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 Tot té un preu, no hi ha du-
ros a quatre pessetes. Una de les 
preguntes que férem en el passat 
Ple els sineuers a la regidora per-
tinent, Maria Isabel Arnau Tugo-
res, va ser sobre les despeses i el 
punt en què es troben els negocis 
amb l’empresa encarregada de 
redactar el Catàleg Patrimonial 
del nostre poble; aquesta respon-
gué que faltaven conceptes per 
aclarir, no estava tot clar. Clar 
que sí; resulta que l’empresa en-
carregada de redactar el catàleg 
és Portal Forà, la mateixa que 
representa el donant major del 
regne, mestre Joan Sastre i Bala-
guer (el de la plaqueta a la part 
del darrere). Tot té un preu i el 
que haurem de pagar els sineu-
ers, millor si no és per duplicat. 
Resulta que per Binissalem, no-
tícia extreta del Diario de Ma-
llorca amb data 8 de novembre, 
es feien ressò del desastrós Ca-
tàleg Patrimonial que es redactà 
de l’esmentat municipi per part 
de Portal Forà i de les possibles 
repercussions pecuniàries que 

pot tenir la feta. El diari comen-
tava que “El Consell ´suspende´ 
el catálogo de edificios protegi-
dos por muy deficiente. Los téc-

nicos insulares consideran injus-
tificadas las modificaciones que 
reducen el nivel de protección de 
algunos edificios locales, la opo-
sición pide que se expulse de la 
comisión de Patrimonio munici-
pal a la empresa que redactó el 
documento”. Ho mirarem vam 
dir, i així ho hem fet. Resulta que 
el catàleg, les factures del qual ja 
s’han liquidat (sumant un total 
de 32.537 euros), és un autèntic 
compendi de despropòsits; per 
començar, les fitxes que compo-
sen el catàleg, si es pot anome-
nar així, estan majoritàriament 
incompletes, amb reiterada falta 
de dades (cronologies i data-
cions), fotografies (en una d’elles 
resulta que no es va poder fer ja 
que el sementer estava sembrat), 
errades de situació (un mateix 
element en dos llocs diferents) i 
per rematar trobam que, en algu-
nes descripcions d’elements pa-
trimonials s’han copiat (plagiat) 
les descripcions fetes per mossèn 
Bartomeu Mulet i que es troben 
recopilades als llibres que aquest 
publicà. Per part de Sineuers In-

dependents no podem admetre 
que s’ataqui i es taqui el nostre 
patrimoni i la imatge del poble 
amb fets d’aquesta envergadura, 
i més si ens han costat doblers a 
tots. Qüestionam la feina duta a 
terme per la regidora de cultura 
i patrimoni de l’actual equip de 
govern, ja que ha acceptat una 
redacció patrimonial defectuosa 
i per altra banda qüestionam la 
professionalitat del senyor Joan 
Sastre i Balaguer com a gerent 
de l’empresa Portal Forà, ja que 
cobrar per copiar o fer mala feina 
no diu gaire al seu favor. Per con-
cretar: si conscient de la penosa 
feina que s’havia fet, en Joan va 
voler compensar el poble amb la 
donació d’una polèmica estàtua, 
s’ho hauria pogut estalviar, ja 
que amb els doblers cobrats del 
catàleg la donació de l’estàtua 
queda ben liquidada. No hi ha 
res que no tengui un preu i en 
aquest cas el preu ha estat car: 
el menyspreu al patrimoni, a la 
figura de mossèn Mulet i als si-
neuers. Gràcies Joan, però no 
feia falta.

Joan Sastre, encara que ho sembli, 
no és l’amo d’aquest sementer (Foto: 
Pirates i Sirenes).

El molí d’en Gaspar segons Bartomeu MULET, La vila de Sineu.

El molí d’en Gaspar segons Joan SASTRE, Catàleg de patrimoni de Portal Forà.

El molí d’en Gaspar té torre amb paredat antic que s’aixeca damunt una base-habitatge amb coberta de volta rebaixada; una 
escala exterior puja a l’envelador i comunica amb el portal de la torre, de llinda; la coberta és de teules a dos aiguavessos. A la 
dreta de l’escala exterior hi ha el portal, també de llinda, que comunica amb les estances de la base; just a l’esquerra d’aquest 
portal, encara es pot destriar un pedrisset i la pedra més gran que feia funció de colcador, tot molt rústic. Més a la dreta, en el mur de 
mamposteria de la base, s’hi obre un finestró atrompetat, que forada l’amplíssim parament. A l’esquerra de l’escala exterior hi ha 
un altre portal, de llinda d’una peça, i de brancals de dues peces cadascun, que comunica amb una altra estança de l’habitatge, 
amb coberta de volta. Antigament era propietat del moliner Gaspar Coll, que li donà nom; actualment és de Sebastià Matas.

Torre cilíndrica de paredat en vert, que s’aixeca damunt una base-habitatge amb coberta de volta rebaixada; una es-
cala exterior puja a l’envelador i comunica amb el portal de la torre, que és de llinda. La coberta és de teules a dos 
aiguavessos. A la dreta de l’escala exterior hi ha el portal de llinda, que comunica amb les estances de la base; més a 
la dreta s’hi obre un finestró atrompetat. A l’esquerra de l’escala exterior hi ha un altre portal de llinda d’una peça, 
que comunica amb una estança de l’habitatge, amb coberta de volta.

JOAN SASTRE, DONANT DE L’ESTÀTUA I GERENT DE PORTAL FORÀ, QÜESTIONAT

Sineuers Independents.



Tan ple que arriba a vessar...
RESPECTE ALS DARRERS PLENS DE L’AJUNTAMENT DE SINEU, US OFERIM UN PETIT RESUM AMB LES 
DECISIONS MÉS DESTACADES QUE NO US DEIXARAN INDIFERENTS

PLE ORDINARI DE DIA 28 
DE NOVEMBRE.
1.- Es va debatre i votar una 
moció de Sineuers Indepen-
dents per reprovar al batlle 
les despeses desmesurades 
en menjars i benzina del seu 
cotxe particular (a l’anterior 
revista us explicàvem 
l’assumpte). Convergència 
i el PP no varen voler repro-
var al batlle aquestes despe-
ses ni exigir-li que, d’ara en 
endavant, vagi més alerta. 
El que sí varen acceptar de 
les nostres peticions és que 
tots els tiquets que es pre-
sentin detallin els motius de 
la despesa (què i amb qui), 
i que es determini una dieta 
de quilometratge en comp-
tes d’omplir dues vegades 
al mes el dipòsit del cotxe.
2.- Es va aprovar per unani-
mitat una moció de Conver-
gència per demanar un fi-
nançament just i suficient per 
als Ajuntaments. 
3.- Es va aprovar demanar un 
préstec ICO per poder pagar 
proveïdors, per un import de 
108.924.40 €.
4.- A l’apartat de precs i pre-
guntes vàrem fer una sèrie de 
preguntes per saber si entre 

festa i festa també gestionen 
els temes d’interès del poble. 
Vàrem constatar que s’estan 
fent molt poques coses:
• A la secretària encara no se 
li havia fet tornar la bestreta 
de 1.549,00 € que li concedi-
ren en la nòmina de desem-
bre del 2010.
• Sobre l’escoleta municipal i 
el seu futur, ens digueren que 
s’està mirant quina és la mi-
llor solució.
• Sobre la modificació de les 
tarifes per a l’ús de la piscina 
municipal, ens digueren que 
ho tenen en compte i miraran 
de tenir-ho llest abans que 
comenci l’estiu.
• No s’està fent res d’ençà 
que el nucli històric de Sineu 
és BIC. El catàleg de patri-
moni té moltes deficiències.
• No es fa res de l’Agenda 
Local 21.
• Vàrem demanar informa-
ció sobre el Casal de Joves, 
que no havia fet cap progra-
mació d’activitats del 2011, 
i ens digueren que estaven 
fent la del 2012.
• No sabem les subvencions 
concedides el 2011 a les enti-
tats locals. Ho hem demanat 
per escrit.

PLE EXTRAORDINARI DE 
DIA 7 DE DESEMBRE.
1.- Vàrem debatre i votar una 
moció del PP per rebutjar la 
construcció d’una planta asfàl-
tica a la pedrera de Son Corb. 
2.- Es va aprovar una moció 
presentada per l’Institut de la 
Dona contra la violència de 
gènere.
3.- Es varen renovar els càrrecs 
de titular i suplent de Jutge de 
Pau:  Amador Camps i Nadal 
Alzamora, respectivament. 
4.- Es va dur a aprovació el 
compte general de 2010 (el que 
realment s’ha gastat i ingressat 
el 2010). Sineuers Indepen-
dents ens vàrem abstenir.

PLE EXTRAORDINARI DE 
DIA 12 DE GENER
Debat i votació de la moció 
presentada per Convergència 
per les Illes contra la modifi-
cació de la Llei de la Funció 
Pública que elimina el català 
com a requisit d’accés per ser 
empleat públic a qualsevol ad-
ministració de les Illes Balears. 
Després d’un debat i exposició 
d’argumentacions, hi va haver 
8 vots a favor de la moció i 3 
en contra. Els tres regidors que 
volen que el català deixi de ser 
necessari per accedir a la fun-
ció pública són: Pedro Juan 
Jaume, Antonio Comas i Ma-
ria Isabel Arnau.

El ple del passat 12 de gener on es va debatre la moció per la llengua.

Opinió. Dignifiquem els plens

Les promeses electorals
ECONOMIA  ATUR

 Sineu apareix en el grup 
d’aquelles poblacions on la 
desocupació ha crescut més 
durant l’any passat: Costitx, 
amb un augment del 32,3%, 
Mancor de la Vall, amb una 
pujada del 31,4%, i Sineu, on 
l’atur s’elevà un 30,8%, fins a 
afectar a 263 habitants. Sant 
Joan es queda molt a prop, amb 
un augment del 29,2%. Tal 
volta l’equip de govern podria 
començar a moure’s. Si es de-

 Estam pendents del proper 
Ple, que tendrà lloc a finals 
del mes de gener, una sessió 
ordinària on entre d’altres 
punts (pressupostos, esco-
leta, escola...) demanarem 
informació al respecte de la 
secretària Mulet i de les ac-
cions a seguir davant la im-
possibilitat de trobar-la. De 
totes maneres les reclama-
cions que de la mateixa fan 
l’Agència Tributària i la Se-

La secretària municipal en capella
POLÍTICA  sEcRETàRiA

 A la pràctica, els debats en els Plens no tenen cap transcendència pública perquè ni es filmen ni hi assisteix, excepte 
en comptades ocasions, públic. Només en queda constància escrita a través de les actes que són les que queden per a 
l’arxiu i la història.  És en els plens on es prenen les decisions més importants que afecten el present i el futur del nostre 
poble. Pot ser si el poble s’implicàs en la política local i assistís als Plens per saber de primera mà el que es cou, el que 
cada grup polític pensa i diu, el batle i alguns regidors es guanyarien millor el sou que cobren. A vegades sent vergonya 
aliena per les actituds de passotisme i de passivitat d’alguns membres del Consistori. Però, també pot ser que el poble no 
assisteixi als Plens perquè sap d’aquestes actituds i que anar-hi és perdre el temps. Pot ser un cercle viciós. Des d’aquest 
espai, faig una crida a la participació ciutadana en la política del nostre poble. Ningú es pot desentendre de la política, 
tampoc els que s’hi dediquen. Dignifiquem els plens perquè Sineu s’ho mereix.

Miquel Gelabert

guretat Social sobre deutes 
no s’aturen d’arribar a les 
dependències municipals.
Des de Sineuers Indepen-
dents ja n’hem parlat prou, 
ara toca a l’equip de govern 
seguir els tràmits que creguin 
oportuns per tal de liqui-
dar el tema, i d’una manera 
digna recuperar els doblers 
que ens han quedat a deure 
i normalitzar la gestió de 
l’administració municipal.

cideixen a posar en marxa al-
guns dels punts del programa 
electoral que presentaren les 
passades eleccions la situació 
podria millorar. De moment, 
res de res…, i ja en tornarem 
a parlar el 2015, perquè així 
són els programes electorals 
del PP, cartes als reis amb me-
sures encobertes com la NO 
apujada d’impostos per a les 
classes socials que pitjor ho 
estan passant.

LOCAL  LA sALA



El Govern trenca el consens de la llengua
CONTINUEN LES AGRESSIONS DEL PARTIT POPULAR CONTRA LA NOSTRA LLENGUA. LA MODIFICACIÓ 
DE LA LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ÉS UNA RETALLADA CULTURAL EN TOTA REGLA

EL DETALL. Juguem al torcebraç de la llengua

 Des del Decret de Nova Planta de 
Felip V el 1715, hem suportat atacs 
contra la nostra llengua. Aquests atacs 
han estat planificats i duts a terme a 
través de diferent normativa, lleis i 
ordres, per ser imposats a la població 
illenca. Després del Decret de Nova 
Planta, que prohibia l’ús del català a la 
vida institucional i oficial de les Illes 
Balears, al segle XIX hi va haver un 
altre decret que castigava els alumnes 
que xerraven en català a l’escola. Des-
prés va venir la dictadura franquista 
que també, a cop de decrets, va prohi-
bir l’ús de la nostra llengua en la vida 
pública (és per això que la majoria de 

la gent d’aquí només sap escriure el 
castellà però xerra el català). Ara, és 
el Partit Popular que vol fer prescindi-
ble la llengua pròpia d’aquestes terres 
illenques, modificant Lleis que havien 
gaudit del màxim consens polític a 
l’hora de la seva aprovació.
Però també és cert que, malgrat tan-
ta normativa en contra des de fa quasi 
tres segles, la llengua catalana ha se-
guit viva, gràcies a la gent d’aquesta 
terra que ha seguit usant-la i fent-la 
respectar.
No hem de ser nosaltres, idò, els que 
hem de defallir en aquesta cursa de 
resistència. Hem de saber que no se-

ran les lleis i les imposicions les que 
mataran la nostra llengua sinó no-
saltres mateixos si deixam d’usar-la. 
Per això, cal militància quotidiana en 
l’ús de la llengua catalana, no girant-
la quan xerram amb un castellano-
parlant que resideix a les Illes o per 
telèfon quan ens criden companyies 
comercials o quan ens atenen en els 
serveis públics (sanitat, cossos i for-
ces de seguretat,…). Hem de poder i 
voler viure en català les 24 hores del 
dia. Fer-ho, només depèn de nosal-
tres, de ningú més.
Hem de seguir jugant al torcebraç de 
la llengua.

La cultura no hauria de fer-se servir com una eina d’enfrontament.

 El govern de JR Bauzá pre-
tén aprovar una llei que per-
metrà, entre d’altres mesures, 
posar els noms dels carrers, els 
noms dels pobles i dels llocs 
també en castellà. Sant Joan 
podrà ser “San Juan”. Com 
serà Cas Concos o Son Macià? 
Veurem el Puig de Sant Nofre 
com “Monte de San Onofre”? 
Sabeu on és “la Plaza del Ce-
menterio”? Hi passau sovint, 
és la més gran de Sineu. I “las 
Casas Nuevas”? I “el Pozo de 
los Huertos”? ... ens sentirem 
com a casa. I aquest només és 
un “detall”. A partir d’ara el 
personal de l’administració ja 
no tendrà l’obligació de saber 
el català. Així, es fa possible 
que ben aviat ens xerrin per-
tot en castellà. Fa més de 25 
anys que hi ha un consens en-
tre totes les forces polítiques 
que han estat representades al 

govern autonòmic, pel que fa 
a la normalització de la llen-
gua catalana. I ara, José Ra-
món, que ni tan sols té el su-
port de tots els seus, vol ficar 
la banya on fins ara hi havia 
calma i consens. S’ha fet mol-
ta feina per arribar on som en 
aquests moments i encara en 
queda molta per fer si volem 
que la nostra llengua, amb els 
anys, no arribi a desaparèixer 
o a quedar com una relíquia 
del passat. Perquè ens enten-
guem, el català és com una 
espècie en perill d’extinció, i 
com a tal se l’ha de protegir, 
s’ha d’aviciar, s’ha de tractar 
d’una forma especial, si no, el 
castellà té la victòria assegu-
rada, perquè aquesta llengua 
sí és obligatòria. Quina neces-
sitat tendran els que vénen de 
fora d’aprendre una llengua 
secundària? D’ençà que han 

entrat, els nous governants no 
han fet més que treure i reta-
llar un element fonamental de 
la nostra idiosincràsia i que 
ens identifica com a poble. 
Què ens deixaran? Com s’ha 
comentat al resum dels plens, 
el passat 12 de gener, els re-
presentants de Convergència 
a l’Ajuntament de Sineu pro-
posaren presentar al·legacions 
contra l’avantprojecte de llei 
del PP que atempta contra el 

català. S’aprovà la moció amb 
8 vots a favor (2 de Conver-
gència, 1 del PSOE, 3 de SI 
i dos del PP - en Tomeu Mu-
let i n’Antònia Salas-) i 3 en 
contra (del PP). Molts altres 
pobles han fet el mateix, fins 
i tot Manacor o Sa Pobla, go-
vernats pel PP. Tanmateix, el 
PP de Bauzà ja ha dit que es 
passarà les al·legacions per 
allà... Aquesta és la seva for-
ma de governar.

Per Sant Antoni l’actualitat és glosada 
CULTURA  GLOsEs dE LA VALLdEMOssA qUE VOLEM

Es castellà per en Bauçà
és la lengua de su imperio
i s’ha pres la tasca en sèrio
d’exterminar es català.

A Rodríguez corregeix
i també a en Canyelles
que tengueren més seny que ell
aprovant un temps ses lleis
amb consens, sense fer estelles.

Lleva feina a molta gent,
a ses empreses no paga,
no vol resoldre aquests temes
i en lloc de tenir-hi esment
es posa a crear problemes.

Sa crisi mossega fort
i enguany per Sant Antoni
no tendrem ase ni porc
sinó un canvi de topònim.
Fandangos, boleros i jotes
cantarem en castellà,
sa música, es porompompero,
mos farà es solo es bombero
d’alt de tot des campanar.

Ramon Llull si alça es cap,
S’arxiduc o Josep Coll
de vergonya han d’enrabiar
veient que aquest govern foll
sa nostra llengua ha venut
en es Círculo des barrut
de s’ex-batle de Calvià.

CULTURA  UNA dE LLENGUA

Crida l’atenció...

 La quantitat de cavalls 
que es beneïren per Sant 
Antoni, quasi tots de raça 
mecànica.

 Volem tastar les tomàti-
gues de ramellet d’en To-
meu Mulet, nosaltres po-
sarem les llesques.
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Opinió. NS/NC

Opinió. Hilillos de plastilina

 Passat el temps pertinent de re-
flexió, actes de constricció (sense 
fuet) i altres accions quotidianes, 
alenam. La part esquerrana la te-
nim un poc tocada, ara bé, la dre-
tana sabem on la tenim.
Les passades eleccions ens ho 
deixaren ben clar, la por fa fer co-
ses i no ens podem quedar aturats 
davant els esdeveniments. De to-
tes maneres i meditant sobre els 
fets pensam que, així i tot, els es-
querrans, nacionalistes, ecologis-

tes, ateus i d’altres no botarem de 
la barca i, com que anam plegats 
en el viatge, ara ens tocarà remar. 
Des de la nostra posició a la galera 
desitjam que els que el poble ha 
llogat com a guies de la nau facin 
la feina ben feta i que ens treguin 
del bassiot en què ells mateixos 
ens ficaren. Deixant de banda 
l’alçament popular creiem que el 
poble té la raó, el capità Mariano 
(el hilillos de plastilina) comanda, 
amb el mariner Guindos (el brother 

d’en Lehman) al timó, l’artiller 
Morenés (el pólvoras) als canons, 
i na Borrego (la xulapa de Pozue-
lo) a la proa en classe turista, és a 
dir, a “tutti plen”, que diuen. Es-
peram que aquest cop sigui el ver-
tader esperit de Concòrdia el que 
prevaleixi, que avui en dia qual-
sevol es fia dels capitans. D’altra 
banda desitjam que la reculada no 
sigui gaire grossa ja que anam di-
rectes als taurons (dels mercats) i 
no volem ser l’esca.

Històries d’en Jacobus

DE LLIURE PENSAMENT...

 Podem observar que la 
gent està conscienciada a 
l’hora de mantenir el po-
ble net, el que no tenim tan 
clar és si l’ajuntament dóna 
exemple a l’hora d’acabar 
la feina.
L’exemple d’aquest “caca 
cans” a vessar de fems és 
una de les nombroses mos-
tres que evidencien la ino-
perància de l’equip de go-
vern sineuer.
El desgavell dels dimecres 
amb els placers i la suau apli-
cació dels decrets de batlia 
posen en entredit la feina dels 
responsables municipals. 

Pep Florit

 Què us sembla la solució 
a què han arribat a l’hora 
d’estalviar, en aquest cas, 
en la neteja dels banys 
públics de l’estació del 
tren? Això sí que són me-
sures contundents.
Poca sensibilitat per part 
del nostre consistori a 
l’hora de mantenir els 
serveis públics, mai més 
ben dit. No ens sembla 
gaire oportuna la primera 
impressió que els usuaris 
del tren es troben quan 
arriben al nostre poble.
Queda demostrat que la 
febre del totxo ha tornat.

 No saben / No contestan. 
Aquesta és l’opció que 
degueren marcar els 
membres del Partit Popular 
de Sineu quan, a canvi 
d’un any de batlia i 4 
anys de sou íntegre per 
en Pavarotti, signaren 
l’actual pacte de govern. 
Això, almenys, és el que es 
desprèn del continu silenci 
d’aquesta formació, tot i 
els nombrosos escàndols 
que dia rere dia sorgeixen a 
l’Ajuntament. Cap censura, 
cap objecció, cap emperò 
i ni tan sols una alabança 
és la que han testimoniat. 

Potser han après bé la lliçó 
de Madrid i han vist que la 
millor manera per guanyar 
unes eleccions és no dir 
ni aportar res. Es preparen 
amb temps.
Tanmateix, és ben trist que 
aquells que en breu agafaran 
les regnes dels nostre poble, 
no tenguin un mínim de 
respecte cap a tots els 
sineuers. En lloc de deixar-
se dur pels esdeveniments 
el que haurien de fer és 
gestionar de la millor 
manera els recursos públics 
que al cap i a la fi és per allò 
que els pagam.

Foto denúncia


