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CARTES AL DIRECTOR

És hora de mirar endavant
senyor Colom!
Assabentats d’algunes acusacions que Josep Lluís Colom
ha dedicat al Partit Popular de
Sóller sobre un deute ens
veiem en l’obligació de fer algunes matisacions, aclariments
i rectificacions al PSOE i a tota
la seva corda. Sabem que per
alguns regidors pot ser una
tasca prou difícil, però almenys ho intentarem.
Dons bé, primer de tot
convé recalcar que el pacte de
progrés es dedica a fer com els
crancs, anar enrere en comptes
de mirar endavant. Si els números no ens fallen, el pacte de
progrés ha aprovat en dos anys
dos pressuposts municipals
amb un muntant de més de 30
milions d’euros, uns diners
prou suficients com perquè la
gestió municipal es vegi mínimament a peu de carrer. A
hores d’ara no, i lamentem tristament que el mandat de Guillem Bernat passi a formar part
de la història com el pitjor de
quants n’hi ha hagut fins ara.
El que no sabem és si resultat
d’algun maquiavèl·lic contuberni ideat expressament pel
PSOE.
El pacte de progrés modificà la gestió de la recaptació, de
l’urbanisme o de Sóller 2010
amb l’excusa de millorar el finançament municipal. A hora
d’ara en desconeixem els resultats. El que sí sabem és que
Sóller ha retrocedit més de 20

anys en benestar col·lectiu.
El pacte de progrés fa dos
anys que governa a Sóller, i per
què amaga la seva mala i nul·la
gestió acusant anteriors governs? Per què s’excusen amb
els deutes per no fer res? O
serà que esperen a partir del
mes de juny quan el PSOE tingui la batlia per començar a fer
coses?
Mirin, nosaltres no estem
aquí per valorar la nostra feina.
Ara bé, durant la passada legislatura s’arreglaren aceres, s’asfaltaren carrers i es procurà
que els llums del carrer funcionessin correctament. Dos
anys després, la realitat és ben
diferent.
Durant la passada legislatura el govern municipal del PP
s’esforçà perquè d’altres administracions invertissin en el
nostre municipi i gràcies a la
labor encapçalada per Carles
Simarro al front d’un govern
format per PP i UM entre d’altres aconseguí deixar els carrers ben arreglats, aparcaments
dignes a Sóller i el Port, impulsar l’escola de Ca les Ànimes,
ampliar la depuradora, millorar la zona portuària, el túnel
de Sa Mola, adquirir Son Angelats, impulsar el polígon o
posar en marxa el pavelló poliesportiu. Tot això s’aconseguí
sense que Rodríguez Zapatero
aboqués cap euro al nostre municipi.

A hores d’ara, part d’aquestes infraestructures són una
quimera i d’altres romanen
sotmeses a un trist abandó propiciat pel pacte de progrés. Qui
ho paga són els ciutadans.
En definitiva, perquè ho entenguin els del PSOE, amb
pocs diners aconseguirem molt
i deixarem un Sóller digne i a
l’altura que es mereixen els
nostres conciutadans.
Però ja que parlen de diners,
nosaltres també ho farem. Li
refrescarem la memòria al
PSOE i li recordarem la gestió
del seu cappare Ramon Socies
que deixà un ajuntament abocat a la ruïna. I això que eren
temps de bonança...
Per ser més precisos ens remuntem al 4 de juliol del 2003,
dia de la presa de possessió de
Carles Simarro. Aquell dia
l’ajuntament estava a les portes de deixar més de 50 treballadors interins al carrer perquè
Socies i el seu equip de govern
no havia aprovat els pressupostos de 2003 tot i que ens trobàvem al mes de juliol.
Per aquelles mateixes dates,
l’Ajuntament no podia recórrer als seus proveïdors per
comprar ni un paquet de folis.
Els deutes s’acumulaven i les
empreses ja no fiaven més
mercaderies a l’ajuntament.
Per no tenir, no hi havia doblers ni per comprar el clor per
a la piscina municipal. Ens tro-

bàrem, per si no fos poc, amb
un deute als bancs de més de
14 milions d’euros sobrepassant el límit que marca la llei.
A pesar que tot el que ens
venia en contra, el govern de
Simarro no dedicà esforços en
perdre el temps recriminant
l’anterior govern del PSOE i
del PSM. Canalitzà tots els
seus esforços per solucionar la
problemàtica que ens trobàrem
i per posar-nos a treballar de
valent amb el nostre programa
electoral. Les fites assolides les
ha pogut llegir més amunt.
Senyor Colom, en definitiva, en el Partit Popular de Sóller seguim pensant que vostès
no fan res. Es dediquen a insultar els seus adversaris per tapar
la seva absoluta nul·litat. Dos
anys després el pacte de progrés ha fracassat i per això mateix insistim en exigir la dimissió d’Antoni Femenies com a
únic i vertader responsable de
l’estat lamentable dels carrers
de Sóller i el Port. Femenies és
el culpable que els carrers estiguin a les fosques i plens de
clots. I vostè, senyor Colom,
s’erigeix com l’encobridor
d’un regidor que a les clares
demostra la més absoluta inutilitat amb el càrrec que ocupa.
Per això, vostè també hauria
d’agafar portal i partir a ca
seva. Senyor Colom, és hora
de mirar endavant!!!
Partit Popular de Sóller

La creu dels caiguts
Dins els meus passejos
per la Vila de Sóller sempre que puc, hi ha un fet
que no acabo d’explicarme. Em pregunto per què
encara segueix en peu a la
plaça d’Espanya, davant
l’Estació del Tren, el monument de la Creu dels
Caiguts. Inaugurada el
març de 1940 encara segueix en peu, maltractada
pel pas del temps i per un
cert abandó. Però allà hi
és. Malgrat ser obra de
l’eminent arquitecte Gabriel Alomar Esteve
(1910-1997) no té cap
qualitat artística o arquitectònica que justifiqui la
seva conservació. Evidentment, tampoc hi ha cap raó
històrica que justifiqui una
creu de tal imponència.
Tampoc el seu emplaçament l’ha beneficiada, escorada a un costat de la
plaça i mig amagada entre
el frondós arbrat que la
flanqueja. A més, és una
de les primeres coses que
hi troba el visitant quan
baixa del tren per visitar la
Vila, tant si agafa el tramvia com si continua a peu
cap a la Plaça Major.
L’efecte és doblement empobridor: s’hi entreveu un
monument de significat
desconegut per a qualsevol
estranger (i mal d’explicar,
francament), mal conservat i mig amagat entre
l’arbrat i el mobiliari urbà,
però a pesar de tot encara
visible. Abandonada per

És una de les
primeres coses
que hi troba el
visitant quan
baixa del tren
per visitar la
Vila, tant si
agafa el
tramvia com si
continua a peu
uns i ignorada per altres,
allà segueix pels visitants
com a testimoni incòmode
de temps passats. Tanmateix, la plaça evidencia seriosos símptomes d’abandó que fan necessària la
renovació del seu mobiliari urbà i la reurbanització
del seu entorn per fer-la
més accessible pels veïns.
Seria molt adequada la peatonalització del costat de
les vies del tramvia, tal
com s’ha fet al carrer del
Born, donada la gairebé
absència de trànsit rodat.
Hauria estat una bona idea
que un projecte així s’hagués remés pel Fons Estatal d’Inversió Local del
Govern Zapatero. Així
s’acomplirien varis objectius alhora: llevar la Creu
dels Caiguts, renovar la
plaça i fer complir la Llei
de Memòria Històrica. I
tot finançat per l’Estat.
Manel García

