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LINEA ALTA TENSIÓ DE ES BESSONS PORTOCOLOM

Aquesta línea d’alta tensió de 66 kV, que va de s’estació de Manacor
(Es Bessons) passa per Aubocàsser, Son Ameret, travessa la carretera de
Manacor pel pla de Son Cifre, segueix pel camí de Son Prohens, Son
Llaneres, Son Massot, Sa bassa des Coll, l’ANEI des Fangar, pes Puig
d’Alenar, Ses Planes, Can Gelat, Can Alou, per arribar finalment a la subestació de Portocolom, al camí de Can Gayà. En total passa per tres
municipis, Manacor, Vilafranca i Felanitx, amb un total de 65 torres de les
quals 44 dins Felanitx i produeix 400 afectats.
Aquesta i altres línees projectades a Mallorca són molt contestades
per l’atropell i la prepotència amb que actua la companyia elèctrica.
Suposam que els afectats de Felanitx estan al corrent de les noticies, però si
vos toca directament, lo primer a tenir en compte és no donar cap paper ni
firmar res. Son ells que s’han de moure, haurien de venir a ca vostra, en
comptes d’enviar a demanar la gent.
S’ha constituït un grup, possiblement serà una associació per
defensar els interessos dels afectats i oposar-se al projecte que es vol dur
endavant. Convé assistir a les reunions per estar al dia de per on van els
tirs. Es faran al·legacions al projecte, ja que no treu cap enlloc, que la
companyia només miri exclusivament als seus interessos. Es tracta
d’expropiacions de 16 m2 de base per torre, que diuen fan 40 m d’alçada,
amb un carril de seguretat de 6 m d’amplada, amb el que això implica en
manteniment, entrar quan vulguin a fer el que vulguin.
S’han fet quatre models d’al·legacions: un per els que els toca una
torre dins el seu tros, un altre pels que els passen fils, una tercera pels que
pensen edificar i estan per la llicència d’obres, i una quarta general pels que
no els afecta directament però hi estan en contra. A la web de la FAVF
www.favf.org, publicarem els models d’al·legacions que podreu descarregar.
També al local facilitarem impresos i informació els dijous de 19:00 a 21:00.
S’ha d’aturar. S’ha de demostrar que no poden fer el que vulguin i
l’oposició ha de ser forta. Es demana bàsicament que bastaria reforçar línea
existent, i en tot cas soterrar el trajecte per camins. L’administració fa veure
que els vol posar seny, però és la comèdia de sempre. Diguem NO.

DEL SINDICAT
Ja no sabem si hem de parlar de compra-venda, de fum d’estampa o del
setè cel. Dia 6 era el termini per fer efectiva l’opció de compra i no va passar
res. A simple vista. Rumors diuen que s’han donat un termini, un temps mort.
L’amo no ha anat a cercar als altres compradors que tenien pressa. O no
existeixen o no pensen pagar aquest preu.
Tornam insistir, si hi havia un estudi de l’estat actual, que ha costat
100.000 €, que és una animalada de dobbers, dels que disposen, insistim,
investigadors científics de primer nivell, ni universitats per mantenir
l’equipament de laboratori, o altres casos que fan que una societat no quedi
endarrerida. Idò no. 16 milions i pico de pessetes per un estudi d’aquesta
mena, és una barbaritat. Afegint-t’hi que no s’ha difós, no se’n ha parlat com
s’hauria d’haver fet d’una feina tant ben pagada. Com si no hi fos, s’han
encarregat altres valoracions, que tenen el seu cost (que no sabem) que sumant
donen com a resultat un “potosí” de bestreta abans d’agafar el càvec i la
senalla.
Això d’encomanar una valoració per confiança personal, és evident que
no és correcte. Falta a l’honestedat, falta a la seguretat que un “extern” no
digui el que es vol sentir, falta per nepotisme i falta per despesa prescindible.
La valoració, si calien més dades, s’havia d’haver demanat al CIM, que tenen
experiència en expropiacions o a altres funcionaris, com els del cadastre o dels
jutjats, que poden saber-ne més.
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Seguim amb l’historia inacabable que per tant encara no acabarà aquí.
Com dèiem, tot és part d’un únic procés d’entreteniment, de desinterès i de
correccions successives per favoritismes particulars i adaptació a interessos
personals. Aquesta esmena de deficiències que s’ha fet, no ha tocat els
problemes de fons que requereixen feina urbanística que no es vol o no se sap
fer. I així anam. Com pot ser no tenir un norma urbanística asèptica de favors i
d’interessos particulars? Per això mateix. Són tantes les manipulacions, les
conspiracions, les intrigues, les conjures, les grapejades, els manejos, que fan
moure retxes per no ser perjudicats. I així tot el mapa. Com pot tenir arreglo?
Al·legacions que no es contesten, per tant ni es tenen en consideració, per què
no saben ni raonar les respostes. Si es mira amb detall no hi ha una visió de
futur racional, més aviat el mapa ja està antiquat, passat de moda. Després
venen els fracassos de la via de cintura del sindicat o la que projecten de
s’Horta a Cala Ferrera. Del segle passat. Un procés desgraciat que fa un poble
desgraciat.
La zona de Bellpuig, la zona Puigverd entre la via de cintura i la plaça
de toros, estan als llimbs. Deficiències n’hi ha moltes més de les que el
Consell ha vist. I ... Seguirem parlant-ne de tant en tant

XERRADA CONFERÈNCIA SOBRE LA FACTURA D’ELÈCTRICITAT
A la Casa de Cultura, dimecres dia 11 de juny, a les 20:30 h, en Julià
Duràn Vicens, Enginyer Tècnic Industrial, especialitzat amb Electrònica i
automatismes industrials per la UAB, ens explicarà “El desgavell del mercat
elèctric espanyol” i principalment explicarà com entendre les factures de
Gesa-Endesa i com ens podem defensar dels abusos, com és ara, cobrar
factures acumulades. Un problema seu que ens fan patir a noltros. O com ens
tornar els dobbers (diuen que un promig 20 € a tots els clients) cobrats de més.
Com també que ara la factura porta menys informació que la factura “antiga”.
Esperam aclarir aquest misteri de les factures d’electricitat i veurem si
convé i hi ha ganes de fer un grup de seguiment de problemes de Gesa-Endesa
amb els clients i donar respostes als qui tenguin conflictes.

AL BUTLLETI A LA WEB www.fical.org
Aquest mes d’abril, ha esta el primer en publicar el butlletí a la pàgina
web de la Favf. Les circumstàncies són canviants i ens trobam que el cost en
feina, repartiment i material del butlletí representa quasi el 70% de la quota de
soci. El compromís que el butlletí sigui pels socis, es mantén. És el mitjà de
comunicació intern i oficial (convocatòries de assemblees) entre els associats i
es mantindrà la prioritat que els primers en rebre el butlletí són els socis. Un
cop repartit físicament a cada domicili, com fins ara, el penjarem a la web, per
donar-li més difusió, així com facilitar la consulta quan no es té a mà el paper.
A més per encara donar-li més difusió, hem acordat amb el setmanari
“Felanitx” per que pugin publicar els articles que creguin convenients.
Aquest moviment, però, ens condueix per endavant a la conveniència
d’estalviar paper, feina i repartiment i als socis que ens ho sol·licitin, enviarlos el butlletí per correu electrònic, anant ampliant aquesta opció
successivament a fi de reduir, amb el temps, el mínim d’enviaments postals
als domicilis. Un canvi que anirem fent tira tira i adaptant-nos a les
circumstàncies particulars de cada soci i a les del temps que correm.

TARIFES AIGO PORTOCOLOM
Sentireu a dir que l’ajuntament ha aprovat autoritzar a Edamsa una
pujada de les tarifes de l’aigua. Diuen però, que està condicionada i s’aplicarà
un temps (no està determinat) després de que el subministrament sigui
d’aigua bona i evidentment potable. Tot està motivat per què el banc pugui
concedir un préstec a Edamsa per finançar les obres per fer arribar l’aigua als
comptadors.

