
El Partit Popular de Manacor ha vol-
gut reconèixer el valor al grup de
persones que duen més de trenta

anys aportant temps i suport a un model
de gestió política moderat i a favor de tots
els ciutadans.

Aquestes persones no han variat mai la
seva ideologia fonamental. Durant més de
30 anys han vist passar tota casta de diri-
gents polítics, tendències, crisis i bonan-
ces, govern i oposició... Han anant
sintonitzant més o menys amb uns o amb
altres. Però sempre han tingut clar que el
partit moderat, amb seny, eficàcia i sentit
de la responsabilitat, és a dir el Partit Po-
pular actual ha estat el millor pels ciuta-
dans.

De fet podem afirmar avalats per les dates
d’aquests darrers trenta anys que les èpo-
ques de recuperació, reactivació, i millora
social i econòmica, tan a Balears com a Espanya, sempre s’han produït durant el govern de la
formació popular, mentre que el retrocés,  les decaigudes, les crisis, les fraccions socials, etc.
s’han cultivat en els períodes de govern d’esquerres. 

Aquest convenciment, aquest “life motiv”, els ha mantingut sempre fidels a la nostra idea.
Amb aquest acte, volem fer referència no sols als que podran assistir al mateix, sinó a tots els
que, per desgràcia, ja ens han deixat o la seva situació no els permetrà assistir.

Per tots ells, per tots i totes les que tant han fet per Manacor, per Mallorca i, en definitiva, per
tota la ciutadania, teniu el nostre apreci, record  i reconeixement que mai podrà compensar la
vostra aportació.

Gràcies a tots i totes!

Una vivència de més de trenta anys



Ja ho tenim!! Malgrat la voluntat política del Partit Popular, ens trobàvem amb una tasca
molt dificultosa. La desastrossa herència econòmica de l’autoanomenat Pacte de Progrés,
nom que evidentment no anava en consonància amb la gestió efectuada sinó que és mes bé

antagònic, feia impossible fer front a qualsevol despesa extra.

Però la situació de l’escola Pere Garau de Son Macià no podia ser deixada de banda. Les aules
prefabricades estaven obsoletes, la comunicació interna del centre era molt complicada, i des
del primer dia de la legislatura vam iniciar les passes per solucionar el tema. La comprensió i
suport per part de la Conselleria d’Educació i Universitats, i especialment el compromís del pre-
sident, el Sr. Bauzá, han estat fonamentals per a que en el primer moment que ha estat possible
iniciar tot els tràmits i d’aquesta manera, malgrat la manca d’eficàcia municipal, convertir el
projecte en una realitat.

El Govern ha aprovat el “Pla de Millora d’Infraestructures” dotat amb una partida de 10.769.646 €
dels quals en destinen 3.082.305 € al col·legi de Son Macià.

Volem agrair a tots els que han col·laborat positivament amb la tasca. A l’associació de pares i
mares de Son Macià per la seva empenta sense defallir, al regidor Toni Sureda per la seva cons-
tància, als distints consellers i directors generals que ens han rebut i donat suport amb el projecte.
Gràcies a ells tendrem escola nova en el mateix lloc on ara està ubicada! 

Enhorabona alumnes de Son Macià, Cales i Manacor!!

El nou centre de Son Macià
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Fa uns mesos vam votar els nostres re-
presentants a Europa. Una vegada ob-
servats els resultats amb tranquil·litat i

fredor, som capaços de treure algunes con-
clusions pràctiques.

1.- Els espanyols no tenim encara conscien-
ciació de la importància de les eleccions eu-
ropees pels ciutadans. Ens sembla que són
“d’Europa” i no nostres. Cal recordar als lec-
tors que Europa marca una gran quantitat de
directrius polítiques a aplicar dins cada un
dels estats. La baixa participació ho demos-
tra.

2.- Ha aparegut un nou model d’engany a dis-
tància. L’aparició d’un cert grup amb un pro-
grama inviable i atractiu, prometent
paradisos sense sustentació real, ha fet que
una gran massa de la població, normalment
amb criteris d’anàlisi baix, il·lusió alta, i des-
contents amb la seva auto deficiència opera-
tiva i laboral, voti.

3.- L’entrada a l’escenari polític d’aquesta for-
mació fa que, ara més que mai, es tingui clar
que els partits de tendència antimoderada
s’ajuntaran per forma una coalició municipal,
on en cas d’accedir a govern, tendríem al
front del municipi un “guirigay” de persones
sense experiència laboral, sols marcada pel
seu descontent i la seva filosofia.

4.- I la més important: ens trobam en la necessitat de triar entre seny,  feina i reactivació, o triar
engany, utopia o recaiguda. Per això ningú es pot mostrar indiferent a les properes. Ara no
valdrà la postura de “no vaig a votar perquè tots són iguals”, caldrà definir-se perquè les conse-
qüències podrien ser nefastes o irrecuperables. En una paraula, caldrà exercir els drets i deures
d’anar a votar!!!
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Les Eleccions Europees a nivell local
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•La propuesta contempla una reducción de 16 diputados en el Parlamento, lo que im-
plica un ahorro de más de 7 millones de euros por legislatura.
•Paralelamente, el Govern propone cambiar las retribuciones de los diputados, pasando
de cobrar sueldos a dietas, con lo que se ahorrarían otros 4 millones.

Desde el inicio de la legis-
latura, el Gobierno ha ve-
nido aplicando políticas
de contención del gasto
en todos los ámbitos de la
Administración pública,
con el objetivo de racio-
nalizar y ordenar el gasto
público tanto del Ejecu-
tivo como de las empre-
sas públicas. En este
sentido, se ha realizado la
mayor restructuración
del sector público instru-
mental, con la elimina-

ción de 113 empresas públicas; se ha reducido el número de consejerías y direcciones generales
y se han suprimido cargos políticos y personal de confianza.

En el proyecto de ley aprobado, que tiene que ser refrendado en el Parlament por todos los gru-
pos parlamentarios se propone pasar de los 59 diputados actuales a 43. Por circunscripciones,
la composición de la cámara balear quedaría distribuida de la siguiente manera: Mallorca, 24 (-
9); Menorca, 9 (-4); Ibiza, 9 (-3), y Formentera mantendría 1 diputado.
Esta reducción supondrá un ahorro de más de 4 millones de euros (4.294.895,30 euros), en con-
cepto de sueldos y seguridad social.

En total,  el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley Electoral de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears supondría un ahorro total de más de 7 millones de euros por legislatura
(7.083.909,60 euros).

El Govern aprueba el Proyecto de Ley
de Modificación de la Ley Electoral
para reducir el número de diputados
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PER BON CAMI
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Balears, cap de la recuperació econòmica a Espanya

Els nostres majors, una prioritat
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Donant una volta per les Fires i Festes de Manacor

ES NOSTRE DIA A DIA
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L’inici de l’acte del pregó de les fires i Festes de Manacor

Visita a l’exposició del pintor Sebastià Massanet a la Fira de Se-
tembre de Ses Avingudes

Entrega del Gran Premi de Manacor de Trot 2014

Acte d’entrega de l’A d’Or de s’Agrícola a nen Toni Nadal Presentació de la Fundació Jaume III a s’Agrícola 
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La preocupación del
PP de Manacor por el
mal estado de los ca-
minos rurales, mani-
festada en el pleno del
mes de Mayo, obliga
al ayuntamiento a
comprarla

El Ayuntamiento de Manacor compra una
desbrozadora para arreglar los caminos a
petición del PP
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El PP de Manacor viene reclamando desde el año
pasado (plenos de Noviembre y Diciembre) hasta
este (plenos de Marzo, Mayo y Octubre) que se
arreglen los problemas de acceso y circulación de
las barriadas de Son Fangos y Ses Tapareres. 
Pastor ha hecho caso omiso hasta el momento y
ha manifestado que el acceso al instituto no es su
prioridad ni la del equipo de gobierno.

El alcalde no considera prioritario arreglar el
caos circulatorio de Son Fangos

• No es lógico que a los vecinos que han domiciliado el pago de sus impuestos se les pasen todos
de golpe y sin previo aviso, sinó que se les debería avisar previamente del importe y fecha de los
mismos.
• El cobro de las domiciliaciones debería realizarse en dos o tres veces, y no en una sola como
se hace en la actualidad.
• En tiempos de “crisis” es más necesario que nunca que las administraciones, y el Ayuntamiento,
que es el más cercano al ciudadano, usen la “empatía” en sus relaciones con los administrados.

El PP de Manacor reclama al Ayuntamiento un
aviso previo a los ciudadanos del cobro de los
impuestos y tasas municipales 
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NOVES GENERACIONS
Un projecte de futur


