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Cooperació
amb el
tercer món:
ajudes per
a un món
desigual

Entrevista a
Maria Jesús
Olives,
directora de
l’escola de
Sant Climent

Camí d’en
Barrotes:
unir
activitats
i millores
pel barri

Pista al
carrer Borja
Moll: nous
serveis per a
una ciutat
que creix

el personatge
Marcelino Gavilán Bofill (1889-1981)
Neix a Maó el dia 7 d'abril de
1889. Cursa els estudis de batxillerat a Maó amb un brillant
expedient, i, quan decideix
seguir estudis superiors, opta
per la Universitat de Valladolid, on resideix la seva
família paterna. Aquesta opció
determina que abandoni una
incipient inclinació cap a l'enginyeria i es decideixi per la
medicina, per la qual comença
a sentir una vertadera vocació.
Als 22 anys, finalitza la
carrera de medicina a
Valladolid,
amb
Premi
Extraordinari de Llicenciatura, i marxa a Madrid per
realitzar els estudis del doctorat, que culmina també
amb excel·lent, amb una tesi
sobre La raquianestesia.
Exerceix durant uns anys com
a metge rural, però la seva
vertadera vocació és la investigació científica i la docència
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universitària. Ingressa a la
Facultat de Medicina de
Valladolid, secció d'Anatomia,
si bé finalment es decanta per
l'especialitat d'otorinolaringologia, matèria en la qual destaca com un dels millors especialistes, i de la qual arriba a
ocupar la plaça de titular de la
càtedra de la Universitat de
Valladolid.
Simultanejant la labor docent
amb la investigació, manté
contacte amb metges europeus, participa en congressos i
els seus estudis són editats per
revistes i publicacions especialitzades en la matèria.
Ocupa la presidència del
Col·legi Oficial de Metges de
Valladolid i l'any 1940 és
nomenat membre de la Reial
Acadèmia de Medicina i
Cirurgia. Mor en aquella ciutat el mes de novembre de
1981.

núm.8. octubre - desembre 2006.

Amb anterioritat havia gaudit
del reconeixement dels seus
conciutadans, ja que l'Ajuntament de Maó el nomenà
Menorquí Il·lustre el 5 de
setembre de1959.
Aquest mes de novembre es
compleixen 25 anys de la seva
mort.
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instantànies
Medalles d’Or per a Manolo Bonet i Joan Manuel Serrat
El 5 de setembre passat es va
celebrar a l’Ajuntament de
Maó un ple extraordinari amb
l’acte protocolari de lliurament
de la Medalla d’Or de la ciutat
a Manolo Bonet i Joan Manuel
Serrat. La distinció pretén
reconèixer, en el cas de Bonet,
la seva trajectòria social i el
seu treball solidari a Ghana. El
guardó a Serrat ve motivat per
la seva trajectòria en el món
cultural i una relació amb la
ciutat des de fa més de 25
anys, que el cantautor ha plasmat en el seu últim treball: Mô.

Maó forma nous
Auxiliars d’Ajuda
a Domicili

2a temporada del Menorca Bàsquet a ACB
El Menorca Bàsquet afronta la
seva segona temporada a la
Lliga ACB amb l’objectiu de
mantenir-se a la màxima
competició nacional.

L’equip ja té la plantilla completa i compta amb un nou
patrocinador, per la qual cosa
passa
a
denominar-se
ViveMenorca.

Des del passat dia 11 de
setembre, 15 persones en
situació d’atur han començat
el curs d’Auxiliar d’Ajuda a
Domicili. Es tracta d’una iniciativa formativa que sorgeix
de la necessitat de formar
aquest perfil de professional
atesa la gran demanda detectada pels Serveis Socials de
l’Ajuntament. El curs combina teoria i pràctica i finalitzarà el dia 22 de desembre. El
Consistori facilitarà la inserció laboral dels alumnes, ja
sigui a través del SAD o de la
residència geriàtria assistida.
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La Banda de
Música de Maó
s’obre camí

A la jornada hi van participar policies, bombers i personal tècnic i de protecció civil.

Xerrades sobre el Pla d’Emergències
organitzades per repsol Gas
L’empresa Repsol Gas va organitzar a Maó unes xerrades
sobre el Pla d’Emergència dirigides a diferents col·lectius
com ara bombers, personal de
Protecció Civil, agents de la
Policia Local i personal de serveis de l’Ajuntament.
El cap de poblacions de Repsol
Gas, Antonio Herrero, va ser
l’encarregat d’inaugurar aquestes xerrades que van comptar,
com a ponents, amb la presència del gestor de seguretat i
qualitat de l’empresa, Arturo
García, i la tècnic de construcció i manteniments, Marta
Celdrán. Durant la sessió es va
definir què són els gasos
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liquats del petroli (GLP) i les
seves propietats, així com la
descripció de les instal·lacions
tipus i els seus elements. En
matèria de seguretat, es va
explicar com s’ha d’actuar
davant una emergència i quines són les mesures de seguretat a tenir en compte. La jornada va concloure amb una visita a un dels centres d’emmagatzematge que Repsol Gas
disposa a Maó des que, el gener
de 2004, va inaugurar la instal·lació de gas propà que dóna
servei a diferents barriades de
la ciutat, com ara Avinguda
Menorca, Fort de l’Eau i
Jardins de Malbúger.

El passat dia 6 de setembre, la
Banda de música de Maó va
ser l’encarregada d’ambientar
musicalment la sortida de la
Colla Gegantera de Maó des
de la plaça Constitució. Amb
aquesta actuació, la Banda
s’obre camí amb l’objectiu de
convertir-se en un referent i
en la banda de música pròpia
del municipi.
L’impulsor d’aquest projecte
és el propi director de la
Banda, Tolo Mercadal. De
moment, integren el grup una
trentena de joves músics que
assajen amb ganes i il·lusió
des del passat mes de gener.
La primera actuació pública
de la nova formació va ser el
passat 1 de juliol al port de
Maó, en motiu de la Festa de
Sant Pere. La jove banda està
oberta, ara per ara, a noves
incorporacions.

La banda, durant les festes de Gràcia.

notícies

Maó més neta, feina de tots

Per a la recollida d’estris inservibles, s’ha d’avisar al 902111971.

L’Ajuntament de Maó s’ha
proposat com un dels objectius del nou curs polític millorar la conscienciació dels ciutadans davant la necessitat de
comptar amb un nucli urbà
net. Per recordar als vesins
quines són les conductes i els
hàbits que s’han de seguir per
mantenir neta la ciutat, s’han
editat 10.000 bands que s’han
repartit casa per casa.
En aquest escrit, l’alcalde,
Arturo Bagur, fa un seguit de
recordatoris als ciutadans
amb l’objectiu que col·laborin
en la feina que es fa des de
l’Ajuntament per mantenir la
ciutat neta.
En aquest sentit, en el ban
s’esmenta:

Està prohibit embrutar parets amb pintades o ferratines.

- La prohibició de llençar o
abandonar qualsevol tipus de
deixalles a la via pública
(papers, llosques, xiclets,
envasos...) i que aquests residus s’han de dipositar a les
papereres
i
contenidors
corresponents.
- L’obligació de treure els
fems, dins bosses tancades, de
les 20.30 a les 21.30 hores.
- La prohibició de dipositar i
abandonar a la via pública (o
al costat dels contenidors
convencionals o dels de recollida selectiva) els residus
voluminosos, les restes d’obres i/o altres deixalles. Si es
dispositen residus d’aquest
tipus (mobles, electrodomèstics...) s’ha d’avisar al Servei

Municipal de Recollida (telèfon 902111971), si ja són
inservibles, o a la Fundació
Mestral (tel.971351413), en el
cas que puguin ser reutilitzats.
- La prohibició de deixar els
excrements dels animals a les
vies públiques, i la responsabilitat del propietari, o de la
persona que el passeja en
aquell moment, de recollirlos.
- L’obligació dels propietaris
de solars, habitatges i establiments de mantenir les seves
finques en bon estat de conservació i de neteja.
- La prohibició d’embrutar
parets, façanes i portes dels
immobles amb pintades, gravats i adhesius.
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Ajudes per a un món desigual

El que ens caracteritza com a persones és allò que som, no el que
podem tenir. Els països del tercer món tenen molt per oferir i,
nosaltres, molt per donar. Si obrim els ulls a la cooperació
internacional i el cor a la solidaritat incondicional serem
capaços d’aprendre i compartir. Binde, Malabo o els campaments
de refugiats saharauis són només tres exemples d’un món desigual.

L’ajuda solidària dels menorquins ha fet possible que les condiciones de vida hagin millorat a la regió ghanesa de Binde.

El projecte de l'hospital de
Binde és ja una realitat i s'ha
convertit en un punt de referència per a una població de
120.000 habitants. L'ajuda solidària dels menorquins, a través
d'entitats com el Fons Menorquí
de Cooperació (FMC) i d'administracions com l'Ajuntament
de Maó, han fet possible que
Binde es converteixi en una
font de progrés per a la regió
ghanesa. L'hospital disposa de
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75 llits que donen servei a
pacients de Ghana, Togo i
Burkina Faso. La infrastructura
sanitària és el resultat de 22
anys de lluita del missioner
menorquí, Manolo Bonet. Als
seus 59 anys, acumula més de
30 anys dedicats a les missions,
a l’Àfrica. Treballa a Ghana des
del 1973 i des del 1987 ha centrat els seus esforços en la construcció d'un centre sanitari que
ha possibilitat unitat i convi-

vència entre diverses tribus veïnes i que ha permès disminuir
les xifres de mortalitat infantil a
la regió. L'exemple de Bonet ha
servit per despertar la consciència col·lectiva de molts menorquins i per implicar les institucions en el projecte de Binde. El
passat dia 5 de setembre el
Consistori maonès va concedir
al pare Bonet la Medalla d'Or de
la Ciutat, un acte de reconeixement per a tots aquests anys

0,7% al tercer món
Dos fillets saharauis als campaments de refugiats.

Maó destina més del 0,7% del pressupost municipal a projectes de cooperació amb el tercer món. Durant aquest mandat s’han finançat projectes propis com el nou mobiliari per
a una escola de Guinea Equatorial, la instal·lació de dues
bombes d’aigua als campaments de refugiats saharauis, a
Tindouf, i s’ha reforçat la feina de la cooperativa Biolact, a
El Salvador, que elabora formatges amb llet orgànica.
També s’han aprovat ajudes d’emergències per a catàstrofes,
com el Tsunami del sud-est asiàtic, la fam que pateix la
població del Níger, la sequera i les malalties del Sudan o les
destrosses ocasionades per les pluges torrencials, a Tindouf,
del passat mes de febrer.

Maó ha finançat el mobiliari d’aquesta escola de Malabo.

Maó finançarà la construcció d’un bloc sanitari
a l’edifici sociocultural de Niamana-Bamako.
d'entrega personal, discreció i
eficàcia.
El funcionament de l'hospital és
possible gràcies a un grup electrògen de dos motors dels anys
50 que va ser retirat de
l'Aeroport de Son Sant Joan
l'any 99 i que des del 2001 proporciona electricitat a l'hospital.
No obstant això, l'operativitat
del centre sanitari millorarà
quan es desenvolupi el projecte
d'electrificació de la zona
finançat pel FMC.
Una plantilla de 150 persones,
entre les quals hi ha dos metges,
enfermeres del govern ghanès i
quatre monges nigerianes, s'en-

carreguen d'atendre les principals malalties dels poblats
rurals, com són la malària, la
tuberculosi, anèmies, paràsits
intestinals, diarrees, pneumònies, cremades i ferides. També
es duen a terme controls mèdics
amb campanyes de vacunació
per a infants, seguiment d'embarassos i post paritoris.
La influència del projecte de
l'hospital ha possibilitat l'aprovació per part del Parlament
ghanès del nou municipi independent de Binde-Bunkpurugu.
Al capdavant d’aquest nou
municipi hi ha una dona alcaldessa, Elisabeth Pijit Poyari, un

fet novedós i il·lusionador a la
vegada. Precisament, aquesta
dona va assisitir, convidada per
l’Ajuntament de Maó, a les festes de Gràcia de l’any passat.
Un altre projecte que prest serà
una realitat a Binde és la Casa
del Poble, una construcció
finançada per l'Ajuntament de
Maó que complirà una doble
funció: serà la seu social de trobada entre les tres ètnies locals
(Bimobas-Mamprusis-Kombas) i
serà també la casa on els familiars dels pacients hospitalitzats
podran menjar i dormir.
L'aportació municipal farà
també possible la construcció
d'un
aljub
d'aigua,
la
instal·lació d'un generador
auxiliar, equipar amb mobiliari
l’interior de l'edifici i construir
un porxo exterior.
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”L’escola infantil ha
ajudat a dinamitzar el
poble de Sant Climent”

Susi Olives confessa que no s’imaginava que dedicaria la seva vida a l’educació infantil.
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P. Vostè ha vist néixer l’Escola
Infantil de Sant Climent. Com
recorda aquells inicis?
R. Van ser uns inicis precaris i
casolans. Era l’any 1976, jo tenia
17 anys, anava a l’Institut i un
grup de pares em va demanar si
volia fer-me càrrec d’un grup de
12 fillets, de 3 i 4 anys, que s’havien quedat sense plaça. Vaig
acceptar, però en aquell moment
mai no m’hauria imaginat que
dedicaria la meva vida a l’educació infantil. Els mateixos pares
van acondicionar un petit espai a
l’entrada de l’antic local de l’associació de veïns, van pagar una
quota per comprar material, els
fillets van dur cadires de ca seva...
I així va començar un projecte
que ha evolucionat i s’ha consolidat amb els anys gràcies a la
coordinació entre pares, mestres i
Ajuntament de Maó. Avui,
l’Escola Infantil ja té 80 alumnes,
24 dels quals són de primer cicle
(0-3 anys).
P. Quin balanç faria d’aquests
trenta anys dedicats a l’educació
infantil?
R. Estic molt satisfeta. Hem incrementat el nombre d’aules, de dues
hem passat a quatre, i hem aconseguit una qualitat educativa molt
important. La nostra escola té la
particularitat de ser un projecte
molt cohesionat, no hi ha una
ruptura pedagògica entre el primer
i el segon cicle, l’educació és continuada des que el fillet o filleta

Maria Jesús Olives és la directora de l’Escola
Infantil de Sant Climent. Una feina que assumeix des
de fa 30 anys amb entusiasme i una il·lusió que
contagia. La construcció de la nova escola s’ha fet
realitat, segons diu, gràcies a la implicació de tot un
poble i a l’esforç diari de mestres i educadores.

Fillets i filletes de Sant Climent que han participat a l’escola d’estiu.

arriba amb un any fins que en té
sis. La convicció, la filosofia educativa entre mestres i educadores
ha estat el que ha permès que el
projecte es consolidés i cresqués.
Un altre repte important va ser
aconseguir un local molt digne:
l’actual escoleta del carrer Sant
Gabriel i, després, la remodelació
que es va fer l’any 97 i que va
permetre ampliar un poc el centre.
P. I a nivell de poble, quin paper
ha jugat l’Escola Infantil?
R. L’Escola és un referent. Sant
Climent té una població adulta i
l’Escola ha ajudat a dinamitzar-lo,
a donar vida i alegria. S’ha comptat amb el suport de tot un poble
per seguir endavant i açò és bàsic
per no desanimar-te. Han passat
trenta anys i s’han aconseguit
moltes coses gràcies a la constància i a l’esforç del dia a dia. Amb
el temps, has hagut d’aprendre a
ser professional, a no implicar-te
massa a nivell emocional per no
tirar la tovallola en molts
moments. Tenc clar que el procés

El joc és un ingredient molt important de la tasca educativa.

ha valgut la pena, hi ha satisfaccions i alegries que no tenen preu.
Aquesta és una feina privilegiada
si tu també ho donés tot, però això
tampoc és suficient. És un conjunt
de circumstàncies, accions i persones el que fa que un projecte tiri
endavant i es consolidi.
P. Parlem del futur. Què representa el projecte de la nova escola?
R. Per a nosaltres és molt important i necessari. Aquests anys hem
fet autèntics malabarismes per
anar guanyant un poc d’espai. A
partir de l’any 2000 els pares es
van involucrar molt en la reivindicació d’una escola nova a Sant
Climent i la previsió és que el curs
2007-08 ja ens puguem traslladar
a les noves instal·lacions del
carrer Sant Miquel. Serà un salt
qualitatiu important, podrem
millorar la nostra feina perquè
tindrem més recursos i més espai,
amb tres aules per a cada cicle. A
partir d’aquí, pens que el repte
serà adaptar-nos de nou, tornar a
encaixar el projecte educatiu i no

perdre la nostra dinàmica de
feina.
P. Quines serien les altres assignatures pendents?
Reivindicar el paper de les escoletes, no de “guarderies”. Encara hi
ha moltes persones que pensen
que una escoleta és un lloc per
deixar el fillet perquè pugui jugar.
El joc és un ingredient més de la
tasca educativa, però no l’únic. La
nostra feina requereix preparació i
més d’una vegada hem sentit a dir
que per ser educadora infantil
només s’ha de tenir paciència. Jo
crec que la principal feina és
mantenir la il·lusió per la feina
ben feta. Els fillets aprenen no
només a través d’allò que els
ensenyes, també aprenen per imitació a través del que transmets
amb la teva pròpia actitud, les
teves ganes, la teva part afectiva...
El més important no és la titulació, és la vocació. També crec que
falta el reconeixement a la feina
de mestres i educadors amb un
sou molt més digne.
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Una policia al servei de la ciutadania
Seguretat i proximitat són, segurament, les dues paraules
que defineixen millor la tasca de la policia local de Maó, un
cos que compta amb més de 60 agents a tot el municipi. A
més de vetllar per la seguretat dels seus habitants i de
regular els temes relacionats amb el trànsit, els municipals
desenvolupen una important tasca de caire més social,
atenent petites incidències domèstiques o fent de mediadors en conflictes entre veïns. Una feina que requereix una
bona formació i molta vocació.

La policia local és responsable de la vigilància a tot el terme municipal.
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La imatge del municipal que
només posa multes és, cada vegada més, un tòpic i no una realitat.
I és que la policia local, els antics
“satxos”, ha anat evolucionant
amb el temps i actualment al
municipi de Maó cobreix una
funció tan àmplia com indispensable. Les persones que integren
aquest cos són, segurament, els
treballadors municipals que més
intensament viuen i treballen en
contacte directe amb la ciutadania.
Actualment, la policia municipal
de Maó compta amb 66 efectius:
un comissari, dos inspectors, dos
sargents, nou oficials, cinquanta
policies locals i dos policies turístics, que cobreixen els tres torns
de matí, tarda i nit, aquest darrers
amb una unitat nocturna integrada per tretze persones. Cal destacar que d'aquests 66 agents,
dotze són dones, un percentatge
(18%) bastant elevat comparat
amb la mitjana a nivell nacional
(al voltant del 8%).
La feina de policia municipal té
molt de vocacional, però també
requereix una bona preparació.
És per això, que els darrers onze
nous policies que s'han incorporat a la plantilla han rebut 800
hores lectives, part d'elles en
pràctiques. A més, des de la seva
incorporació han fet el que s'anomena “torn americà”, és a dir, que
passen per totes les unitats per tal
d'aprendre sobre el terreny totes
les funcions que els tocarà desenvolupar.

Policia de barri: una policia per a un entorn de convivència.

La policia local compta, actualment, amb 66
agents organitzats en set unitats. La darrera
que es va crear és la policia de barri, un servei
preventiu i proper als problemes quotidians.

7 unitats al servei del ciutadà
Actualment, amb 66 membres i
un parc mòbil propi de 27 vehicles, entre cotxes, un tot terreny,
motocicletes, una grua i un vehicle de senyalització i un altre de
pintors, la policia local de Maó
pot atendre amb perfectes condicions totes les tasques que té
encomanades.
La seva estructura organitzativa
està pensada per poder canviar en
funció de les necessitats del
municipi, però sí que preveu unes
àrees bàsiques distribuïdes en set
unitats.
Així, un grup de 8 policies amb
un oficial s'ocupen de la part
administrativa del cos, a més d'atendre la zona del centre de la
ciutat. Igualment, tenen sota la
seva responsabilitat la vigilància
del calaboç que es troba a la

dependències centrals. Aquesta és
potser una de les tasques més
desconegudes, però important i
obligatòria pel fet que Maó és cap
de Districte. En un any poden
passar pel dipòsit de detinguts
més de 200 persones, sumant una
mitjana de més de 630 dies d’estada.
L’ordenació del trànsit va a càrrec
d’una altra unitat, integrada per
un inspector, un oficial i un policia. Ells s’encarreguen de l’ocupació de la via pública i del tancament o canvis de sentit dels
carrers per motius d’obres, actes o
festes.
La unitat motoritzada, amb
també 8 policies i un oficial, és
l’encarregada de regular el tràfic,
dels controls de vehicles a les vies
públiques
(fums,
velocitat,
renous, casc...), i dels accidents.
Amb el mateix nombre d’efectius
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El control del trànsit a les entrades i sortides de les escoles també és tasca dels municipals.

La unitat motoritzada s’encarrega de regular el trànsit, dels controls de vehicles i dels accidents.

fa feina la unitat de vigilància i
seguretat, que s’ocupa del compliment de les ordenances municipals pel que fa a renous, venda
ambulant i infraccions en general.
El nou organigrama de la policia
va permetre crear, ja fa uns anys,
la Unitat de Medi Ambient que té
sota la seva responsabilitat els
vehicles que es retiren de la via
pública, ja sigui per infraccions o
irregularitats o per presumpte
abandonament. Només l’any passat, aquesta unitat va lliurar per
xatarra 264 cotxes, un centenar
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dels quals van ser retirats en estat
d’abandonament, un centenar
més retinguts després d’un control i no reclamats pel seu propietari i 62 van ser donacions voluntàries dels propietaris. Igualment
es van dur a destruir un centenar
de motos. Els tres policies i l’oficial que integren la unitat de
medi ambient també s’encarreguen de la senyalització de
carrers i del magatzem.
Fruit de la demanda dels comerciants de la ciutat en una època
en què van proliferar els robatoris als establiments, es va crear, ja

fa anys, la unitat nocturna.
Integrada per un sargent, dos oficials i deu policies, en col·laboració amb els altres cossos de seguretat, patrullen en torn de nit pels
carrers, cosa que ha fet augmentar la seguretat a la ciutat.
Finalment, la gran novetat en
l’organigrama policial ha estat la
incorporació de la policia de barri,
un projecte antic que es va fer
realitat el juny de l’any passat. Un
sargent, dos oficials i 16 policies
conformen aquesta unitat, la més
propera al ciutadà amb tasques
preventives i orientades a solucionar els problemes quotidians de la
gent dels barris. Cadascuna de les
set zones de Maó compta amb dos
policies de barri dividits en dos
torns. Aquesta unitat, juntament
amb els regidors de barri, tiren
endavant la tasca de contacte
directe amb la ciutadania per tal
de detectar i resoldre els problemes de les persones relacionats
amb els seus barris, a la vegada
que realitzen tasques de prevenció
i seguretat dins el propi barri,
amb estreta relació amb els centres escolars i altres entitats cíviques. Ells són, també, els responsables de la circulació a les entrades i sortides de les escoles.

Una tasca social
Malgrat aquest organigrama, la
policia assumeix moltes vegades
altres funcions que no li són pròpies però tampoc alienes, més de
caire social. No en va, el 092 és
un nombre de telèfon que tothom

La policia municipial compta amb 66 agents organitzats en set unitats.

Una ullada a la història més recent

coneix i que molta gent marca en
primer lloc quan té un problema
de qualsevol tipus: una persona
que ha caigut a casa seva i no es
pot alçar, un cas de violència de
gènere, un foc que comença en
una cuina, una persona extraviada, un animal abandonat en un
domicili... En aquests i tants
altres casos, la policia local acudeix al lloc dels fets per oferir
una primera ajuda a la vegada
que es posa en contacte immediatament amb altres cossos de
seguretat en cas que sigui necessària la seva intervenció (bombers, protecció civil...).
Segons el comissari Le-Senne,
cap de la policia local de Maó,
“complim, a més de les nostres
obligacions, aquelles més genèriques i que si no les assumís la
policia local provocarien una llacuna en l’assistència als ciutadans. De qui és responsabilitat un
moix atrapat dalt d’un arbre?
Encara que no sigui ben bé de
ningú, algú ha de fer alguna cosa
quan hi ha cinc veïns que telefonen per demanar què passa amb
el moix”.
Aquest tipus d’intervencions són
contínues i gairebé cada setmana
la policia local ha d’intercedir en
tres o quatre ocasions: una persona gran que ha quedat tancada
fora de casa i cal saltar per la
finestra per obrir; una persona
que cau i no es pot aixecar, etc.
Des de fa un temps, les intervencions van molt dirigides a mediar
en conflictes privats (persones

Si ara l'estructura de la policia municipal és absolutament
democràtica i els treballadors gaudeixen dels mateixos drets
que altres professionals, com ara vacances, dies
lliures, baixes..., no passava el mateix al principi de
l'època democràtica. L'esquema de funcionament era, aleshores, desfasat. Però a partir de l'any 1983, la corporació municipal obre una primera etapa d'estudi de cara a una profunda
reforma de la policia local, que s'aconseguirà en els següents
quatre anys. D'aquesta manera, s'implanta un esquema organitzatiu modern i es dota la plantilla, que ja superava les 40
persones, d'eines de treball més modernes i, sobretot, dels
utensilis necessaris per a les accions de salvament, auxili o
ajuda al ciutadà. Els canvis en el si de la policia municipal
responen, també, a les noves necessitats del municipi, que
veu com s'expandeix amb la creació de noves barriades i
com augmenta considerablement el seu parc mòbil. Així, a
partir dels anys 80, s'instal·len semàfors en punts claus de la
ciutat, s'obren nous carrers i es reorganitza la circulació
rodadada en algunes zones, donant com a resultat una disminució en un 20% de l'índex de petits accidents al casc urbà.

que posen la música massa alta i
provoquen les queixes dels veïns,
problemes de renou a les piscines
comunitàries, etc.) i a perseguir
els actes vandàlics (destrossa de
mobiliari urbà o de zones ajardinades, pintades, etc.). “A la ciutat
hi viu molta gent, amb els seus
problemes i les seves necessitats i
això sempre és molt complexe,
perquè primer intervenim per
solucionar els conflictes de forma

amistosa, procurant no haver de
passar a les sancions”, afirma LeSenne.
El comissari creu que aquesta
vessant més social i humana és la
que dóna una bona imatge de la
policia local i a ella hi ha contribuït en gran manera la policia de
barri, que passeja pels carrers,
atén la gent al seu propi entorn i
això dóna sensació de tranquilitat i seguretat.
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barriades

Camí d’en Barrotes:
unir activitats i millores pel barri

Des de fa prop de 30 anys, la barriada Camí d’en
Barrotes compta amb una associació de veïns que
s'ha convertit en un clar referent per a totes les
persones que hi viuen. És una de les més antigues
i també més actives de la ciutat.

Les casetes de l’Ateneo van ser l’embrió del barri.

L'associació de veïns Camí d’en
Barrotes la van formar, a mitjans dels anys 70, gent jove, la
majoria pares i mares dels fillets
i fielletes que anaven a l'escoleta del barri, avui ja desapareguda. Eren altres temps, com ho
demostra el fet que l'Ajuntament va aportar el material per
a l'edifici de la nova associació,
però la seva construcció va anar
a càrrec dels propis veïns. I,
sempre, sota la vigilància de la
Guàrdia Civil, que cada dia visitava la marxa de les obres i les
activitats que s'hi començaven a
fer. Ara, trenta anys més tard,
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Bartolomé Marzo, a l’ombra dels pins de la Plaça Monte Toro.

l'associació segueix igual de
viva i també, com aleshores,
portada per un grup de gent
jove i amb moltes ganes de fer
feina.
L'actual junta es troba a l'equador del seu període d'activitat.
En Bartolomé Marzo Pons n’és
el president i des de fa dos anys
combina la seva feina i la vida
familiar amb la gran quantitat
d'hores que li reclama el barri,
igual que la resta de persones
que formen part del seu equip.
Quan van començar tenien molt
clar què volien que fos l'associació: “nosaltres vam explicar a la

gent que el nostre objectiu seria
augmentar les activitats, ja que
fins aleshores pràcticament
s'havien centrat en el patinatge,
que ocupava moltes hores la
pista que tenim al costat del
local, i aeròbic”, explica Marzo.
Així, aquest hivern passat han
fet futbol, bàsquet, aeròbic,
manualitats per als més petits,
tai-txi, dansa afrobrasilera,
capoeira i un taller durant els
matins de llatre dirigit especialment a la gent gran i que ha tingut molt èxit. I per a la temporada que ve ja tenen pensat fer
un taller de teatre per a grans i

Un aparcament gratuït, llargament reivindicat per l’Associació.

petits. “En conjunt, passen unes
150 persones al llarg de la setmana per les nostres activitats,
no només del barri, sinó també
d’altres indrets de Maó”, explica
amb orgull el president de l’associació.
A part de l’activitat diària, l’associació també s’encarrega d’organitzar diverses festes al llarg
de l’any, coincidint amb les
dates més senyalades: Nadal,
Reis, Sant Joan i, molt recentment, les Festes de Gràcia, que
van celebrar amb un sopar i ball
a la plaça Monte Toro.
Però l’asssociació de veïns no
només es dedica a organitzar
activitats, sinó que vetlla pel
bon estat del barri i s’encarrega
de reclamar a l’Ajuntament les
millores necessàries per fer-lo
més habitable. Així, les diferents
juntes de l’associació han aconseguit fites importants, com ara
la voreres noves a la zona de
Picasso, l’aparcament gratuït,
que ha servit per descongestionar la zona de cotxes mal aparcats, o els nous jocs infantils
que s’han instal·lat al parc.
“El proper objectiu és aconseguir unes voreres més amples a
la zona de les casetes de
l’Ateneo, ja que per aquell tros
hi passa molta gent a peu,
sobretot al·lots que van als instituts i tota la gent que els diu-

La zona de Picasso compta amb un renovat parc infantil.

menges va a veure el Menorca
Bàsquet”, explica Bartolomé
Marzo.
Malgrat la incansable tasca de
l’Associació de Veïns, el barri té
problemes que requereixen la
intervenció d’altres administracions. Així, Ajuntament i
Consell Insular estan duent a
terme una acció conjunta de
pacificació del trànsit a la carretera de Sant Lluís, on el pas continu de vehicles és un inconvenient tant per al problema de
renous que comporta com per
als vianants.
“Hem notat una millora extraordinària pel que fa al trànsit amb
l’obertura del nou vial de
l’Hospital. Si més no, ara auto-

busos i camions ja no passen pel
mig del barri. El que voldríem és
que la carretera fos, un dia,
d’una sola direcció”, assegura
Marzo.
La ronda és una altra via que
afecta la vida al barri. “Quan em
vaig casar i vaig venir a viure al
barri fa prop de 20 anys podies
anar fins al centre de Maó a peu,
sense haver de baixar de la
vorera. Ara, amb la via ronda,
hem de dur els al·lots a escola
amb cotxe perquè és impossible
que la puguin atravessar tots
sols”. Aquest problema podria
quedar solucionat si, com preveu el projecte de nou pla general, aquesta via ràpida es convertís en un carrer.

Un barri amb 100 anys d’història
A principis del segle XX, la ciutat de Maó va experimentar un important creixement sota les directrius dels arquitectes Femenías i Claret i
es van construir nous barris: cap a ponent, les zones de s'Esplanada,
J.M. Quadrado i J. A. Clavé i, cap a llevant, als voltants del passeig marítim. A la vegada, però, entre el centre de Maó i la població de Sant
Lluís, una associació promovia la construcció d'una sèrie d'habitatges.
Cada soci aportava una quantitat de doblers cada setmana i quan n'hi
havia prou per construir una casa es feia i després es rifava entre els
socis per no fer preferències. Així van néixer les anomenades casetes de
l'Ateneo, una sèrie de construccions baixes molt característiques situades a la carretera de Sant Lluís. Les casetes de l'Ateneo van ser l'embrió
d'un nou barri a la perifèria de la ciutat: Camí d'en Barrotes.
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la ciutat

Nous serveis
per a una ciutat que creix
En breu s’inaugurarà la nova pista esportiva multifuncional que
s’ha instal·lat al carrer Borja Moll, en una nova barriada de la
ciutat que tot just comença a crèixer en vivendes i equipaments.
L’obertura al trànsit, el maig
passat, del carrer Borja Moll va
suposar l’estrena oficial d’una
nova barriada de la ciutat.
L’anomenat Polígon II del Pla
General d’Ordenació Urbana
permetrà una fàcil connexió de
l’extraradi amb el centre de la
ciutat, a la vegada que donarà
cabuda a nous serveis esportius,
educatius, culturals i sanitaris
per als ciutadans.
En els 38.000 metres quadrats
de superfície d’aquest nou barri
s’inaugurarà en breu una pista
multifuncional que permetrà
practicar activitats com ara futbol, tennis o bàsquet a l’aire
lliure. Aquesta nova instal·lació
es posarà en funcionament tant
prest com s’acabin les obres
d’urbanització dels voltants, on
està previst la plantació d’uns
30 arbres. Just a la zona contigua, els vesins d’aquest barri
gaudiran d’una zona verda, on
es delimitarà un espai de
Pipican, a la vegada que seran
espectadors de primera fila de la
consolidació que experimentarà
aquesta zona en els propers
anys quan s’executin totes les
infrastructures previstes: el nou
centre
sanitari
d’Atenció
Primària Cap de Creus, un centre de culte catòlic, un espai
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La nova pista multifuncional del carrer Borja Molll permetrà practicar futbol, tennis o bàsquet.

Des de l’Ajuntament s’està enllestint el pla
parcial per poder començar les obres i urbanitzar
l’anomenat Polígon III de la Via de Ronda.
comercial d’iniciativa privada i
la nova comissaria de la Policia
Nacional.
El creixement que ha experimentant la ciutat en els últims
anys, però, no s’atura aquí. Des
de l’Ajuntament ja s’està enllestint el pla parcial per poder
urbanitzar i desenvolupar l’ano-

menat Polígon III on l’equip
municipal ja té previst ubicar-hi
la nova escola de Sa Graduada,
la nova seu del Conservatori de
Música i on també es reservarà
sòl per a la promoció de pisos
de protecció oficial en règim de
lloguer per facilitar l’accés a
l’habitatge.

plens municipals
Sessió del 27 d’abril de 2006
Excusen assistència el regidor del PSOE Josep Borràs
i la regidora del PP, Maria Cerezo
● 1a Modificació de crèdit, 4a habilitació crèdit i
modificació llocs feina. 11 vots a favor (PSOE i PSM),
7 vots en contra (PP) i 1 abstenció (EM-EU).
● Ordenança Municipal de circulació. 11 vots a favor
(PSOE i PSM), 7 vots en contra (PP) i 1 abstenció
(EM-EU).
● Cessió gratuïta a la Creu Roja de la parcel·la 3, del
polígon 1. Unanimitat.
● Estudi de detall. Carrer Sant Nicolau 36 i Carrer
Santa Cecília 52. 12 vots a favor (PSOE, PSM i EMEU) i 7 vots en contra (PP).
● Recepció obres d'urbanització “UA5 Sínia La Vall”
11 vots a favor (PSOE i PSM) i 8 abstencions (PP i
EM-EU).
● Modificació puntual núm.53 del PGOU de Maó “sector UP3 Carretera de Sant Lluís” 12 vots a favor
(PSOE, PSM i EM-EU) i 7 abstencions (PP).
● Adhesió manifest anàlisi i proposta de millora de les
escoles municipals de Música de tota la illa. 12 vots a
favor (PSOE, PSM i EM-EU) i 7 abstencions (PP).
● Conveni CIME-INESTUR Pla rutes cicloturístiques
Menorca. Unanimitat.
● Adquisició furgoneta adaptada per a la residència
geriàtrica. Unanimitat.
● Precs i preguntes.
Sessió del 25 de maig de 2006
Assistència dels 21 membres del consistori.
● Bonificació ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) a CB La Salle Mahón construcció
pavelló polifuncional. Unanimitat.
● Préstec 2006 per inversions. 12 vots a favor (PSOE i
PSM) i 9 abstencions (PP i EM-EU).
● Revisió tarifes Taxis 2006. Unanimitat.
● Pròrroga concessió quiosc gelats Parc Rochina. 13
vots a favor (PSOE, PSM i EM-EU) i 8 abstencions
(PP).
● Nomenament nova Junta Arbitral de Consum.

Unanimitat.
● Denegació Estudi de detall Plaça Esplanada, núm.
30. 13 vots a favor (PSOE, PSM i EM-EU) i 8 abstencions (PP).
● Devolució fiança definitiva obres Mercat del
Claustre. Unanimitat.
● Revisió preus per gestió recollida de residus sòlids
urbans i neteja viària. 12 vots a favor (PSOE i PSM),
8 en contra (PP) i 1 abstenció (EM-EU).
● Aprovació provisional Ordenança concessió i ús targeta estacionament per a persones amb mobilitat
reduïda. Unanimitat.
● Ordenança concessió de subvencions a entitats
sense ànim de lucre. 12 vots a favor (PSOE i PSM) i
9 abstencions (PP i EM-EU).
● Mocions, precs i preguntes.
Sessió del 27 de juny de 2006
Excusa assistència el regidor del PSOE Antoni Ferrer.
● Bonificació ICIO a l'escola infantil Magdalena
Humbert per obres nova paret de tancament; a ASINPROS per obres 1a fase Taller Ocupacional Bintaufa;
i al CIME per obres de desbrossament i fitació del
Camí de Cavalls. Unanimitat.
● 2n expedient d'habilitació de crèdit. 11 vots a favor
(PSOE i PSM), 8 en contra (PP) i 1 abstenció (EM-EU).
● Inventari de Béns Municipals 2005. 12 vots a favor
(PSOE, PSM i EM-EU) i 8 abstencions (PP).
● Pròrroga concessió quiosc premsa al Parc Rochina.
Unanimitat.
● Estudis de detall i aprovació definitiva de Carrer
Santa Rosa núm. 27-33, Carrer Sant Nicolau, núm.
24-26, i Carrer Santa Escolàstica núm. 76. 11 vots a
favor (PSOE i PSM) i 9 abstencions (PP i EM-EU).
● Modificació Estatuts Consorci residus sòlids urbans
de Menorca. Resolució d'al·legacions i aprovació
definitiva. Unanimitat.
● Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi
Ambient i l'Ajuntament de Maó sobre abastament i
sanejament al municipi. Unanimitat.
● Adhesió a la secció de corporacions locals amb
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plens municipals
Estacions Nàutiques de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies. Unanimitat.
● Mocions, precs i preguntes.
Sessió del 24 de juliol de 2006
Assistència dels 21 membres del consistori.
● Bonificació ICIO al Govern de les Illes Balears per
escola de formació professional de la mar i al Bisbat
de Menorca per consolidació i restauració façana de
Sant Francesc. Unanimitat.
● 3a Modificació de crèdit 2006. 12 vots a favor (PSOE
i PSM), 8 vots en contra (PP) i 1 abstenció (EM-EU).
● Modificació bases execució pressupost 2006. 12 vots
a favor (PSOE i PSM) i 9 abstencions (PP i EM-EU).
● Modificació contracte lloguer terrenys aparcament
Sant Climent. 13 vots a favor (PSOE, PSM i EU-EM) i
8 abstencions (PP).
● Modificació places estacionament zona blava per
canvi ubicació. 20 vots a favor (PSOE, PP i PSM) i 1
abstenció (EM-EU).
● Ordenances específiques subvencions. 12 vots a
favor (PSOE i PSM) i 9 abstencions (PP i EM-EU).
● Estudi de detall Carreró de ses Bruixes. Resolució
al·legacions i aprovació definitiva. Unanimitat.
● Modificació fitxa M-17/15 catàleg patrimoni arquitectònic Maó. Aprovació provisional. Unanimitat.
● Creació Fundació i aprovació inicial estatuts Ca
n'Oliver. 13 vots a favor (PSOE, PSM i EM-EU) i 8
abstencions (PP).
● Creació Fundació per a Persones amb Discapacitat
de Menorca. Aprovació inicial d'estatuts. 20 vots a
favor (PSOE, PSM i PP) i 1 en contra (EM-EU).
● Creació
Consorci Sociosanitari de Menorca.
Aprovació inicial d'estatuts. 12 vots a favor (PSOE i
PSM), 1 en contra (EM-EU) i 8 abstencions (PP).
● Conveni amb el Consell Insular de Menorca per a la
modernització de les infrastructures turístiques- prèstec FOMIT-. 12 vots a favor (PSOE i PSM) i 8 abstencions (PP).
● Mocions, precs i preguntes.
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Calendari de partits de la primera volta del
ViveMenorca Bàsquet
Durant els propers tres mesos, el ViveMenorca
Bàsquet disputarà els partits següents:
✔ Jornada 1. 30/09 i 01/10
DKV Joventut - ViveMenorca
✔ Jornada 2. 7 i 8 d’octubre
ViveMenorca - Caja San Fernando
✔ Jornada 3. 11 i 12 d’octubre
Real Madrid - ViveMenorca
✔ Jornada 4. 14 i 15 d’octubre
ViveMenorca - Grupo Capitol Valladolid
✔ Jornada 5. 21 i 22 d’octubre
Akasvayu Girona - ViveMenorca
✔ Jornada 6. 28 i 29 d’octubre
ViveMenorca - Etosa Alicante
✔ Jornada 7. 4 i 5 de novembre
Alta Gestión Fuenlabrada - ViveMenorca
✔ Jornada 8. 11 i 12 de novembre
ViveMenorca - Winterthur FC Barcelona
✔ Jornada 9. 18 i 19 de novembre
Gran Canaria Grupo Dunas - ViveMenorca
✔ Jornada 10. 25 i 26 de novembre
ViveMenorca - Tau Cerámica
✔ Jornada 11. 2 i 3 de desembre
Pamesa Valencia - ViveMenorca
✔ Jornada 12. 9 i 10 de desembre
CB Granada - ViveMenorca
✔ Jornada 13. 16 i 17 de desembre
ViveMenorca - Bruesa GBC
✔ Jornada 14. 22 i 23 de desembre
Lagun Aro Bilbao Basket - ViveMenorca
✔ Jornada 15. 29 i 30 de desembre
ViveMenorca - Unicaja
✔ Jornada 16. 6 i 7 de gener
ViveMenorca - Polaris World Murcia
✔ Jornada 17. 13 i 14 de gener
MMT Estudiantes - ViveMenorca

agenda
Octubre
Dia 7
✔ Concert de Quatre Sing. Música i dansa a
Ca’n Victori. A les 20 h.
✔ Representació de La mujer de negro amb
Emilio Gutiérrez Caba i Jorge de Juan. A les
21.30 h al Teatre Principal.
✔ Festival de blues amb John Lee Hoocker
junior. Al Claustre del Carme.
Dies 12, 13 i 14
✔ Scientific Seminar Epidemiology, organitzat
per l’European Programme of Intervention
Epidemiology Training. Al Teatre Principal.
Dia 13
✔ Concert de jazz amb Elian Elies. A les 22 h. al
Teatre Principal.
Dies 18 i 19
✔ Representació de Sensibilitat creativa en 35
m2, a càrrec del grup La Clota. A les 21 h. al
Teatre Principal.
Dia 20
✔ Concert de tardor de l’Orquestra Simfònica de
les Illes Balears interpretant obres de Shumann,
Liszt, Purcell, etc. A les 20.30 h. al Teatre
Principal.
Dia 22
✔ Representació de Seis personajes en busca de
autor, de L. Pirandello, a càrrec del Grup Sa
Boira de teatre, amb direcció de Bernat Pujol. A
les 21 h. al Teatre Principal.
Dia 27
✔ Representació de Bolero, flamenc i dansa
contemporània, dirigit per Juan Luís de Paula i
Alba Sintes. A les 21.30 h. al Teatre Principal.

Dia 29
✔ Gala de la Creu Roja. A les 19.30 h. al Teatre
Principal.
Novembre
Dies 24 i 25
✔ Representació de Vells Temps, d’Harold Pinter,
amb Víctor Pi, Rosa Renom i Rosa Novell. Dia 24
a les 21.30 h. i dia 25 a les 21 h. al Teatre
Principal.
Dia 25
✔ Lliurament del Premi Born de Teatre 2006
organitzat pel Cercle Artístic de Ciutadella.
Després de la representació de Vells Temps, al
Teatre Principal.
Desembre
Dies 8, 9 i 10
✔ Fira de Nadal a la Plaça Conquesta.
Dia 9
✔ Tradicional encesa dels llums de Nadal amb
el Llumets. A les 18.30 hores a la Plaça
Constitució.
Dia 31
✔ Campanades de Cap d’any. A les 24 h. a la
Plaça Constitució. Després hi haurà ball a la
Plaça Conquesta.
Exposicions al Claustre del Carme
✔ Exposició Vineae Supplicium. Obres d’Andreu
Maimó. Fins el 28 d’octubre.
✔ Exposició antològica de Marcel Villier.
Durant tot el mes de desembre.
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