a fons maríns “perquè 
cada municipi estigui al lloc on 
més profit pugui treure de les 
seves possibilitats”.
En aquest sentit, ‘Nat Mallor-
ca’ es reuneix a cada fira amb 
touroperadors especialitzats 
als qui enumeren les caracte-
rístiques de cada municipi per 
al seu tipus de client. Des de 
l’oferta d’allotjament, comercial 
o de restauració, serveis i, els 
valors naturals relacionats amb 
l’activitat que desenvolupa; ru-
tes de senderisme, ornitològi-
ques, flora i fauna autòctones, 
naturalesa, entre altres aspec-
tes.

Ses Salines participa en la Fira Internacional 
de Turisme Ornitològic d’Extremadura

Potenciar el turisme de Naturalesa és l’objectiu de la ‘Nat Mallorca Alliance’ de la que el 
municipi hi forma part

La zona costera del 
muncipio despierta del 

letargo invernal 
La Oficina de Turismo de la Colònia amplia su 

horario de atención al público ante la inminente 
llegada de más turistas

Conscients de la importància 
de mantenir unes platges ne-
tes i en bon estat de cara als 
milers de visitants que arriben 
cada estiu a sa Colònia de 
Sant Jordi, l’Ajuntament de 
ses Salines va organitzar el 
passat diumenge 18 de maig, 
una jornada de recollida de 
fems, a la qual es van acollir 
unes 20 persones voluntàries 
que, malgrat el mal temps i 
la pluja, van voler participar 
en una activitat que el con-
sistori celebrà per segon any 
consecutiu. Es van recollir un 
total de 50 bosses de fems, la 
major part plàstics i envasos 
no biodegradables que han 
estat amagats a l’arena de 
la platja durant tot l’hivern o 

que la mar ha arrossegat fins 
a la costa.
Entre els assistents, la bat-
lessa Maria Bonet i el tinent 
de batle, Tomeu Lladonet, a 

més del regidor de Cultura i 
Joventut, Bernat Bonet, res-
ponsable del departament 
que va organitzar aquesta 
diada “ecològica”, els quals 

van aportar així el seu “granet 
d’arena” en benefici del medi 
ambient.
De fet, segons declaracions 
de la batlessa, “s’ha notat 

que era el segon any que 
es desenvolupava aquesta 
jornada, perquè la platja no 
estava tan plena de brutícia 
com l’any passat”.
Bonet ha volgut agrair a tots 
els participants la seva tasca 
“en benefici del nostre en-
torn, un paisatge privilegiat 
que hem de preservar i cuidar 
com un vertader tresor”.
Per la seva banda, Tomeu 
Lladonet ha fet una crida a re-
sidents i visitants “per mante-
nir ben neta la part del litoral 
mallorquí, ja que la presència 
de fems a la platja no només 
afecta la imatge del munici-
pi sinó que pot fer malbé els 
ecosistemes presents a les 
zones dunars de la costa”.

una vintena de persones participen en la jornada 
de neteja de la platja de sa Colònia

Es van recollir 50 bosses de fems malgrat el mal temps i la pluja

ACTUALITAT
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Horacio Sapere (Buenos 
Aires, 1951). Autor 
de la escultura ‘Pada 

i cases’, situada en la rotonda 
de acceso al interior de ses Sa-
lines y que da la bienvenida al 
residente y al visitante “de una 
forma simbólica”, como mani-
fiesta el artista que lleva afinca-
do en el municipio más de una 
década. 
A caballo entre Mallorca y 
Nueva York, este polifacético 
artista sabe interpretar lo me-
jor de cada cultura y adaptarlo 
a su particular visión del arte.

.- ¿Cómo es tu arte?
Muy simbólico sin lugar a du-
das. Utilizo la simbología en 
muchas de mis obras como 
una metáfora del ingenio crea-
tivo. Por ejemplo, en el caso de 
la Pada de ses Salines, con for-
ma de espiral, me inspiré en el 
universo que para mí, tiene esa 
forma. La espiral representa el 
crecimiento personal y creati-
vo, individual y colectivo. La 
evolución de la persona como 
ente y de todo un pueblo. Por 
eso, la superficíe de la Pada 
está compuesta por reproduc-
ciones fieles de algunas casas 
emblemáticas del pueblo como 
la escola vella.
La “cabeza” de la escultura 
mira hacia Poniente donde se 
encuentran los restos de un 
cementerio árabe, la parte de 
atrás está dirigida hacia unos 
restos arqueológicos de la épo-
ca romana. Una representación 
de como la escultura enlaza el 
devenir de los tiempos, desde 
el pasado hasta el infinito.
Creo firmemente que la Pada 
protege al pueblo de ses Sali-

nes y a sus habitantes (de ahí 
la alegoría de las casas a sus 
pies...), como los cangrejos er-
mitaños.

.- De Mallorca a Nueva 
York..., vaya salto. ¿Cómo lo 
hace para llegar al público de 
ambos continentes?
Bueno, llevo años saliendo al 
exterior. Trabajo con una gale-
ría canadiense y hay que decir 
que los americanos son muy 
respetuosos, su visión del arte 
no es coherente y catalogar las 
obras como “buenas o malas” 
es muy subjetivo. Desde luego, 
en el mercado del arte todo es 
posible.

.- Pero ¿cómo lo hace para 
contactar con la idiosincrasia 
de un pueblo como ses Salines 

y del otro lado del Atlántico?
Esta claro que el nivel de en-
tendieminto no es el mismo 
pero valoro las reacciones por 
igual. La cultura americana es 

más joven e incluso “tirana”, 
no tiene un bagage histórico 
como el europeo. Se cargaron a 
los indios que era lo único que 
podían catalogar asi que ya me 

dirá (se ríe).
Hay cierta cultura histórica 
por la elevada tasa de inmi-
gración que aporta sus propias 
raíces pero el pozo cultural 
que existe en Europa y concre-
tamente en el Mediterráneo, 
no tiene parangón.
Mire, no hay en el mundo nin-
gún lugar dónde se interprete 
más el arte que en el Medite-
rráneo, donde se convive des-
de hace milenios con la fuerza 
creativa y la esencia artística y 
cultura en su estado más puro. 
Un hecho que se percibe en 
toda la cuenca mediterránea. 

.- ¿Me está diciendo que no 
viviría en otro sitio, entonces? 
¿Que por mucho que viaje, 
aquí encuentra el “descanso 
del guerrero” y la inspiración?
Completamente. Deseo vivir 
siempre en el Mediterráneo, a 
caballo entre Nueva York, Bue-
nos Aires y Mallorca. Esa es mi 
perspectiva ideal de futuro.

.- ¿Que se trae entre manos? 
Nunca mejor dicho....
Estoy trabajando en una es-
cultura que se inaugurará en el 
mes de julio en C’an Bonico y 
dentro del programa de actos 
previsto en la campaña cultu-
ral ‘Lloc i Memòria’. Se trata de 
una obra basada en el símbolo 
matemático del infinito titula-
da ‘Oración para la sal’, en la 
que se conjuga la simbología 
que representa la sal para el 
municipio y el futuro.
Además, estoy preparando una 
exposición colectiva en Nueva 
York.

www.horaciosapere.com 

El artista, afincado en ses Salines desde hace más de una década, es el autor de la escultura que da la bienvenida a los residentes y visitantes

Horacio Sapere: 
“La Pada situada a la entrada del pueblo es una 
espiral que representa al universo y la evolución”

Foto: Andreu J. Galmés

La Fira de Maig va ser l’escenari del 
XII Certamen de Pintura “Vila de ses 
Salines 2014”, les obres de la qual 
varen ser exposades a l’església 
Vella. 
El certamen tenia una dotació de 
3.000 € en premis (2.500 € en el cas 
del llenç guanyador i dos premis 
menors de 250 €, corresponents a 
les obres que varen quedar en segon 
i tercer lloc).
“És el segon certamen que 
presentam amb tres categories per 
ampliar així el ventall de premis i 
donar més possibilitats als artistes 
a aspirar a un guardó”, comenta el 
regidor de Cultura, Bernat Bonet.

Així, l’obra guanyadora va ser Paisatge 
del Caire (Egipte), de José Francisco 
Aranda, mentre que hi hagué mencions 

especials per a les obres; En Biel, 
l’estudi i un astronòmic plaer, d’Anna 
Vallespir, i Mirades, de Pep Molina, 
respectivament.
Les bases del concurs estipulaven 
que la temàtica de les obres així 
com la matèria primera i la tècnica 
utilitzada eren lliures.
Un jurat va seleccionar, en primera 
instància, les obres que presentaven 
un major interès i que varen formar 
part, posteriorment, de l’exposició 
que es va realitzar del 25 d’abril a 
l’11 de maig.
Bonet explica que l’Ajuntament ha 

adquirit en propietat l’obra guanyadora 
del certamen, a canvi del premi en 

metàl·lic, i que passarà a formar part 
de l’inventari municipal, amb la qual 
cosa “podrà ser utilitzada amb finalitats 
culturals o artístiques, citant sempre el 
nom de l’autor”.
La present edició de la mostra ha 
comptat amb un total de 26 obres 
presentades, que han estat exposades 
íntegrament, “ja que l’espai disponible 
a l’església així ho permet”, explica 
el regidor, qui es congratula per l’èxit 
de la mostra “que, en la seva dotzena 
edició, està ja més que consolidada 
i és un clàssic i un referent en el 
calendari de concursos i certàmens 
artístics que es convoquen anualment 
a l’illa”.

XII Certamen de Pintura “vila de ses Salines” 2014 amb un premi de 2.500 €
“Paisatge del Caire (Egipte)” de José Francisco Aranda va ser l’obra guanyadora

Les 26 obres seleccionades varen ser exposades a l’església vella en el marc de la Fira de Maig
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Ses Salines en festes
El municipi ençata l’activitat festiva amb Sant Antoni per continuar amb fires i festes de cap a cap d’any. 

Tot un cúmul de possibilitats d’oci, esport i cultura per a tota la família 

Sant Antoni fidel a la fita 
amb saliners i coloniers

Un any més, saliners i coloniers varen viure amb intensitat la 
festivitat de Sant Antoni, el passat 17 de gener. Foguerons, 
carrosses, beneïdes, ball de bot i molts, molts de dimonis, varen 
negar els principals carrers d’ambdues localitats, davant l’estupor 
de tots i el terror pintat a la cara dels més petits de la casa.
Com sempre, passada la festa de foc i fum, el dimoni Cucarell 
tornà a l’infern, sant Antoni no cedí a la temptació i el poble tornà 
a la normalitat. Així, fins que la història es torni a repetir, el pròxim 
any.Nadal.

El Dia de la Dona commemora la gran tasca que desenvolupen les dones dins la societat 
El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Una data que molts 
consideren com un element de “discriminació positiva” però que recorda el gran 
paper que desenvolupen les dones dins la societat. 
Conscients de la “necessitat” de reconèixer aquesta feina, no sempre ni ben vista 
ni valorada com cal, la regidoria de Serveis Socials de ses Salines, va programar 
tot un seguit d’activitats per commemorar aquesta jornada.
Així, es va inaugurar una exposició de manualitats “Fet per dones” en la qual 
varen participar membres i representants salineres i colonieres de l’Associació 
de la Tercera Edat, el grup de pintores d’ambdues localitats, na Miquela Ferrer, 
na Mercedes i na Margalida Galmés i na Maria Ferrer. També es va fer un taller 
de manualitats “de dones per a dones”, en què les assistents varen aprendre la 
tècnica de l’amigurumi (pepes de ganxet), i per acabar la tasca es va celebrar un 
sopar de dones. 
També hi hagué una mostra de fotografies antigues de dones del municipi amb el 
títol: “Aii! Companyera meva!”, procedents de l’arxiu gràfic digital de l’Ajuntament. 
De banda, un cinefòrum organitzat conjuntament amb la regidoria de Cultura 
amb el títol ‘Carrer-Dona’, mostrà en forma de documental les experiències d’ 
una dona sense sostre que viu a Palma i, també es va fer un taller d’amigurumi.
En aquest sentit, la regidora Dolores Sánchez vol agrair la gran participació i 
donar l’enhorabona a totes les participants i, des d’aquí, encoratjar a totes elles 
a “continuar amb la vostra empenta”.

El municipi de ses Salines va viure el Carnaval de 
forma activa. Centenars de saliners varen sortir al 
carrer, ja fos per participar de forma activa en la rua o 
per gaudir de la festa.
Les disfresses varen ser moltes i variades, des de les 
tradicionals fins a les més innovadores.
Cal destacar les 10 carrosses que participaren en la 
rua i les comparses que animaren tot el recorregut 
anegant els carrers del poble d’alegria i diversió.
La rua 2014 ha comptat amb un major nombre de 
carrosses participants, que quasi ha duplicat la 
participació d’edicions anteriors, en passar de les 5 o 
6 dels anys passats a les 10 d’enguany. 
“El poble cada any s’anima més i es fa més 
participatiu tal com demostra el nombre de carrosses, 
que enguany ha superat les expectatives d’altres 
anys i s’ha duplicat”, comenta el regidor de festes i 

participació ciutadana, Tolo Salvà.
A més, destaca també la feina feta per les colles 
participants amb vestimentes molt variades i vistoses, 
de confecció pròpia i amb molt de colorit. “Una bona 
dosi d’imaginació han fet la resta”, assegura Salvà.
Els més petits de la casa també varen tenir el seu 
espai a la rueta, on es varen congregar nombrosos 
herois, princeses, pallassos, entre d’altres.
Pel que fa a sa Colònia de Sant Jordi, cal destacar 
l’animació dels participants, que desfilaren amb 
alegria malgrat l’escàs públic assistent. 
“Hem de recordar que a l’hivern la població resident 
de sa Colònia està sota mínims”, explica un dels 
responsables de la Junta Local, Antoni Matas.
El Dimecres de Cendra posà punt i final a l’esbarjo i al 
Carnaval per donar pas a una Jaia Quaresma que ens 
acompanyarà fins a l’arribada de la Setmana Santa.

Ses Salines i sa Colònia converteixen el Carnaval 
en una explosió d’alegria, color i creativitat
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La Fira-Espectacle de 
l’1 de Maig arriba a 

la XXIX edició
La gran afluència de gent va ser la tònica 

general d’una jornada marcada per la gran 
activitat comercial

Bars i restaurants van omplir de gom a gom 
els seus locals i l’actuació de Revolver comptà 

amb molt públic assistent
Ses Salines celebrà un any més la seva tradicional Fira-
Espectacle de l’1 de Maig, que ha arribat enguany a la 
XXIX edició.
Una jornada marcada pel bon temps i l’afluència massiva 
de persones arribades de tots els punts de Mallorca per 
assistir a una de les fites més consolidades i exitoses del 
calendari firal mallorquí.
Així, els carrers del centre de la vila van estar molt 
concorreguts durant tot el dia, les paradetes plenes de 
gent interessada a conèixer tot allò que s’hi exposava 
i, els bars i restaurants plens de gom a gom, oferint 
les seves delícies culinàries. Molts d’ells van oferir als 
assistents un “menú de Fira”, a preus molt assequibles, 
que van permetre demostrar als comensals el millor de la 
seva cuina.
Artesania, cultura, esport, gastronomia i l’extraordinari 
espectacle eqüestre, convertiren ses Salines en el centre 
neuràlgic de l’illa.
En caure el sol, l’actuació gratuïta del grup Revolver, 
que va fer un repàs a tot el seu repertori de cançons 
conegudes per tothom, a més de les noves cançons de la 
banda, va posar la nota musical a una jornada inoblidable.
Segons el regidor de Fires i Festes, Tolo Salvà, “entrar 
en el mes de maig és una data molt significativa”, ja que 
representa l’arribada de festes molt importants per al 
municipi com la Fira de l’1 de Maig, o la festivitat de Sant 
Jordi a sa Colònia, “dues celebracions molt arrelades i 
que representen l’inici del calendari festiu de ses Salines, 
a més del començament de la temporada turística”.
A més, cal destacar que la celebració de la Fira de Maig va 
acompanyada d’un programa d’actes que es perllongarà 
fins al 9 de juny, i que ofereix a grans i petits la possibilitat 
de desenvolupar activitats d’oci, culturals i esportives 
molt variades, per respondre així a les preferències de la 
major part dels saliners i coloniers, “si bé és difícil fer el 
gust de tots, almanco ho intentam”, assegura Salvà.
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Neix amb l’objectiu de donar a conèixer 
al món les excel·lències de sa Colònia 
com a destí turístic preferent

una mostra de tota l’oferta cultural, 
artesanal, comercial i gastronomia de 
la localitat
La I Fira de la Sal i les Espècies es va fer del 18 al 20 
d’abril a sa Colònia de Sant Jordi, dins el marc de les 
Festes de Sant Jordi, patró de sa Colònia.
Neix amb l’objectiu de donar a conèixer al món 
les excel·lències de sa Colònia com a destí turístic 
preferent i també per mostrar a tots els mallorquins 
l’extensa oferta cultural, artesanal, empresarial i 
gastronòmica d’aquest petit tram de costa balear.

La idea és fer-la sempre la tercera setmana d’abril, 
aprofitant que és un cap de setmana que no hi ha cap 
fira a la resta de Mallorca.
En portes de la nova temporada turística, la Fira de la 
Sal constitueix per als nous visitants la possibilitat de 
descobrir un tros de cel a la terra, passejar pels espais 
paradisíacs que es troben per tot arreu de sa Colònia, 
gaudir de la millor cuina mallorquina i mediterrània, 
així com visitar les platges de la localitat.

DOS CAIRES 

La Fira tenia dues parts, una de caire artesanal amb 
firers que estaven situats als voltants de la plaça 
Pou d’en Verdera, on el visitant podia adquirir una 
gran varietat de productes locals i, després, una 
part gastronòmica, representada per una gran carpa 
situada al carrer Romeo i Julieta (devora la plaça), 

que va permetre degustar les tapes que oferiren un 
total de 10 restaurants. Un menjador de migdia i 
vespre que servia tapes a preus econòmics de 2 i 3 
euros.
A més, durant tot el cap de setmana es va oferir una 
gran oferta d’espectacles i actuacions: havaneres, 
DJ de ball de saló, revetla jove amb el grup La 
Loca Motora, ball de bot i, el diumenge vespre, per 
finalitzar, l’actuació en directe de Tomeu Penya, 
amb el seu format de concert “íntim”, on actuà el 
cantautor vilafranquer acompanyat del seu company 
i amic Simó, del grup Géminis. Tomeu Penya va oferir 
el millor del seu repertori però també escoltà les 
peticions efectuades pel públic i cantà les cançons 
sol·licitades.
Una actuació amb prop d’un miler de persones 
assistents. Una quantitat de públic inèdita a sa 
Colònia per aquestes festes.

I Fira de la Sal i les Espècies

La Colònia honra a su santo patrón con una 
multitudinaria fideuà a beneficio de la lucha contra el 
cáncer infantil
Unas 800 personas se reunieron a manteles en la Colònia de Sant Jordi 
para celebrar con una fideuà multitudinaria la festividad de su patrón, 
Sant Jordi. En un éxito sin precedentes, ya que se vendieron los más 
de 750 ticket que se pusieron a la venta, los presentes se deleitaron con 
los sabores de una fideuà o frito de marisco. El precio de la cena era 
simbólico (2€) y la recaudación era a beneficio del cáncer infantil. Tas la 
cena la fiesta se prolongó con un baile de salón amenizado por el Duo 
Stil de Campos. 
“Ha sido todo un éxito de participación”, explica el regidor de Fires 
i Festes, Tolo Salvà, para quien “es un orgullo ver como la gente del 
municipio se involucra en los eventos que se organizan, y más cuando es 
para celebrar la festividad del patrón, en este caso de la Colònia, y sobre 
todo dando apoyo a una buena causa”. 
Salvà explica que este es uno de los numerosos actos que se han 
organizado para celebrar Sant Jordi y que “el municipio está de 
enhorabuena porque con el arranque de la temporada turística, ses 
Salines y la Colònia se visten de gala tanto con Sant Jordi como con 
la Fira”, dos acontecimientos que “en un breve espacio de tiempo 
demuestran que nuestro municipio está más vivo que nunca”. 

un Sant Jordi 
solidario
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Desde el pasado mes de 
enero, la escoleta de la 
Colònia cuenta con nueva 
empresa concesionaria que 
ha efectuado importantes 
cambios, tanto estructurales 
como de contenidos.
De hecho, ha pasado de 
contar con 16 alumnos en 
enero a 25 al finalizar el mes 
de marzo.
Se han remodelado las 
instalaciones y se ha 
redecorado el espacio, 
además se ha dotado a la 
escoleta de nuevo mobiliario 
y material educativo y de 
psicomotricidad.
Según Luis Gómez, gerente 
de la empresa concesionaria 
‘Lireba, Serveis Integrats’, 
se ha puesto en práctica un 
plan de desarrollo escolar 
destinado a la interacción 
de las familias, para que los 
padres acudan a una serie 
de actividades programadas 
en la escoleta, relacionadas 
con la comunicación 
con los hijos, sexología, 
técnicas de relajación, entre 
otras cuestiones sobre el 
crecimiento de los pequeños.
“Queremos abrir un foro en 
el que los padres puedan 
exponer sus dudas o efectuar 
preguntas sobre actividades 
cuotidianas con la presencia 
de expertos y profesionales 
como pedagogos, psicólogos, 
logopedas, etcétera”.

CALENDARIO DE CHARLAS
De hecho, se ha elaborado 
un calendario de charlas 
gratuitas dirigidas a padres y 
educadores sobre diferentes 
temáticas.
Así, el programa se inició el 
pasado 21 de febrero con una 
mesa redonda presidida por 
una psicóloga para tratar el 
tema de las “rabietas”. Una 
convocatoria que tuvo mucho 
éxito y contó con un elevado 
nivel de participación.
La segunda cita fue el 4 de 
abril, en la que se trataron 
los temas respiratorios de los 
niños con un fisioterapeuta; 
asma, fibrosis, entre otras 
dolencias respiratorias que 
afectan a los más pequeños 
de la casa y preocupan a los 
padres.

Posteriormente, el 11 de 
abril, se habló del “apego” 
con un psicólogo infantil, que 
ofreció consejos y pautas para 
alcanzar un mayor y mejor 
entendimiento y, favorecer así 
la relación padres-hijos.
El ciclo finalizó el pasado 
23 de mayo, con una charla 
sobre la psicomotricidad; 
como potenciarla a través del 
juego y de una forma amena, 
siempre con la participación 
de los padres en el proceso.

SERvICIO PERMANENTE
Además, cabe destacar que 
la escoleta ofrece ahora un 
servicio permanente los 12 
meses del año en un horario 
continuo de 8 a 16 horas, 
indistintamente de la época. 
“Sabemos que en verano hay 
más demanda porque los 
padres trabajan en el sector 
turístico y deben dejar a sus 
hijos más horas en la escoleta 
y además la población flotante 
de la Colònia se triplica. No 
obstante, no queremos dejar 
cojo el servicio durante el 
invierno, por ello mantenemos 
el mismo horario y las mismas 
prestaciones durante todo el 
año”, explica Gómez.
En la actualidad, la escoleta 
cuenta con tres aulas; una 
destinada a los bebés de 0-1 
años con 5 plazas ocupadas, 
otra para niños de 1-2 años 
con 9 alumnos y, una tercera 
aula para los más mayores de 
2-3 años con 11 escolares.
En este sentido, el concejal de 
Educación de ses Salines, Tolo 
Salvà, ha manifestado que 
el cambio de concesión “ha 
sido muy positivo porque ha 
permitido mejorar el servicio 
y adaptarlo a las necesidades 
de los padres residentes”, 
además de renovar y ampliar la 
oferta educativa que se ofrece 
a los niños pre escolares de 
edades comprendidas entre 
los 0-3 años.
Asimismo, el regidor de 
Educación explica que el 
Ayuntamiento se ahorra 
unos 85.000€ anuales con 
la nueva concesión, ya que 
la empresa licitadora ofreció 
un presupuesto anual más 
barato que el que ofreció el 
consistorio.

La escoleta de la Colònia 
inicia una nueva etapa 

La nueva empresa concesionaria apuesta por un modelo educativo  
basado en la interacción de las familias · El consistorio ahorra 85.000€ 

anuales con la nueva concesión
Des del primer moment, la 
Vedelleta d’Or ha dedicat 
els seus esforços a mostrar 
i difondre el patrimoni del 
municipi, entenent-lo com a 
principi, fonament i base de 
la nostra abundosa i variada 
riquesa cultural. La majoria 
d’activitats realitzades fins al 
dia d’avui han anat dirigides 
al nostre patrimoni arqueolò-
gic i històric més que no a al-
tres disciplines. Era, per tant, 
necessari, a parer nostre, que 
aquesta vegada realitzàssim 
una exposició amb la finalitat 
de mostrar l’àmplia varietat 
patrimonial de la qual podem 
gaudir tan a prop de casa. 
Arribats en aquest punt, ens 
posàrem a treballar i cercàrem 
informació sobre els diferents 
elements presents al nostre 
municipi, i els agrupàrem en 
diferents camps de coneixe-
ment. Els resultats foren sor-
prenents, per la gran quantitat 
d’informació que havíem de 
manejar i perquè el seu volum 
i extensió feia impossible que 
es pogués incloure en una 
sola exposició. Per això, deci-
dírem que l’exposició només 
podia ésser un petit tast, una 
breu mostra d’allò que podem 
trobar al nostre municipi, a la 
nostra terra, és a dir, al nostre 
“sòl”. 
Així, en l’apartat de gastro-
nomia posàrem èmfasi en 
els diferents ingredients lo-
cals i en alguns plats de con-
sum freqüent, destacant, per 

exemple, l’arròs a la marine-
ra, torrades de peix i marisc, 
porcella rostida, trempó, arròs 
brut o tumbet.
En el d’història resumírem 
el pas de l’home pel nostre 
municipi, posant de manifest 
l’elevat nombre de cultures 
que han deixat petjada en el 
nostre racó de l’illa. Acom-
panyaven aquesta part, tam-
bé, quatre fitxes de jaciments 
arqueològics rellevants: 
n’Amera, els Antigors, na 
Guardis i sa Carrotja.
En l’apartat de geologia es 
donava a conèixer l’origen i 
formació geològica del subsòl 
al sud de l’illa, format bàsica-
ment amb material del miocè i 
destacant, per una banda, els 
materials eolianites (marès) i, 
per l’altra, les argiles roges.
Pel que fa a l’ornitologia, 
posàrem en valor la gran va-

rietat d’ocells que trobam 
arreu del terme municipal, 
diferenciant entre aquells que 
formen part d’espècies mi-
gratòries i les que no migren. 
Al nostre indret hi podem tro-
bar ocells com la cadernera, 
el puput, la cucala, el brusac, 
el verderol, l’òliba, el busque-
ret, el xoriguer, el vitrac o el 
capxerigany, entre moltíssims 
més.
I, finalment, la vegetació. Res-
saltàvem en aquest apartat 
una gran riquesa botànica lo-
cal, sovint desconeguda. 
Era, doncs, la finalitat de 
l’exposició donar aquest 
tast minúscul i variat, capaç 
d’obrir la ment i l’apetit a la 
curiositat humana, i convidar 
el visitant a continuar el camí 
d’enriquiment interior que no-
més el coneixement pot sa-
dollar.

L’associació Vedelleta d’Or presenta 
l’exposició “El sòl de ma terra és bell” 

L’entitat cultural ha intentat difondre la cultura històrica, natural i gastronòmica del 
municipi · L’Associació vedelleta d’Or també ha col·laborat en la XXIX Fira Espectacle 

de ses Salines, amb la realització d’una exposició titulada “El sòl de ma terra és bell”, 
parafrasejant el primer vers de l’himne municipal.

Graduació dels alumnes del cursos 
d’idiomes per a adults 

Per segon any consecutiu 
l’Ajuntament de ses Sali-
nes juntament amb el CEPA 
sud han organitzat els cur-
sos d’idiomes per a adults a 
ses Salines i la Colònia, amb 
l’objectiu que els treballa-
dors del sector turístic puguin 
aprofitar la temporada baixa 
per ampliar la seva formació. 
Conscients de la importància 
dels idiomes en un municipi 
on el sector turístic ocupa la 
major part del teixit empresa-
rial i comercial, on es gene-
ren la gran part dels llocs de feina, aprendre idiomes es constitueix quasi com un requisit 
imprescindible. 
El regidor d’Educació, Tolo Salvà, ha mostrat la seva satisfacció “per haver pogut dur els cur-
sos al nostre municipi i que els alumnes interessats no s’hagin hagut de desplaçar a Campos 
per fer el curs elegit”.
“Enguany s’han fet cursos d’anglès i alemany i la previsió de l’any que ve és fer el mateix i 
proposar el curs de primer nivell de rus, ja que és un dels més sol·licitats actualment i a Cam-
pos ja hi ha llista d’espera”, explica Salvà. 
L’Ajuntament de ses Salines es fa càrrec del pagament als professors mentre que els alumnes 
paguen un preu simbòlic per assistir al curs elegit.



Primavera  2014       MIRALL de POPA 11

LA PRòXIMA FITA éS 
EL 31 DE MAIG, uNA 
CAMINADA ENTRE 
EL TORO I PORTALS 

vELLS, A CALvIà
El grup excursionista 
“Ja Arribaaam?” 
continua el calendari 
previst per a 2014. 
Així, es prepara per 
al pròxim dissabte 
31 de maig, en què 
es farà una caminada 
entre el Toro i Portals 
Vells, al municipi de 
Calvià. Una excursió 
d’intensitat baixa a 
la qual pot anar tota 
la família, ja que és 
apta per a nins.
Mentrestant, cal 
destacar la sortida del 
dissabte 26 d’abril, 
en què una vintena 
de persones va fer 
el camí des Rost, 
situat entre Deià i 
Sóller i considerat 
com una de les 
rutes més habituals 
pels senderistes. 
El recorregut 
va permetre 
descobrir cases 
molt significatives 
i que representen 
el llegat històric 
i arquitectònic 
d’ambdós municipis, 
així com un dels 
millors empedrats 
que es poden trobar 
a sa Serra. Cal dir que 
el grup no va arribar 
fins a Sóller, com és 
habitual en aquesta 
sortida, sinó que va 

donar per conclosa 
l’excursió al Port.

PuIG DE 
MASSANELLA

La sortida efectuada 
pel grup el mes de 
març, concretament 
el dissabte 29, va ser 
al puig de Massanella. 
Una excursió de 
dificultat forta, per 
a la qual cal estar 
preparat per caminar 
una bona estona. La 
sortida, a les 7.50 
hores des de la plaça 
de la Constitució 
de sa Colònia i a 
les vuit del matí 
des de ses Escoles 
Velles comptà 
amb un grapat de 
participants àvids 
per passar una bona 
estona gaudint de la 
natura. La tornada va 

ser devers les sis de 
l’horabaixa. Cansats 
però contents.

vISITA A SóLLER I 
DORMIR A MuLETA

De banda, el cap de 
setmana del 23 i 24 
de febrer, unes 40 
persones d’edats 
compreses entre els 
11 i els 70 anys van 
sortir de ses Salines 
cap a Sóller.
La sortida de 
febrer tenia dues 
possibilitats, o bé fer 
l’excursió en només 
una jornada i tornar 
al poble o quedar 
a dormir al refugi 
de Muleta i tornar 
el diumenge cap a 
casa.
L’excursió començà 
el dissabte a 
l’embassament de 

Cúber i es baixà pel 
torrent de Biniaraix. 
Durant el recorregut, 
els marxaires varen 
gaudir d’unes vistes 
espectaculars de la 
serra de Tramuntana 
i de la vall de Sóller. 
En acabar la jornada, 
el grup es va dividir 
entre els que tornaven 
al poble i els que 
quedaven a passar la 
nit al refugi. Uns 24 
excursionistes varen 
agafar el tramvia 
cap al Port de Sóller 
i iniciaren la pujada 
cap a Muleta.
Bon menjar, jocs i 
rialles varen omplir 
la vetlada al refugi, 
malgrat que el grup 
va anar a dormir 
prest, ja que el 
diumenge havien 
d’emprendre camí 
cap a Fornalutx.

El grup “Ja Arribaaam?” 
continua fent camí...

Seguint el calendari previst per a enguany, els excursionistes ja han arribat 
a Sóller, el puig de Massanella i el camí des Rost.

L’Auditori L’Esponja, de ses Salines, va ser 
l’escenari de la posada en escena de Historic 
Route 66, una obra teatral i musical amb la 
qual els assistents van tenir la possibilitat de 
travessar els Estats Units d’Amèrica, des de 
Chicago a Santa Monica.
L’obra, representada per una quinzena 
d’actors de la companyia salinera Quart 
Creixent Teatre, que no escatimaren en ves-
tuari i escenografia i, amb la col·laboració del 
personatge Jimmo Crocetti, va comptar tam-
bé amb els integrants de la Banda de Música 
de ses Salines.
El resultat, un viatge de prop d’hora i mitja 
que va permetre als assistents conèixer la 
diversitat musical dels EUA i fer un divertit 
repàs pels tòpics més usuals de la castissa 
cultura nord-americana.
El trajecte s’inicià de la mà d’Andreu Burguera 
al piano, que amb un ragtime situà el públic 
assistent al Chicago dels anys ‘20 del passat 
segle. 
L’espectacle va fer un repàs per alguns dels 
èxits del jazz i el swing, així com el món dels 
gàngsters de la “Ciutat del Vent” (Chicago), 
per endinsar  posteriorment el respectable 
fins a l’Amèrica més profunda, és a dir, el món 
cowboy, la música dels spaghetti western, 
per arribar més endavant al bressol del joc i 
els llums de neó, Las Vegas, on esperava un 
Jimmo Crocetti que es ficaria el públic a la bu-
txaca amb les seves interpretacions de Tom 
Jones, Frank Sinatra o Elvis Presley. 
Ja per acabar, el públic assistent arribà a Los 
Angeles i Santa Monica amb la música dels 
Beach Boys i l’Hotel California dels Eagles, 
entre altres. 
L’espectacle es representà el 12 i el 26 d’abril 
i fou un èxit total de participació, ja que 
l’auditori es va omplir de gom a gom. Les en-
trades, totalment gratuïtes, es van exhaurir 
molts dies abans de cada representació.

L’Esponja es transforma 
en la mítica “Ruta 66” 

dels Estats units
La companyia salinera quart Creixent Teatre i la 
Banda de Música municipal posen en escena un 

recorregut per la cultura nord-americana

Els alumnes de segon de primària visiten l’Ajuntament 
Els alumnes que cursen el segon curs de primària al CEP 
de ses Salines varen visitar el passat 9 d’abril l’Ajuntament 
de la localitat.
La visita forma part d’una sortida pràctica corresponent 
als estudis dels nins i nines d’aquest nivell educatiu per 
a comprendre in situ el desenvolupament d’un consistori.
Així, els estudiants reberen informació de primera mà de 
com funciona un ajuntament, tant pel que fa a les depen-
dències de la casa consistorial, sobretot la sala on es realit-
zen els plens de la corporació, com a les funcions de cada 
treballador municipal. També s’explicaren als alumnes les 
diferents àrees o regidories que formen l’equip de govern 
municipal i les tasques que desenvolupa cada regidor.
El grup va ser rebut per la batlesa Maria Bonet, que va res-
pondre a les preguntes formulades pels alumnes.
Aquesta visita respon a l’objectiu que s’ha marcat l’equip 
de govern municipal “d’apropar l’Ajuntament a tots els 
saliners i coloniers perquè el considerin com l’entitat més 
propera al ciutadà”, assegura Bonet.

ACTUALITAT
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Més de 20 equips de de-
vers 15 nacionalitats di-
ferents han participat en-
guany en la 23a edició de 
la Challenge Volta a Ma-
llorca, que es disputà a les 
carreteres de l’illa entre els 
passats 9 i 12 de febrer. 
Com és habitual, el certa-
men comptà amb diferents 
etapes o “trofeus”; Palma, 
ses Salines-Campos-San-
tanyí, serra de Tramuntana, 
Deià-Lluc i Muro-Alcúdia.
El trofeu ses Salines-Cam-
pos-Santanyí se celebrà el 
dilluns 4 de febrer amb un 
total de 277 corredors, que 
es disputaren els més de 
183 kilòmetres de la prova. 
El corredor Leigh Howard, 
de l’Orica Greenedge, va 
guanyar l’etapa amb un 
temps de 03:56:24, seguit 
de Tyler Farrar, del Garmin-
Sharp, i José Joaquín Ro-
jas, en representació del 
Movistar Team, que varen 
assolir el segon i tercer 
llocs de la classificació, 
respectivament.

uN GRAN MOSTRADOR 
INTERNACIONAL

I és que segons manifes-
tacions de la batlessa, 
Maria Bonet, activitats 
d’índole internacional com 
la Challenge, que atreuen 
molts participants, visi-
tants i seguidors cap a la 
nostra illa i cap al munici-
pi “constitueixen el millor 

dels mostradors per do-
nar a conèixer la bellesa i 
els encants dels paratges 
naturals, a més de l’oferta 
gastronòmica i cultural, 
que ens converteixen en 
una destinació perfecta per 

a la pràctica de l’esport i el 
turisme en general”. 
Un any més, l’Ajuntament 
de Ses Salines ha 
col·laborat amb aquesta 
iniciativa esportiva, una de 
les més importants dins el 

calendari ciclista mundial, 
“que serveixen de plata-
forma per arribar a un gran 
nombre d’aficionats al ci-
clisme, alhora que mostren 
els encants que posseeixen 
els racons que conformen 

ses Salines i sa Colònia de 
Sant Jordi”. Per això és un 
honor ser amfitrions d’una 
de les sortides dels trofeus 
que componen la Challen-
ge”, diu la batlessa. 
Una opinió compartida pel 
ciclista saliner Lluís Mas, 
participant local de la Vol-
ta, qui assegura que el mu-
nicipi està consolidant el 
seu lloc dins aquesta prova 
internacional. “Municipis 
com Alcúdia o s’Arenal son 
pioners en el cicloturisme. 
Amb la Challenge podem 
demostrar que ses Salines 
i sa Colònia són destins es-
pecialment preparats per 
acollir aquest tipus de vi-
sitant”, diu Mas, qui recor-
da que el municipi ofereix 
rutes i camins específics 
per a la pràctica d’aquest 
esport, a més d’una oferta 
hotelera especialitzada en 
aquest tipus de turista i la 
seva afició.
“La Challenge ofereix al 
sud de Mallorca el reco-
neixement que es mereix 
com a destinació preferent 
per al ciclisme” explica el 
corredor qui, recorda que 
el turista “de dues rodes” 
constitueix el 90% del vo-
lum turístic de Mallorca en 
temporada baixa.
A més, recorda com, a tra-
vés de la Challenge i els 
seus equips internacionals, 
“es passeja” el nom de Ma-
llorca per tot Europa, Àsia, 
Austràlia i els Estats Units.

La XXIII Iberostar Challenge Ciclista a Mallorca torna a ses Salines 
El dilluns 4 de febrer es disputà el Trofeu ses Salines-Campos-Santanyí. un total de 277 corredors varen participar en aquesta segona etapa

Ses Salines dins el calendari de la Challenge 
de Primavera per segon any consecutiu 

L’etapa de ses Salines, una contrarellotge de 10 kilòmetres, es va celebrar el passat 16 de març
Per segon any consecutiu l’Ajuntament de Ses Salines ha col·laborat a la 
Challenge de Primavera, conscient de la importància de donar a conèixer 
les possibilitats gastronòmiques, comercials, culturals i esportives que 
ofereix el nostre municipi al visitant. 
“Precisament, una cursa ciclista que agrupa un gran nombre de persones 
entre participants, esportistes i membres de l’organització, és un gran es-
cenari per oferir els productes locals”, explica el regidor d’Esports, Tolo 
Salvà.
La prova de ses Salines va ser dia 16 de març dematí, des del poble fins 
a la rotonda cap a la Colònia, Campos o sa Rapita, quasi 10 km de con-
trarrellotge.
Els guanyadors de l’etapa de ses Salines van ser; en primer lloc Toni Tauler, 
Juan Carlos Riutort en el número dos i, el tercer lloc fou per Joan Horrach.
I és que la segona edició de la Challenge de Primavera Trofeu Cafès Bay 
comptà enguany amb 5 etapes de classificació general, que es desenvo-
luparen entre Campos, ses Salines, Manacor, Felanitx i Montuïri, entre els 
dies 9, 16, 22, 23 i 29 de març, organitzada pels clubs UC Blahi, AC Ses 
Salines, CC Felanitx, Penya Ciclista Manacor i CC Montuïri. També es van 
establir les classificacions de muntanya, metes volants i regularitat, i s’hi 
poguè participar en les categories Júnior, Màster 40 i Open.  
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La piscina del Best Center de la Colò-
nia de Sant Jordi acogió el del 16 al 18 
de mayo la V edición del ‘Mediterranea 
Open sincro’, con un total de 250 nada-
doras participantes procedentes de 16 
clubes de Madrid, Murcia, Albacete, Ca-
taluña, Aragón y Montecarlo, además de 
la participación del club anfitrión, el Club 
Mediterranea.
Se celebraron un total de 97 rutinas di-
ferentes de todas las categorías, desde 
alevín hasta absoluta.
El club Mediterranea ha sido el ganador 
absoluto del torneo seguido muy cerca 
por el Club natació Sabadell
Como es tradicional el sábado por la 
noche y gracias a la colaboración del 
Ajuntament de Ses Salines se celebró 
al fiesta del Open en la plaça d’en Pou 
d’en Verdera donde las participantes se 
pudieron relajar y disfrutar de una velada 
muy animada en la que pudieron inter-
cambiar impresiones con las nadadoras 
procedentes de las otras comunidades 
españolas.
 Antonio Torrens, organizador del evento, 
explica que uno de los aspectos más sig-
nificativos del certamen ha sido “que la 
gente ha estado muy contenta de poder 
hacer sincro en una piscina descubierta 
en el mes de mayo”, gracias a la bue-
na climatología que ha acompañado en 
todo momento.
Torrens también ha destacado que “poco 
a poco la Colònia está cogiendo fama de 
ser un lugar donde la natación sincro-
nizada se siente acogida y respetada”, 
además de ser un enclave ideal para este 
tipo de pruebas.

El club anfitrión sE Erigió como ganador absoluto 

La piscina de la Colònia de Sant Jordi 
acoge la v Mediterranea Open Sincro

unas 250 nadadoras procedentes de diferentes comunidades españolas y de Europa han participado en la prueba

Fotos: TeresAire.
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Neix l’Associació d’Atletes de la 
Colònia de Sant Jordi

Promoure l’esport i potenciar l’atletisme no federat i d’esbarjo, 
finalitats de l’entitat

El Centre Cívic de la Colònia va ser l’escenari el passat 7 de març de la 
presentació en societat de l’Associació d’Atletes de la Colònia de Sant Jordi. 
Un esdeveniment que reuní mig centenar de persones per escoltar els inicis de 
l’associació i també la seva finalitat i els seus objectius.
Jaume Pascual presideix la Junta Directiva, formada per Joan Frau com a 
vicepresident, Serafín Martínez com a secretari i Joan Salom com a tresorer. 
A més, la Junta compta amb cinc vocals: Tomeu Creus, Pablo Paiva, Gaspar 
Rodríguez, Sergio Martínez i Jaume Bonet.

.- Com sorgeix l’idea de crear l’Associació? 
Jaume Pascual. Vàrem néixer després de trobar-nos en una situació en la 
qual diverses persones de la Colònia de Sant Jordi i ses Salines entrenaven i 
assistien a carreres d’atletisme populars i d’altres de caràcter més competitiu. 
Però sempre anaven individualment. Arran d’això va sorgir la idea d’organitzar 
una associació esportiva, amb la finalitat de fer unió i equip. La gent assistiria 
a competicions col·lectivament i s’organitzaria per realitzar entrenaments 
grupals. Vàrem formar una junta directiva de l’Associació, vàrem posar en 
marxa mecanismes per realitzar camisetes identificatives i vàrem contactar 
amb diversos negocis que tot d’una volgueren participar en aquesta iniciativa.

.- És a dir, que qualsevol aficionat pot ser membre?
J.P. Evidentment, aquesta és la idea. La quota per fer-se soci és de 25 euros. 
El kit de soci inclou una camiseta tècnica marca Joma, amb les estampacions 
dels col·laboradors i el logo de l’Associació. També inclou una bossa i un 
carnet de soci amb el qual hi ha un descompte d’un 15% en material esportiu 
a la tenda Mundisport de la Colònia de Sant Jordi.
La quota compta del mes de juny de 2014 fins al mes de  juny de 2015.
Per fer-se socis poden contactar a través del facebook “Associació Atletes 
Colònia de Sant Jordi” o posar-se en contacte amb qualsevol membre de la 
Junta Directiva.

.- Quins objectius es marca l’Associació?
J.P. Més que objectius tenim finalitats: promoure l’esport al nostre municipi, 
potenciar l’esport de l’atletisme no federat i d’esbarjo, organitzar actes 
esportius i carreres populars, fomentar les relacions socials i esportives, i oferir 
alternatives esportives i diferents als joves.
Per aconseguir-ho es desenvoluparan activitats tals com actes esportius, 
carreres populars, gimcanes atlètiques, proves i “minicarreres” per a joves i 
nins i nines més petits, i la participació i l’organització d’actes esportius durant 
les festes del municipi.

.- I com han estat aquests primers dies d’existència?
J.P. Poc a poc anam augmentant el nombre de socis. Cada setmana feim 2 
quedades per anar a entrenar tots junts. Assistim a les carreres tots junts, fent 
pinya. És molt, però molt diferent assistir a una carrera o competició tot sol a 
fer-ho acompanyat de 10 companys i amics.
Entre els socis també comptam amb triatletes, duatletes, ciclistes, etc.
De totes les quedades que realitzam o carreres a les quals assistim, n’informam 
a través de la pàgina de Facebook de l’Associació, i si qualcú no disposa de 
perfil de Facebook ens hi posam en contacte per telèfon.
Més envant volem aconseguir tenir algú que pugui assessorar els socis a tots 
els nivells esportius (entrenaments, nutrició, aconseguir objectius...).
Vàrem assistir a la I Cursa de la Dona a Santanyi. La representació per part de 
la nostra Associació va ser gairebé del 100%, i del total dels participants a la 
carrera érem un 11% del total.
Varen aconseguir els 2 primers pòdiums de l’Associació Antonio Garcia Revert 
1r M40 i Marga Burguera Burguera 2a F30.

.- Idò, enhorabona! I...tira milles!
J.P. Moltes gràcies, anam fent... Per a qualsevol informació ens poden trobar 
al facebook “Associació Atletes Colònia de Sant Jordi”.
També volem donar les gràcies a tots els espónsors i col·laboradors que ens 
ajuden: Junta Districte Colònia de Sant Jordi, Ajuntament de ses Salines, 
Restaurant Por Blau, Restaurant Marisol, Metal·lúrgiques Ses Salines, 
Composites Ses Salines, Bar Gelateria Es Port, Pizzeria Berna, Bar Cafeteria 
Es Delfín, Restaurante Antonio, Panadería Pasteleria Pons, Ciclos Mora i 
Almendros y Nogal S.L.

Chaiu Do Kwan Instituto Superior 
España conquista Cataluña 
El pasado 22 de febrero se celebró en la 
localidad de Gavà (Barcelona), el campeo-
nato de Cataluña de Artes Marciales, orga-
nizado por la Asociación Mundial de Artes 
Marciales, WAMAI.
Al campeonato asistieron escuelas de di-
ferentes estilos marciales; Karate Mugen 
do, Taek Kwon Do, Kung Fu y Chaiu Do 
Kwan.
En total, participaron 600 competidores de 
diversas categorías y edades.
El equipo de competición de Chaiu Do 
Kwan España capitaneado por el Maestro Cristian Cesar Rojas y los profesores, Yanina 
Vittone y Alberto Rodríguez e integrado por 7 aspirantes, estuvo compuesto por tres 
jóvenes de la Escuela de ses Salines, tres de la Escuela de Santanyi y un representante 
de la Escuela de Felanitx, que consiguieron 13 Títulos de 14 posibles, repartiéndose  8 
primeros puestos, 4 segundos  y un tercer puesto.
Este campeonato es el preámbulo del próximo campeonato de España, donde en la pa-
sada edición la Escuela de Chaiu do Kwan España consiguió 5 campeones de España.

La Colònia celebra la Iv edición del 
Mallorca Olympic Triathlon 
El triatleta olímpico de nacionalidad bri-
tánica Will Clarke, fue el claro dominador 
y ganador de la IV edición del Mallorca 
Olympic Triathlon que tuvo lugar en la Co-
lònia de Sant Jordi el pasado 3 de mayo.
Clarke es miembro de  Uplace BMC, equi-
po de triatletas profesional, y ha representa-
do a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos 
del 2008 celebrados en Beijing. El triatleta 
de 29 años fue más fuerte en los 10 km de 
carrera a pie que Sean Donnelly (Alema-
nia), tras el tramo de 40 km de bici donde 
ambos trabajaron para escapar del grupo. El tercer lugar fue para el también británico 
Graham Leitch.
La carrera tuvo la participación de 600 competidores en condiciones climáticas perfec-
tas. El ganador Clarke realizó la carrera en un tiempo record de 1.40.56.
En mujeres, la ganadora fue la holandesa Sione Jongstra, dos veces campeona del mun-
do en grupo de edades que terminó por delante de las británicas Kim Morrison y Eloise 
Du Luart.
Asimismo, la Federación Balears de Triatló eligió esta prueba desarrollada en la Colò-
nia para convertirla en Campeonato de Baleares. Los ganadores fueron Juan Bautista 
Nadal Cler del C.N. Llucmajor en categoría masculina y Catalina Villalonga de Tri and 
Bikes en categoría femenina.

I Open Padel Primavera 2014 Juan Mieres
Había mucha expectación entre los amantes 
de la raqueta por la celebración del I Tor-
neo Padel de Primavera que se celebró en 
el padel de la Colònia entre el 7 y el 11 de 
mayo y, que contó con la presencia de Juan 
Mieres, número 3 del World Pàdel Tour! 
Que realizó una exhibición para cerrar el 
certamen que se erige en su nombre.
El torneo se disputo en las categorías mas-
culina 2ª, 2B, 3ª y 4ª y, femenina, B y C. La 
entrega de premios se realizó el 17 de mayo 
en el Pub Laos, en la que se repartieron di-
nero en metálico, cenas, ropa deportiva, excursiones, botellas de Gin Premium XXL, 
además de la celebración de sorteos de suculentos obsequios para los presentes como 
tu peso en cerveza, cortes de pelo, cenas, material firmado por Juan Mieres, entre otros. 
Los organizadores del evento, José Revert y José García aseguran estar “muy agradeci-
dos a toda la gente por su participación y su colaboración en todo momento a lo largo 
los días del torneo. Ha sido el primer torneo que organizábamos, todo un reto, y a pesar 
del duro esfuerzo, todo ha ido sobre ruedas y ha merecido la pena”. 
“Con lo que nos quedamos sobre todo es con el buen ambiente que ha habido y las 
ganas de divertirse de todo el mundo. Sin olvidarnos de un participante muy especial, 
Juan Mieres, quien nos ha deleitado con su gran profesionalidad tanto dentro como 
fuera de la pista”, aseguran. 
También han querido agradecer al pueblo su alto grado de participación y a todos los 
patrocinadores el esfuerzo realizado, “ya que son muchos los que se han involucrado 
en el torneo, haciéndonos posible todo esto”.
Finalmente, tampoco han querido olvidarse de los voluntarios “que en todo momento 
ha estado ayudando y trabajando muy duro durante todo el torneo, para que todo saliera 
en las mejores condiciones”.
“En definitiva, nos quedamos con muy buen sabor de boca y con ganas de volver a 
repetir el año que viene”.

ESPORTS
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En aquesta foto surt el meu padrí Toni i la 
seva germana, la meva tia Joana Aina.
El meu padrí en aquesta foto devia tenir de-
vers sis o set anys i la meva tia onze.
Les fotos se les havien de fer a Campos 
(davant can Pomaret, una pastisseria) per-
què en el temps del meu padrí no hi havia 
màquines de fer fotos. Allà els vestien, els 
pentinaven… i quan arribava l’hora de la 
foto el fotògraf (que nomia Vidal) els deia:
–Feis una rialla ben grossa!!!
I ja ho veureu, a la foto, si van riure! El meu 
padrí té la mateixa rialla que ara! La tia Joa-
na Aina riu més ara que no abans. No sé 
per què.
La meva tia Joana Aina anava vestida amb 
un vestit de quadres i unes sabates blan-
ques. A més, també duia un llacet al cap. 
El meu padrí duia una camiseta de retxes 
i uns calçons curts, les seves sabates eren 
blanques i agafava una pilota de futbol amb 
la mà. No us imaginau quina quantitat de 
rissos que tenia!
Estan asseguts damunt unes escales, pa-
reix. No us ho he pensat a contar però 
abans Campos es deia Campos del Puerto. 
Per anar fins a Campos hi havia d’anar amb 
tren perquè tampoc no hi havia cotxes.
Jo crec que avui en dia tenim moltes coses 
que abans no existien i que estam molt bé.
Per exemple, la mare del meu padrí no va 
poder anar a escola perquè la seva mare (la 
mare de la mare del meu padrí) es va morir 
quan ella era petita. I en aquell temps el que 
tocava era “anar llogats a casa de”, una ex-
pressió d’abans que ara ja no s’usa gens, 
i que volia dir que anava a fer feina a casa 
d’altra gent perquè la poguessin mantenir, 
bàsicament.
Ai! Quins temps abans i com ha canviat tot!

Alexia Castelo Portell, 4t curs, 
CEIP de ses Salines

La foto antiga

Vius a ses Salines? Saps 
com era aquest poble fa vui-
tanta, cinquanta o vint anys 
enrere?Amb aquest lema 
arrancà el concurs escolar 
“Fes memòria!”, una de les 
activitats programades dins 
el calendari d’actes adjunt a 
la creació del Fons Digital i 
de la jornada cultural “Lloc i 
memòria”, que se celebrarà el 
pròxim 5 de juliol.
Alexia Castelo i Mariona Sas-

tre, van ser les guanyadores 
del certamen adreçat a alum-
nes de segon o tercer cicle del 
municipi que comptessin amb 
qualque fotografia dels seus 
pares, padrins i altres familiars 
quan eren petits. Així mateix 
els joves podien participar-hi 
aportant documents sobre la 
història de la casa on viuen, 
o alguna anècdota sobre el 
poble que hagi quedat docu-
mentada, ja sigui a un fulletó o 

notícia de diari, entre d’altres.
“És una manera d’ampliar el 
ventall de participacions i re-
cords dins el programa ‘Lloc 
i memòria’”, diu la promotora 
d’aquest esdeveniment, Isa-
bel Maria Galmés.
En aquest cas, les guanyado-
res van presentar fotografies 
dels seus avantpassats més 
directes amb una redacció ex-
plicativa dels personatges que 
hi aparèixen.

Alexia Castelo i Mariona Sastre, guanyadores 
del concurs escolar “Fes memòria!”, dins el 

marc del projecte de Fons Digital
L’objectiu del certamen era mostrar als joves del poble com 

era el municipi i els seus habitants anys enrere

CULTURA

L’esglèsia vella va ser l’escenari 
de la presentació del ‘Fons 
Gràfic Digital’, una iniciativa cul-
tural impulsada per l’Ajuntament 
de Ses Salines i coordinada per 
Isabel Maria Galmés, i que con-
sisteix en la recopilació de foto-
grafies i documents antics (car-
tells, anuncis, futlletons...), que 
facin referència a la vida del po-
ble; aconteixaments històrics, 
festes, persones i, en definitiva, 
tot allò que envoltà al municipi 
fa 30, 40 ó 50 anys enrere.
Segons Galmés, el fons neix 
amb la finalitat de “construïr 
entre tots, un legat per al po-
ble de ses Salines”. Imatges o 
documents que reflecteixin els 
sentiments, vivençes i la his-
tòria d’un poble i, que romani 
digitalitzat per a generacions 
venideres.

‘LLOC I MEMòRIA’
“La idea de recuperar fotos an-
tigues va néixer vinculada al 
projecte ‘Lloc i memòria’, un 
esdeveniment cultural que se 
realitzarà dia 5 de juliol a ses 
Salines, on, com diu el nom, 
els llocs i la seva memòria, se-
ran objecte de reflexió a través 
de les diferents manifestacions 
artístiques”, explicà Galmés, 

qui destacà que “evidentment, 
si xerram de lloc i memòria les 
fotografies tenen un paper fo-
namental: cada fotografia neix 
de la voluntat de fer memòria, 
de retenir instants per a la me-
mòria. A la vegada, moltes foto-
grafies il·lustren els canvis en la 
fisonomia del nostre municipi al 
llarg dels anys, esdevenint do-
cuments de gran valor i interès 
social”. 
En aquest sentit, l’ajuntament fa 
una crida als ciutadans saliners 
i coloniers perquè aportin les 
fotografies i documents gràfics 
que vulguin compartir amb la 

resta de veïns i que passaran 
a formar part de la memòria 
col·lectiva. 
A la jornada del 5 de juliol es 
mostraran les fotografies de 
l’arxiu en diferents indrets del 
poble, fet que suposarà una 
manera de recollir els primers 
fruits d’aquest treball col·lectiu.
De banda, la mancomunitat, 
a través de n’Andreu Mas, ha 
col·laborat perquè això es pugui 
dur a terme, posant en contacte 
als responsables del fons amb 
l’arxiu municipal de Campos, 
que ha assessorat sobre com 
dur-lo a terme.

L’Ajuntament fa una crida als ciutadans perquè cedeixin fotografíes i 
documents antics que formaran part del patrimoni col·lectiu

Neix el fons gràfic digital, una forma de 
construïr entre tots un legat de ses Salines   

La iniciativa inclou l’exposició “Lloc i memòria”, un esdeveniment 
cultural que se realitzarà dia 5 de juliol a diversos llocs del poble

Aquesta fotografia està feta 
la primavera de l’any 1972, 
fa quasi 42 anys. És una fo-
tografia en color. La va fer 
el meu padrí Julià als seus 
fills, els trigèmins.
La fotografia està feta da-
vant ca seva, al carrer Sit-
jar, 29. La família tenia una 
botiga i una carnisseria i 

venien de tot. La botiga es 
deia “Can Tomeu de Cas 
Amitgers”, que era el mal-
nom de la família. Ara ja no 
hi ha botiga. És la casa de 
la meva repadrina Maria.
Que nasquessin trigèmins 
va ser un fet molt sorpre-
nent perquè mai n’havien 
nascut a ses Salines i avui 

encara són els únics.
Va ser tan important que 
tota la gent va deixar de 
dir a la família el malnom 
de “Cas Amitgers” i va co-
mençar a dir-los de CAS 
TRILLIZOS.
A jo, molta gent de ses Sa-
lines em diu na Mariona de 
Cas Trillizos.

Mariona Sastre Miralles, 4t curs de primària, CEIP de ses Salines

Es Trillizos davant la botiga de ca seva
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Una gran parte de las palmeras 
existentes en la Colònia fueron 
invadidas por el temido ‘picu-
do rojo’, un gusano que desova 
en primavera y que acaba ma-
tando a su huésped.
La empresa Botanicactus se 
encargó de retirar todas las 
palmeras muertas para evitar 
la propagación de la plaga.
Desde hace unos meses, se ha 
procedido a la repoblación de 
las palmeras mediante la siem-
bra de nuevos especímenes 
que, no obstante, están contí-
nuamente “vigilados”.
Según explica el responsable 
de Botanicactus, Juan March, 
se debe realizar un tratamiento 
continuado para evitar la apa-
rición de nuevos brotes y, so-
bre todo, aplicar los productos 
necesarios para evitar el deso-
ve que se produce en los meses 
de marzo a junio.
March comenta que cada gu-
sano hace una puesta de entre 
300 y 400 huevos que nacen en 
los meses de más calor.

Así, el tratamiento se realiza 
a base de venenos y produc-
tos que “siempre”, recalca el 
experto, deben aplicarse en 
primavera. “En verano, con el 
calor, los productos crean un 
hongo que también es perjudi-
cial para la planta y que inclu-
so puede acelerar su muerte”, 
advierte.
Las nuevas palmeras perte-
necen a la família de las ‘was-
hingtonia’ y aunque son más 
resistentes a los ataques del 
picudo suelen ser atacadas por 
otro tipo de insecto, la pandi-
cia, que, sin embargo, “es más 
fácil de matar”.
Así, la zona del puerto, el pa-
seo peatonal, la iglesia y las 
inmediaciones del Hotel Ro-
mántica, vuelven a ofrecer al 
visitante la imagen majestuosa 
de las palmeras gigantes que la 
caracterizan.
Y es que según asegura Juan 
March, las palmeras son el 
“signo de identidad” de la Co-
lònia de Sant Jordi. Por ello, 

Botanicactus ha contribuido 
de forma totalmente altruista a 
retirar los elementos dañados 
y sustituirlos por otros en buen 
estado.

uN uNIvERSO vERDE

Situado en el kilómetro 1 de la 
carretera Ses Salines a Santan-
yí, el Botanicactus es el jardín 
botánico más grande de Eu-
ropa y primero en Baleares. 
Cuenta con 150.000 metros 
cuadrados de extensión, en 
los que alberga más de 1.000 

especies y 15.000 ejemplares. 
Este enorme jardín se divide 
en tres partes, una dedicada a 
especies tropicales de 50.000 
metros cuadrados, otra dedi-
cadas a cactus traídos desde 
Arizona o cultivados en Ma-
llorca de 40.000 metros cua-
drados y otra que alberga flora 
autóctona mallorquina, repre-
sentada por olivos, almendros, 
granados, pinos, cipreses y eu-
caliptos de 25.000 metros cua-
drados. 
Además de la zona dedicada a 
las plantas autóctonas y la ex-

tensión de terreno en la que se 
ubican las plantas tropicales 
cabe destacar el gran lago arti-
ficial y una magnífica pradera 
de césped. 
Para su construcción se tra-
bajó en lo que había sido un 
terreno de cultivo llano para 
transformarlo en un jardín 
botánico, para lo cual se re-
movieron miles de toneladas 
de tierra para crear el lago, de 
unos 10.000 metros cuadrados 
de extensión y una profundi-
dad de cuatro metros. Con la 
excavación se levantaron unas 
colinas que a su vez lo prote-
gieran del viento, hoy pobladas 
de un manto verde para evitar 
su erosión. 
En Botanicactus trabajan ex-
pertos que pueden asesorarnos 
a la hora de combatir plagas o 
sobre los mejores tratamien-
tos a utilizar para evitar brotes 
o enfermedades de nuestras 
plantas.

www.botanicactus.com

Botanicactus cede una docena de palmeras 
para mejorar la imagen de puerto de la Colònia
El Picudo rojo afectó a gran parte de las palmeras existentes, las cuales han sidoreemplazadas por especímenes de la variedad washingtonia
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