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COBRAMENT DE LES QUOTES DE SOCI
Després d’haver solucionat uns problemes informàtics i de gestió de la base
de dades del socis, podem girar les quotes de l’any 2015, ja quasi bé vençut.
Segurament haureu rebut la notificació del banc del cobrament dels 10 € de
la quota de soci 2015, que s’hauria d’haver cobrat, com en anys anteriors, cap
allà el setembre o l’octubre màxim.
Arran d’això, hem parlat, sense encara haver pres cap decisió, de cobrar les
quotes a la primaria de l’any, per allà el febrer-març, per arribar d’aquí a dos
anys, a cobrar a principis de gener, per anticipat la quota de l’any.
Vos volem recordar que les quotes ens permeten fer-vos arribar aquest
butlletí, així com fer descomptes a les activitats, com també per al manteniment
mínim de l’oficina, neteja del local i la gestió administrativa. Les dedicacions són
exclusivament voluntàries i altruistes, fins i tot la del bibliotecari que per amor a
l’art, s’ha embrancat en la feina de fitxar uns 1.500 llibres que tenim a les lleixes
de la biblioteca de la Favf, dedicant-li unes hores setmanals.
Anys enrere, després de cobrar les quotes, hi havia uns rebuts retornats, que
confirmàvem si realment volien donar-se de baixa. Això comportava arribar a
contactar amb els socis, cosa no gens fàcil per la limitació del nostre horari i la
coincidència en aquell moment de trobar el soci. El procés ens durava més d’un
mes, i amb alguns casos sense arribar a resoldre. Resultat: si donàvem de baixa el
soci, quan es volia apuntar a alguna activitat, ens demanava explicacions del per
què estava de baixa o durant l’any es queixava per no rebre el butlletí.
Enguany, els socis que rebeu aquest butlletí, si no vos arriba la notificació
del banc d’haver pagat la quota, dins aquest mes de desembre, i no voleu causar
baixa, ens ho hauríeu de fer arribar. Tenim bústia al portal, telèfon al local
971583306, correu electrònic a la portada d‘aquest butlletí, i si voleu un número
de telèfon mòbil 607767712. És a dir, si en uns quants dies el banc no vos ha
cobrat els 10 €, per qualsevol motiu, li hauríeu de demanar explicacions.

DECEPCIÓ PER LA COMPRA DEL SINDICAT
Ens ha arribat la noticia que el CIM comprarà el Sindicat. Notícia
decebedora. Pricipalment, pensam que l’actual propietari no es mereix aquest
tracte de favor. Se’ns dirà que el valor o el preu (que no és el mateix) no és
subjectiu. Evidentment, tampoc no és el resultat d’una operació de multiplicar un
número per uns metres. En tot cas, s’hauria d’oferir un tant alçat a negociar.
L’estat ruïnós, després de la compra, comportarà una despesa, que és
totalment fruit de la deixadesa i l’abandó del propietari de les seves obligacions
legals previstes per un bé patrimonial. Per què simplement no s’aplica la llei?
EQUIVOCACIÓ DE DEMANAR TAXACIONS
L’ajuntament no ha de pagar el Sindicat, si es compra, però va demanar
taxacions del seu valor. Aquest fet afebleix la posició de l’ajuntament i del CIM
davant la propietat. Feblesa per no estar determinats, ni convençuts, a dur
endavant l’expropiació. Serà el jutge, en tot cas, que voldrà saber quin preu just
s’ha d’aplicar. L’expropiació pot ser un procés més llarg que la compra. No ho
sap ningú amb certesa. I ... ha passat tant de temps! Ara, no cau de sa post. O sí?
PGOU. TORNAR A COMENÇAR.
No està clar si el fracàs total de l'urbanisme a Felanitx és a causa o és
conseqüència dels polítics. Amb tants d’anys s’ha demostrat el resultat d’una
determinada política urbanística, per una part, i el dèficit o encefalograma pla de
sentit urbanístic per veure la situació. I en cas contrari capgirar-la.
El problema greu és suspendre una i una altra vegada l’assignatura. Repetir
curs i tornar-lo a repetir, costa un dineral a la família i els més amics pregunten,
si no seria millor fer feina en comptes d’estudiar. Han passat nou legislatures des
de 1979 que era l’any de la revisió del PGOU. Això és, 36 anys i més d’un
centenar de polítics, comptant repeticions, que han consentit o provocat que la
normativa urbanística estàs aturada. La culpa no és reparteix uniformement.
Molts de batles s’han fet càrrec directament de l’àrea d' urbanisme.
De l’any 1969 ençà han passat 45 anys. 45 anys remenant papers, de si
NNSS amunt i avall. Mentre s’ha consentit la ideologia especulativa permissiva i
discrecional, s’han fet actuacions equivocades, taques de requalificacions, i tenim
uns plànols que no es poden llegir de vellura.
Voldríem que no s’afegís ni un euro en personal extern, però, ens diuen, la
feina rutinària penjarà fins al col·lapse administratiu. No hauria de ser així
forçosament. Tampoc no serà un procés d’un dia per l’altre.

GRUP DE VOLUNTARIS PER REVISAR EL CATÀLEG DE PATRIMONI.
Som partidaris, encara que el resultat no sigui admès oficialment, de
constituir un grup de voluntaris/es, culturalment inquiets/tes per conèixer el
nostre patrimoni, i revisar el catàleg de patrimoni del municipi, que acompanyava
les NNSS, i que acompanyarà, segurament la documentació del PGOU.
Es tracta de fer un grup de 5-6 persones (màxim 7 o 8 i si són més,
subdividir) que es trobin per decidir quines fitxes aniran revisant, fer sortides de
camp, dissabtes o dies de festa, passant-s’ho bé, i millorant la fitxa, completar o
rectificar la informació, prendre mides, acordar entre tots la nota de l’estat de
conservació en què es troba, fer fotografies de detalls i de l’entorn, recercar
documentació, i així anar estudiant cada cas per deixar la fitxa actualitzada.
COL·LABORADORS COMERCIALS
De fa temps, cercant maneres de donar avantatges als socis, hem estat
rumiant i parlant que podíem oferir, i amb aquesta intenció hem tingut contacte
amb els proveïdors més propers, els hem demanat si estarien disposats i voldrien
fer alguna oferta de caire comercial als socis que representi una atenció pel fet
d’estar associats a les associacions de veïns.
Per tant, aquesta consulta la fem extensiva a altres comerciants o entitats, la
de tenir una atenció o d’oferir amb algun avantatge sobre els seus productes o
serveis, per als socis, que publicaríem (com més avall) en aquest butlletí, i així
repetiríem en un llistat de negocis que ens fan unes condicions especials.
Les condicions per publicar l’oferta dels negocis són, la de ser soci de la
Federació i publicar, al 2016, un anunci al programa de les verbenes que edita la
FAVF per les festes de Sant Agustí.
BALEAR IN NOVA, negoci de serveis informàtics ofereix als socis de la Favf
un descompte del 10%, en serveis i compres de material, excepte en els de preu
tancat, com els ordinadors Apple. Per contactar podeu telefonar al 607 528 132 o
escriure al correu info@balearinnova.com
Na CATALINA CERDÀ MONSERRAT (comare, llevadora) ofereix un
descompte als socis, en el curs de Massatge infantil i en el curs de Cos i
consciència que imparteix al carrer (nou) Jaume I, núm. 5 els dimecres. Per
contactar, 629 341 005.
Si algun negoci volgués col·laborar amb la FAVF, fent qualque oferta o atenció
als socis, i ens ho fan arribar ens posarem en contacte.
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DESPRÉS DE L’ASSEMBLEA CIUTADANA
És veritat que s’ha fet una passa endavant convocant la ciutadania a una
assemblea, on l’ajuntament ha donat explicacions de l’estat d’uns temes que du
entre mans, prou importants com per mostrar-ne preocupació, i demanar el parer
sobre diverses propostes que plantegen una disjuntiva de decisió.
És una necessitat de la ciutadania i dels polítics tenir un contacte periòdic
per saber uns dels altres, quines són les preocupacions mútues i en el millor dels
casos aprofitar idees que puguin sorgir. Com vàrem expressar en el seu dia al
consistori “hi veuen més un ase i un misser que un misser tot sol”.
A l’assemblea es varen plantejar tres temes de diferent alçada. Un, el
primer, el tema dels residus i la seva recollida. Va quedar patent que s’ha
treballat. S’han fet números i gestions. Amb certa pressa perquè està condicionat,
sobretot per haver-se de fer càrrec l’ajuntament de la recollida selectiva a partir
del maig vinent. S’apunten solucions cabilades, amb objectius a assolir per
etapes. El tema és de major importància, pel seu caràcter propi d’un servei, avui
en dia, essencial, i pel pressupost que representa. Amb tot i això, és necessària
una variable externa, perquè el servei funcioni de la manera més eficient i
econòmica, és necessària una conscienciació ciutadana, per seguir el
procediment. D’altra manera ens perjudicam els uns als altres, amb pràctiques
que motiven queixes, i que sobretot encareixen el servei.
Aquesta qüestió de tenir la ciutadania conscienciada es va esmentar, sense
cap mesura per aconseguir-ho, i creiem que és el punt feble sobre el que s’ha
d’insistir, treballar per concretar el procés de formació d’aquesta consciència.
S’han d'explorar idees per a les diferents actituds de comportament que hi ha, i
cercar la manera d’arribar-hi discriminadament.
Es va explicar com es farà la recollida selectiva domiciliaria del paper,
vidre i envasos, a la que ens haurem d’acostumar tots, com més aviat millor.
Aquesta modalitat no s’implantarà ara mateix a Portocolom, per raons tècniques i
econòmiques, com la de l’estacionalitat i d’altres.

Es va donar explicació com al polígon industrial s’instal·larà una
deixalleria. Reivindicació llargament expressada, que fa estona que hauria de
funcionar. S’hi podran dur tota la resta de residus, des d’oli de cuina a rodes de
bicicleta, residus electrònics a enderrocs a la menuda, per posar uns exemples.
Deixalleria vigilada, controlada, ordenada i neta. Cert que hi han algunes
limitacions, excepcions que estaran anunciades al lloc.
Dels residus orgànics, la seva recollida s’implantarà per fases. La
domiciliaria haurà d’esperar que maduri la idea i el procediment. S’hi continuarà
treballant. Però per l’estalvi que representa de cost d’incineració, es començarà
pels usuaris més grans en quantitat, que poden representar una tercera part del
total, com són hotels i restaurants, grans superfícies i altres en què surt a compte
fer la recollida particular.
Amb tot això i la col·laboració ciutadana d’adaptar-se al nou sistema,
s’espera aconseguir un estalvi que ha de repercutir en una rebaixa de la taxa, ja
que, com se sap legalment, el servei, ha d’empatar les despeses amb ingressos.
Del públic assistent varen sorgir algunes demandes puntuals, com la
discriminació de la taxa per la quantitat de residus generats. És una qüestió que
es té en compte, també per definir amb detall més endavant. El tema dels
voluminosos, que seguirà com ara, pot ser amb alguna modificació.
Del segon tema plantejat i exposat, el de la reforma circulatòria de la
primera línia de Portocolom. Amb l’objectiu de donar més facilitats de
mobilitat als vianants i als ciclistes, es planteja convertir una part de la primera
línia, la que va des de l’entrada del Port, fins a la confluència de la ronda Creuer
Balears amb Joan d'Àustria i Pedro Mendoza (cruïlla que en diem més fàcilment
de Can Timoner) en sentit únic de circulació de cotxes, la qual cosa significa
sacrificar aparcaments. El sentit en principi està pensat en direcció al carrer Cala
Marçal (aprofitem per dir la necessitat de revisar a fons els noms, i la seva
assignació, del carrers del Port)
La disjuntiva que es presenta en aquest cas és la de decidir en quin ordre, de
mar cap a terra, es col·locarien els tres elements, com són la via de circulació
dels cotxes, el carril bici i l’aparcament (en bateria) Es topa amb el problema
crònic que en aquesta zona hi ha les competències de tres administracions.
Des del públic es varen esmentar arguments des de la visibilitat del mar, als
interessos dels negocis a formes particulars d’aparcament en bateria, fins al
plantejament de zona integral per a vianants de la primera línia.
Quant al tercer tema que era el d'obrir al trànsit de cotxes al carrer
Major, del carrer Miquel Bordoy al carrer Mar, va estar molt clar a l’ambient

el sentiment contrari a la proposta que procedia d’una part dels comerciants del
carrer, i es pot dir que per aclamació es va rebutjar, afegint-hi que l’àrea per a
vianants s’hauria d’ampliar. Cercar la solució al problema comercial fora del
propi comerç, és obviar, o no enfocar bé el problema.
Com a conclusió general als temes plantejats, hem de dir que efectivament,
el dels residus és d’envergadura estratègica, que comporta una conscienciació i
una pedagogia ciutadana, que es podria començar a treballar a les escoles
principalment i en l'àmbit de les associacions del caire que siguin, segons el grup
social sobre el que es vol incidir. Un tema obert, que ha d’evolucionar amb
brevetat sense atropells, que depèn de tots.
Del conjunt dels temes, en sobresurt un de transversal a tots els plantejats,
que és el de l’aparcament i, per inducció, el tema del cotxe. De tots tres, el cotxe
n’esdevé el protagonista. I això per què ha esdevingut un element central de les
nostres vides. En el tema dels residus va sortir la qüestió d’haver d’anar amb
cotxe a la deixalleria, i dels que no en tenen o ja no poden menar. Del segon,
l’aparcament n’és quasi el títol, i del tercer explícitament el cotxe és l’objecte.
Si el tema recurrent és el cotxe i el seu paper en la societat, s’hauria de
plantejar una debat local, sobre el cotxe i quina política adoptar al respecte. El
govern local té i aplica una política del cotxe. Una política positiva del cotxe.
Preocupar-se de trobar nous aparcaments, abans de la reforma de trànsit que sia,
és una política a favor, positiva, del cotxe. Segurament conscients de la
impopularitat de la política contrària. Però també som conscients tots els
ciutadans dels perjudicis col·lectius que comporta el cotxe. Una altra cosa és el
interès particular i individual. Pensam que s’ha de ser crític amb la ideologia del
cotxe. S’ha de ser crític i pensar des del conjunt de la societat i del planeta, en el
bé col·lectiu per sobre d’interessos privats, corregir punts de vista en bé de tots.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ASSEMBLEA
En primer lloc, resti clar que aquesta critica no treu mèrits a la convocatòria
de l’assemblea ciutadana, que consideram una passa molt important en la vida
política del municipi. Però, ras i curt, no confondre amb participació. Poder
opinar és més llibertat d’expressió que participació. I el dret a la informació
directa de l’ajuntament que, convocant l’assemblea, s’ha reconegut, tampoc no és
participació. Participació és fer part de la presa de la decisió.
Fa la impressió que els polítics, tots, són molt gelosos de la seva feina.
Compartir el procés de prendre decisions és tabú. Temen el desmèrit d’haver de
menester ajuda. Volen que la decisió sigui pròpia. Un vici que s’hauria de
revisar.

