
Com a president del Partit Popular de les Illes Balears sempre he considerat i he
posat de manifest que els nostres afiliats són la veritable força del nostre partit,

el que ens manté any rere any com el més sòlid i ampli de la nostra comunitat. Tenir
un canal de comunicació directe amb els afiliats com la revista que ara teniu a les
mans, és  avui en dia, més important que mai, ja que la realitat que ens ha tocat
viure en els últims anys, amb una crisi econòmica sense precedents i amb una he-
rència de gestió que, si més no, ha deixat molt a desitjar, ens ha portat a prendre
decisions difícils moltes vegades incomprensibles per a la ciutadania.
El compromís de la defensa de l'interès general i el del servei públic han estat la
guia de tots els governs del Partit Popular: al Govern, als Consells insulars, i en la
majoria dels ajuntaments de les nostres illes on tenim el privilegi de gestionar. Per
això, vull des d'aquí donar la meva enhorabona al PP de Manacor per la iniciativa,
una revista que neix amb la vocació de traslladar al nostre gran nombre d'afiliats
manacorins les veritats de la nostra gestió: a Manacor, a les Illes Balears i a Espanya.
No vull desaprofitar l'oportunitat que em brinda la revista sense enviar des d'aques-
tes línies una afectuosa salutació a tots els manacorins, a tots els afiliats d'aquest
gran partit que és el PP. Un partit que sempre ha defensat el mateix, que no ha can-
viat, que defensa l'interès general davant els personalismes, i que compta entre les
seves files amb grandíssimes persones unides per uns ideals comuns. Rebeu una
afectuosa abraçada.

José Ramón Bauzá Díaz

Un dramaturg austriac afirmava que estar preparat és important, saber esperar encara
ho és més, però aprofitar el moment adequat és la clau de la vida. 

El Partit Popular de Manacor està preparat. Els fets indessitjables per qualsevol partit i
persona que s’han donat en el nostre municipi, en el seu moment, han causat una situació
de desànim dins el poble i dins el propi partit. Veure que unes persones que ens repre-
sentaven , anteposaren els interessos personals  per sobre del interessos del poble i del
partit va ser un glop difícil de digerir.
Peró el temps s’ha encarregat de possar a cada un al seu lloc. Ara tothom té clar qui té
crèdit i qui no. El Partit Popular de Manacor ha sabut  esperar  i recobrar la seva força, no
des del lloc que com a força més votada ens pertany, sinó des de la marginació transfu-
guista. 

Ara en el Partit, cal retornar a la normalitat democrática, cal recuperar els valors que sempre ens han caracteritzat , cal desmontar
totes i cada una de les mig veritats o gens veritat, i fer saber al municipi de Manacor tot el que realment ens preocupa, el que treballam
i el que aspiram pel municipi.
Ara, que està molt clar la diferència entre qui usurpa i utilitza particularment el poder municipal  i qui té el suport del poble, és el
moment adequat per iniciar l’andadura d’aquesta publicació.
Aquest mitjà será una altra font d’informació per militants, simpatitzants i no simpatitzants , on treurem a llum la vostra veu que és
la nostra, on informarem de la feina i els assoliments de la gestió del Govern en relació a temes que influeixen en el nostre municipi,
on tots i cada un dels simpatitzants i simpatitzantes del Partit Popula podrán reflectir i veure reflectides les seves inquietuts.
Com a president de la Junta Local us vull dir que anam per bon camí, i que tots i totes som necessaris si volem dignificar la política
al nostre poble. Entre tots, tornarem a un govern municipal centrat, preocupat pels vertaders problemes del poble, i amb uns repre-
sentants al servei de tot el poble.
Gràcies pel vostre suport i comptau amb el Partit!!

Onofre Ferrer Riera

SALUTACIÓ PRESIDENT PP BALEARS
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El Govern del Partit Popular, ha estat capaç de trobar una solució per a la zona de Lle-
vant, una zona en la qual l'anterior Govern del Pacte va deixar un autèntic "nyap" amb

les inacabades obres del tren. Unes obres, de les quals ni es va fer estudi de demanda, ni
avaluació de l'impacte d'aquest mitjà de transport a la nostra illa, ni del pressupost neces-
sari per a dur a terme aquesta gran infraestructura. Una vegada més, ens trobam davant
d’una altra gran mostra de malbaratament i de mala gestió del Govern del Pacte, basada
en “que paguin els que venguin darrera”.
Ens trobem una vegada més, davant d'un "capritx" d'aquells que es defineixen com els més
sostenibles que ningú però que potser no tenen en compte les especificitat de viure en
una illa així com la necessitat de tenir aquests tipus de mitjà de transport – el tren - a una
illa que tot just fa uns 100 km de cap a cap'.
El PP arriba al poder, i es troba amb unes obres inacabades i paralitzades per insuficiència
pressupostària per a aquesta finalitat, amb ja 220 milions gastats, als quals caldria sumar-
li 110 milions més per poder acabar l'obra, tenint en compte, que només es va executar
un 20% del total de l’obra projectada. Davant d'això, el Partit Popular proposa la creació
d'un "corredor verd", un projecte que comporta l'adaptació d'aquest espai ferroviari in-
acabat, tant per a l'oci dels veïns de la zona com amb fins ecoturístics, que englobarien el
cicloturisme, senderisme i excursions eqüestres, entre d'altres.
Aquest Govern pensa molt diferent, i més si tenim en compte que la situació actual no és
la millor ni per als ciutadans ni per aquells a qui els ha tocat gestionar els recursos de tots.
Ara, més que mai, és el moment de prioritzar serveis per mantenir la sanitat, l'educació i
els serveis socials. Cal tenir en compte, que a dia d'avui transportar un passatger en tren
té un cost de 13,5 euros enfront de l'euro per viatger que suposa si aquest mateix trajecte
es fa en autobús. Pareix que alguns no van saber o no van voler sospesar els costs econò-
mics del mateix.
Centrant-nos en la tasca que va emprendre aquest Govern, la via Verda Manacor - Artà

consisteix en un itinerari ambiental integrat en el paisatge natural d'aquesta zona del Llevant de Mallorca, l’itinerari tindrà una longitud de 28,6 qui-
lòmetres de longitud i 4 d'amplitud, excepte en algunes zones determinades, on, per la presència d'estructures del patrimoni ferroviari serà de dos
metres.  El sòl serà el mateix que en l'actualitat, terreny natural compactat, amb les millores necessàries en aquelles zones més deteriorades. El
corredor comptarà amb 9 zones de descans, amb bancs i taules, aparca bicicletes i zones enjardinades. Les obres s’han adjudicat al febrer i s’han
posat en marxa a mitjans de març. On, el seu cost total estimat es d’aproximadament 5,5 milions d’euros.
Gràcies a la plantació de 6.000 arbres autòctons es recuperaran més de 24.000 metres quadrats de zones boscoses i s'estabilitzaran més de 20.000
metres quadrats de talussos per evitar accidents per despreniments, així com la retirada de tanques provisionals i elements d'obra que hi ha actual-
ment.
En definitiva, es tracta d'un projecte que pretén retornar l'ús públic a una zona abandonada en l'actualitat així com revertir l'impacte mediambiental
provocat per l'obra ferroviària o posar en valor la riquesa mediambiental de la zona.

Corredor Verd
El Partit Popular, un partit que sap donar solucions
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Així ho va deixar el Pacte de Progrés al 2011



Queridos amigos, hace poco más de un año el Partido Popular de Manacor celebró su congreso local del que
salió una nueva Junta, de la que tengo el honor de ser su Secretario General. La renovación de la Junta se llevó

a cabo después de que nuestro Partido en Manacor sufriera los efectos de la más importante operación de transfu-
guismo político que se ha vivido en muchas décadas, dejando al Partido en una situación complicada, pasando de
gobernar el municipio con mayoría absoluta, a tener una mínima representación con tres concejales en la oposición,
en un acto de traición, no sólo a nuestro Partido, sino también a la voluntad popular.
Pero el Partido Popular ha demostrado siempre una especial capacidad de superación y, por esto, estamos estruc-
turando de nuevo el Partido, hemos creado distintos grupos de trabajo según las distintas áreas municipales, y es-
tamos visitando y tomando el pulso a todas las barriadas y núcleos de nuestro municipio, trabajando día a día para
un renovado proyecto de futuro y éxito para las próximas elecciones municipales del 2015.
Sabemos que “Manacor es Popular” y por esto nos vemos en la obligación y el compromiso de trabajar firmemente
para conseguir nuestro principal objetivo, que no es otro que el de devolver la legitimidad al gobierno municipal
del Ayuntamiento, simplemente, que gobierne en Manacor quien ha sido elegido por el pueblo y, sobre todo, devolver
la dignidad a la vida política de Manacor.
Os invito desde aquí a que participéis activamente en este proyecto, creemos sinceramente que vale la pena, que
Manacor se merece el esfuerzo de todos para conseguir que sea la voluntad popular la que decida el color político
y el proyecto que debe gobernar nuestro municipio, como ya hizo en su momento apostando por el proyecto del Partido Popular, y que nunca más,
actitudes e intereses personales, puedan arrebatar lo que nuestro sistema consagra como pilar fundamental; que la soberanía reside en el pueblo.
Un fuerte abrazo.

Pedro Rosselló Cerdá
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Aprincipio del curso escolar los sectores relacionados con la educación de nuestros hijos sufrieron una convulsión, cuya única consecuencia fue
en contra de los propios alumnos. Actualmente, cada día más,  los padres y los alumnos van dándose cuenta de que el decreto es muy necesario

y conveniente para la educación de sus hijos y que el montaje realizado pasó por encima de los intereses educativos, siendo su objeto principal un
motivo político. 
Recomendamos a padres, madres y educadores que, antes de todo, se lean el decreto para tener opinión sobre su bondad. En este breve artículo,
queremos aclarar alguno de los aspectos que se han tergiversado totalmente y que han servido de bandera para una utilización política de los
radicales. En el decreto, queda claramente especificado que:

1.- El proyecto de trilingüismo forma parte del proyecto educativo del centro.  Esto significa que, y todo docente debe saberlo, que se debe realizar
y aplicar de acuerdo con el nivel del alumnado y según los recursos del centro. Las barbaridades que han contado sobre si “Matemáticas de 1º de
ESO en inglés si los alumnos no saben” u otras barbaridades escuchadas, son exclusivamente maniobras políticas para intentar hacer creer a los no
informados que el PP va en contra de todo, y los centros que propiciaron algún proyecto en contra del proceso de aprendizaje de sus propios alumnos
deben dar cuentas a la comunidad educativa propia.

2.- La aplicación del proyecto se fija en el curso 17-18. Todo el maremagno de iniciación en este curso escolar se refleja claramente que es de ini-
ciación y de acuerdo con las posibilidades del centro, aunque la administración se compromete a intentar dar los recursos necesarios para la misma.

3.- La aplicación debe ser progresiva, es decir de acuerdo con las posibilidades del centro y sobre todo, del nivel del alumnado.

4.- El proyecto no va en contra de ningún idioma, sino a favor de ellos. El dominio del catalán, el castellano y el inglés, u otra lengua extranjera es
fundamental para el acceso al trabajo. Seria una estupidez renunciar a una riqueza cultural marginando cualquiera de los dos idiomas oficiales, cosa
provocada en el sistema de inmersión, o del inglés (u otra lengua extranjera), al cual, durante tantos años se ha aplicado una metodología de trabajo
que nos ha conducido a los resultados que todos conocemos. El que no ha pagado estudios suplementarios o estancias en el extranjero a sus hijos,
no les ha proporcionado competencia lingüística adecuada.

5.- El proyecto es para todos los alumnos. Es universal. Hasta la fecha se aplicaron experimentos o planes piloto para un sector del alumnado que
quería participar. Ahora incluye beneficios para todos los alumnos, ricos y pobres, concienciados de la necesidad de un idioma extranjero en Baleares
y no concienciados.
Podríamos desmontar todas y cada una de las falacias manipuladas, pero el tiempo va a nuestro favor y nos evitará discusiones. Lo más perjudicial
pueda ser una  reflexión de Nietsche que dictamina: “Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré
creer en ti”. ¿Cómo quedaran los “camisetas verdes” o algunos integrantes del sistema educativo, ante la sociedad y los alumnos cuando esta se  in-
forme?

Las mentiras sobre el decreto de trilingüismo
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L'única finalitat de la Llei de Símbols juntament amb el decret que la desenvolupa és la de deixar als edificis públics lliures de con-
notacions ideològiques, de manera que, quan un ciutadà accedeixi a un edifici del Govern, aquest ha de sentir-se còmode. Aquesta

llei regula una matèria que no estava regulada i protegeix els símbols propis de la nostra Comunitat enfront d'altres que no ho són.
Amb aquesta norma, el Govern no fa altra cosa que aclarir l'ús dels símbols i com es poden usar en les institucions públiques de les
Illes Balears per aconseguir una major seguretat jurídica, evitar confusions als ciutadans i respectar els seus drets, com és el de rebre
qualsevol servei públic en condicions d'imparcialitat i de neutralitat. En resum, aquesta llei té per objecte regular els símbols oficials
de les Illes Balears i determinar quins símbols es poden utilitzar o col·locar en els immobles o mobles afectes als serveis públics.
L'oposició no fa altra cosa que confondre a la ciutadania amb aquesta llei així com de crear polèmica dient que es veta la llibertat
d'expressió. Tant el Govern com el Partit Popular han desenvolupat aquesta llei precisament per tot el contrari, és clar que la llibertat
d'expressió ha de ser un dret respectat, però mai s'han d'utilitzar aquells edificis que són de tots els ciutadans per exercir aquesta lli-
bertat. En els últims temps, hem pogut observar, com determinats col·lectius d'empleats públics han utilitzat lliurement elements pa-
trimonials de la Comunitat Autònoma per a usos propagandístics en façanes d'edificis públics. És el cas dels llaços que s'han utilitzat
en l'àmbit educatiu per les seves protestes contra les polítiques del Govern. Encara que alguns no ho vulguin veure, i encoratgin l'ús
d'aquesta pràctica, amb això s'està violant el lliure pensament de l'alumnat que en la seva edat escolar són susceptibles d'alterar el seu
pensament.
Per descomptat que en una democràcia hi ha el dret a discrepar, el dret a contraposar idees, a pensar diferent, però no per això s'han
de servir d'allò que ens correspon a tots, com passa amb els edificis públics. No és de rebut utilitzar el dret de llibertat d'expressió com
a arma de política d'imposició.

Pel que fa als municipis, cal deixar molt clar que
aquesta llei no interfereix en les competències muni-
cipals com pretén fer veure l'oposició, ni vulnera l'au-
tonomia local de cap ajuntament. Arran de la recent
aprovació de la Llei de Símbols, el passat mes de des-
embre, el Govern ha desenvolupat un decret sobre
l'aplicació de la mateixa que deixa molt clar que el
Govern respecta les competències dels municipis així
com la seva autonomia, ja que no és el Govern l'òrgan
competent per a declarar que símbols i quins no són
símbols d'interès local de cada municipi.
Convé aclarir que alguns escuts o banderes d'alguns
municipis de Mallorca que inclouen les quatre barres
no permet inferir que aquestes integren per si soles
un símbol tradicional del municipi, ni que formin
part del seu patrimoni simbòlic com pretén el text
d'una moció de Més per Mallorca que s'ha presentat
en diversos municipis de l'illa. De manera que, el
símbol del municipi és el seu escut i/o bandera, amb
tots els seus elements integrants, no l'ensenya cata-
lana.

Els edificis públics lliures de 
connotacions ideològiques
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PER BON CAMI
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L’atur disminueix a Balears

Balears compleix el déficit per primera vegada
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Representació des PP de Manacor a ses Jornades 
municipalistes des PP de Mallorca  celebrades a Algaida

ES NOSTRE DIA A DIA
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Reunió de sa Comissió de Treball des PP Balears  amb 
Xesca Ramis, Jero Mayans Bosch i Onofre Ferrer Riera 

Inauguració de s'exposició al Museu del Calçat d’Inca, per 
celebrar es Dia Internacional de sa Dona. 

Maria Nicolau Barceló: “Mujer trabajadora, 
siempre con el Partido Popular

Es Secretari General, Pedro Rosselló, ha acompanyat a Sandra 
Fernández, Consellera de Familia i Serveis Socials, durant sa

seva visita a S'Estel de Llevant

Joaquín García, Conseller de Economía , i Jaime Ochogavia,
Director General de Industria i Energia, explicaren sa situació
de sa xarxa elèctrica des Llevant i ses modificacions previstes
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El Ajuntament de Manacor ha destinado 300.000 euros a una primera fase
de reasfaltado de calles del municipio después de que el Grupo Municipal
del PP  en el Ayuntamiento de Manacor denunciase el mal estado de muchas
de ellas,  la proliferación de baches y lo solicitase al equipo de Gobierno en
los Plenos de diciembre , enero y febrero.

El Ajuntament de Manacor destina, a 
petición del PP,  300.000 euros a acabar
con los baches en las calles
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Com a resultat de la reunió del PP Manacor amb la Direcció Ge-
neral de Transports s’acordà: 

· Increment en un 65,8% del nombre anual de serveis d'autobús a
Sant Llorenç, Artà, Capdepera, Cala Rajada i Son Servera. 
· Millora de l’amplitud horària del servei entre les 6 h i les 23 h
(fins ara, entre les 7 h i les 21 h).
· Trajecte exprés Son Servera - Manacor. 
· Millora de la connectivitat amb l’Hospital de Manacor. 
· Millora de la cobertura de les aturades. 

El Govern millora el transport regular de la 
comarca del Llevant, gràcies a la solicitud del PP
de Manacor 

En caso de producirse algún accidente por culpa de la mala
señalización será responsabilidad del equipo de gobierno
municipal.
Mientras el equipo de gobierno se  posiciona sobre lo hu-
mano y lo divino en los plenos del Ayto.  resulta que  des-
conocen los problemas reales de Manacor.

El PP de Manacor lamenta que el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento desconozca el 
estado real de las calles de Manacor




