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Un pavelló amb ressò balear

Manifestació contra
la corrupció

El pavelló de Son Angelats
acollí diumenge passat un
emocionant partit de bàsquet
entre el Sóller Joventut Mariana i el Palau de Congressos
d’Eivissa en el que fou un encontre que passarà a la història
local. No tan sols per
l’excel·lent labor de l’equip solleric que mereix tot tipus
d’elogis o per ser un derbi que
acabà amb victòria per a les locals, també per un fet que
segur molts no tenen en compte. La classe política governant, gens ni mica.
Molts foren els sollerics i
per extensió els ciutadans de
Balears que pogueren seguir la
retransmissió que en feu IB3
Televisió que mostrà al conjunt de les Illes l’excel·lent infraestructura esportiva que
tenim a Sóller.
Doncs sí, per molt que pesi
a l’equip del pacte de progrés,
la retransmissió efectuada des
del pavelló de Son Angelats
fou gràcies al fruit de la labor
que la legislatura passada impulsa el Partit Popular i més
concretament el batle Carles
Simarro.
De ben segur si no fos per
aquella tasca constant i abnegada en bé de tots els sollerics
avui Sóller seguiria estant a la
cua de les infraestructures esportives. Cal recordar que el
govern municipal del PP impulsà la creació del pavelló
després d’haver assolit la fita
història d’aconseguir que els
terrenys militars de Son Angelats passessin a ser gestionats
per la Comunitat Autònoma. I
l’ajuntament d’aleshores es decidí a dur Sóller a la modernitat en equipaments esportius
que avui ja són una realitat.
Malauradament pensem
que és una realitat de mitges

perquè en dos anys de govern
progressista el pavelló funciona a mig gas i molts sollerics
encara es veuen amb la necessitat d’haver de marxar a fora
per gaudir d’unes instal·lacions
esportives.
Seguim pensant que el
pacte no té cap interès en engegar d’una forma definitiva
l’obertura al públic del pavelló,
per oferir a qui vulgui unes piscines com calen i tot un seguit
de serveis esportius pel qual va
ser concebut el pavelló de Son
Angelats. Les piscines, el gimnàs, l’espai polivalent que ofereix el pavelló o el servei de
bar romanen fora de servei i de
moment amb unes perspectives que auguren la mateixa
continuïtat.
Sense cap dubte pensem
que es tracta de la política errònia i totalment equivocada

que alguns partits que avui governen Sóller encetaren quan a
la passada legislatura estaven a
l’oposició. Farem història per
refrescar-ho.
Cal remuntar-nos a la passada legislatura per trobar-nos
diversos exemples que demostren com el batle que avui governa Sóller s’oposà frontalment a que Sóller gaudís del
pavelló que diumenge tot Balears pogué contemplar. El primer exemple el trobem quan el
PSOE negà el seu recolzament
a l’adquisició de Son Angelats
per part de l’administració autonòmica. Si fos per ells, ni
hauria ni sòl per al pavelló ni
per al polígon.
Si cerquem dins la història
política local trobem una altra
negativa, la segona del PSOE
amb el pavelló. I no és la darrera. És aquella en la que els

socialistes de Colom i companyia negaren el suport a la creació del pavelló poliesportiu de
Son Angelats. S’hi oposaren
frontalment i a les actes dels
plens ens adrecem per demostrar l’escàs interès que el
PSOE ha tingut pel benestar
del sollerics i de la gent que
practica esport.
Però com hem dit aquesta
no és la darrera negativa de
Colom i els seus. Com que
l’home és l’únic que travela
tres pics seguits amb la mateixa pedra, resulta que en els arxius municipals hi trobem un
altre no del PSOE al pavelló de
Son Angelats, el que fa número tres. Fou, per si no ho recorden, a l’hora de perfilar el finançament a través del Pla per
a la Desestacionalització Turística que impulsà l’anterior govern del PP. Per no perdre el
costum i anar a contracorrent
sense arguments ni aparents ni
sòlids, Colom i els seus hi votaren en contra. En definitiva,
tot un exemple d’incoherència
política.
En fi, per molt que s’hi ha
esforçat el PSOE avui tot Balears ja coneix quines infraestructures esportives té Sóller
molt a pesar del pacte progressista.
Abans d’acabar no ens
volem acomiadar sense desitjar a tots els ciutadans d’aquesta comarca unes venturoses
festes de Nadal. Que les passeu amb pau, harmonia i felicitat amb amics i família i que siguin uns dies plens de germanor per enfilar cap a un 2010
que de ben segur vendrà carregat de reptes per a tots. Bones
festes, bon Nadal a tots.
Partit Popular de Sóller

Vaig acudir a la manifestació convocada a
Palma en protesta per la
corrupció del passat dissabte 12 de desembre. A
la concentració, prevista
al Passeig del Born, s’hi
varen concentrar aproximadament fins a un miler
de persones a mesura
que transcorria la reivindicació. No va haver cap
incident i hi prengueren
part gent de tota mena,
condició i ideologia.
Convisqueren pancartes
fetes a mà per ciutadans
corrents, amb lemes de
tota mena i força originals. L’ambient va ser
festiu en tot moment,
sempre pacífic i reivindicatiu. No vaig veure (almenys en el meu cas)
cap polític de major o
menor rang. Però sí militants de base de tot tipus
de partits, i especialment
em va satisfer veure
l’exbatle de Palma,
Ramon Aguiló, en una
humil i discreta segona
fila.
Espontàniament
la
concentració va fer una
mena de “recorregut turístic”: primer al “Palacete” de Jaume Matas
(potser el moment més
intens de tota la Mani),
després al Parlament davant la porta del carrer
Conqueridor, i finalment
davant el Consell i Cort.
En tot moment varen
predominar proclames
que sorgien espontàniament, i tot i que sorgien
dirigides especialment
contra Matas i Munar,
també es va exigir que el

Pacte es deixi de “codis
ètics” i contemporitzacions semblants. Tots
varen rebre pels seus
corresponents pecats i
delictes, sense salconduits ni indulgències, i
sense mirar carnets de
partit. Per tot arreu hi havien càmeres de televisió, fotògrafs i periodistes de tots els mitjans
prenent nota, la qual
cosa ha garantit una justa
difusió de l’esdeveniment.Tal com es pretenia, no es veié cap símbol de formacions polítiques, associacions o
col·lectius que intentessin capitalitzar la mobilització. Cap “Moisès”
redemptor va intentar encapçalar-la: només el
conjunt dels Tambors per
la Pau aportaren un alegre ritme a un jornada
que durà hora i mitja.
Crec que ha estat un èxit
d’assistència, tractant-se
d’una convocatòria estesa únicament a través
d’Internet, sense grans
suports ni publicitat, ni
cap organització visible... i sobretot sembla
que la ciutadania comença a despertar davant
tanta misèria i tanta decadència.
Potser es tracti d’un
primer capítol d’acció
popular. Esperem que a
partir d’ara ningú no intenti capitalitzar-ho, perquè tot ha sortit espontàniament rodó. I per acabar,
vull
donar
l’enhorabona a tots els
assistents.
Manel Garcia

