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Fa quaranta-un anys els Independents no existien 
i d’aquí quaranta-un anys més no sabem si existi-
ran. Així és de poca cosa la nostra existència. Però 
almenys durant quaranta anys algú ha cregut que 
eren necessaris. I aquest fet tan minúscul i tan ex-
traordinari és el que volem celebrar amb aquesta 
publicació. Hi trobareu persones que expliquen el 
que han fet, el que han cregut i com s’han sentit 
durant un període de temps de la seva vida. Hi 
hem volgut reflectir l’esperit i el missatge dels In-
dependents. 

Així, aquesta publicació és una celebració i un 
convit per a totes aquelles persones que volem 
ser dels Independents. I hi estam convidades to-
tes, les persones que sortim a les fotos i les que 
mai hi volem sortir per això de deixar el protago-
nisme als altres, per això de considerar que no 
en som mereixedores. Convidades aquelles per-
sones que hem nascut durant aquests quaranta 
anys i especialment convidades les persones que 
ens han deixat. Seran sempre al nostre cor. Con-
vidades les persones que ara estam il·lusionades 
amb nous projectes pel partit i convidades les que 
ara ens sentim decebudes, perquè això vol dir que 
alguna vegada hi hem cregut i aquesta creença 
val més que allò que no es va fer prou bé.

Presentació
Hi estam convidades les persones que encara no 
pagam quota, perquè ningú no ens ha parlat en-
cara de quotes, i també les que l’hem deixada de 
pagar perquè, lloat sigui el poeta, “benaventurat 
aquell que no hi veu d’emprenyadura”. 
Hi estau convidades aquelles persones que, pel 
motiu que només vosaltres sabeu, no heu volgut 
que us identificassin mai amb aquest partit, per-
què just per un breu instant hi heu pensat i heu 
decidit, heu fet política. 

Naturalment, hi estau convidades les que sou 
d’un altre partit polític perquè ser polític defineix 
els éssers humans, i escoltar les idees dels altres 
defineix la democràcia (la real i la pensada). 

Hi estau convidades aquelles persones a qui els 
Independents us fan rialles i aquelles a qui us fan 
plorera. Però convidades, especialment, aquelles 
que cercam en els Independents l’esperança en 
aquesta cosa que és la política, perquè sabem que 
si no la feim les persones que hi creim, algú altre la 
convertirà en benefici privat o en ideologia única. 

I convidades les persones crítiques, les inconformis-
tes i les esperançades. Agraïts i agraïdes a tothom. 
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Independents d’Artà, nascut el 1979 com a agru-
pació d’electors a les primeres eleccions munici-
pals de la democràcia del s. XX, té estructura legal 
de partit polític des del 1998 amb el nom d’Unió 
Independents d’Artà (UIA).

Dels 40 anys de democràcia municipal els Inde-
pendents hem tengut la responsabilitat de govern 
durant 28 anys, sempre en coalició amb altres 
partits. Ens hem distingit per les nostres políti-
ques de respecte pel medi, pel patrimoni cultural 
i lingüístic, socialment progressistes i sostenibles. 

L’anàlisi rigorosa, la planificació, la transparència, 
la dedicació i el consens amb els socis de govern 
han permès que en l’ampli període en què hem 
governat, Artà hagi assolit fites històriques en la 
creació de serveis, en la dotació d’infraestructures 
culturals, socials i de salut, en el funcionament efi-
caç i en la modernització i adaptació de l’aparell 
administratiu a les necessitats d’una societat mo-
derna i evolucionada com és l’artanenca.

Independents d’Artà és present a l’hora d’oferir un 
estil de govern experimentat amb persones joves 
il·lusionades pel treball en benefici de totes les 
persones que viuen al municipi d’Artà i que man-
tenen el desig que el nostre poble vagi envant.

RESPECTE PEL TERRITORI, EL MEDI 
NATURAL I EL PATRIMONI CULTURAL. LA 

POTENCIACIÓ DE LA LLENGUA  I LA 
CULTURA CATALANA. LA DEFENSA DE 

POLÍTIQUES SOCIALMENT PROGRESSISTES  
I ECONÒMICAMENT SOSTENIBLES.
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En aquests 40 anys d’ajuntaments democràtics hem tengut cinc persones candidates a la batlia i totes elles, en un 
moment donat, han estat al capdavant de l’Ajuntament. Hem tengut la batlia 28 anys, sempre en coalició amb altres 
partits, i en aquesta ocasió les persones que ens han representat ens expliquen la seva tasca des d’una una perspectiva 
més personal.

Així com les sis primeres legislatures (del 1979 al 2003) els nostres representants tengueren la batlia els quatre anys 
de cadascuna, la setena legislatura deixàrem el govern al cap d’un any de conformar-ho per manca de suport polític, i el  
partit va passar a fer feina des de l’oposició. No va ser fins a la novena legislatura (del 2011 al 2015) què recuperàrem 
la batlia durant els 3 anys primers, i el darrer any treballàrem dins l’equip de govern. I en aquesta darrera etapa que ara 
acaba, tot i els bons resultats de les eleccions, no ha estat possible poder conformar govern per manca de suport polític. 
Però hi som, i des de l’oposició hem fet feina de valent i amb responsabilitat.

LA GESTIÓ MUNICIPAL
L’experiència de les persones que 
hi han estat al capdavant

Jaume Morey Sureda Jaume Alzamora RieraMargalida Tous FerrerMontserrat Santandreu Ginard Miquel Pastor Tous

1979-1987

JAUME 
MOREY SUREDA

Fragment de la portada del primer programa electoral

Candidats de la primera legislatura

Explicar què varen ser els meus vuit anys de batle i ser 
breu em resulta difícil. Voldria dir tantes coses! Intentaré 
centrar-me en allò més important.

La proposta d’unes quantes persones arribà a convertir-
se en un grup molt nombrós. Teníem tots la convicció 
que les eleccions de 1979 eren l’oportunitat d’intentar un 
canvi que permetés la consolidació de la nova democrà-
cia que s’obrí el 1975. Proposàrem a coneguts d’unir-se 
a aquesta aspiració i l’acollida va ser extraordinària. I més 
ho va ser la disposició. Compartíem des de l’inici unes 
idees bàsiques: nacionalisme democràtic i progressista, 
treball en grup, defensa del patrimoni cultural, històric i 
lingüístic, protecció del territori, defensa del sector agrari 
i de les persones més necessitades del poble. 

Començàrem a debatre idees i possibilitats i així amb múl-
tiples i concorregudes reunions elaboràrem un programa 
electoral molt ambiciós que captivà molts d’artanencs. 
Guanyàrem i férem majoria amb els regidors del PSOE.

Aquells dos governs –revalidats victòria i aliança– va dur 
a terme moltes millores. Tant la Residència per a perso-
nes majors, com Na Batlessa –recordem que varen ser 
donacions dels seus propietaris, avui fills il·lustres d’Artà– 
com també la cessió lliure de l’edifici de l’hospital, avui 
Centre de Salut, significaren, una confiança en la gestió 
d’aquells equips de jovenets que ens deien que érem. 
Han durat en el temps i continuen oferint un servei elo-
giat amb freqüència.

Iniciàrem una modernització de l’administració munici-
pal: informatització de la gestió, depuració dels padrons 
d’imposts, taxes i arbitris, revisió d’ordenances, control 
dels consum municipals i particulars d’aigua, adquisició 
d’un cotxe per als municipals. Implantació del servei de 
recollida de fems. Creació del Patronat de Música que 
planificà l’actuació fins a arribar a l’Escola i la Banda. Im-
plantació d’una escola d’EGB pública, primer a l’edifici de 
la central i després el nou centre a Na Caragol. Alliberada 
la central, cessió del local per a la Tercera Edat. Conversió 
del col·legi municipal de BUP en Institut.

El que no sabíem, o no ho sabia jo, és que hi ha neces-
sitats personals que a vegades es presenten amb tota 
la seva cruesa i a qualsevol hora del dia o la nit: incendi 
d’una casa, problemes individuals o familiars, litigis entre 
veïns, dificultats econòmiques extremes... i acudien en 
demanda d’ajuda a l’Ajuntament. Haguérem d’aprendre 
a resoldre-les o ajudar els afectats en el que els pogués 
ser útil. 

La proximitat amb les persones va ser una gran ensen-
yança, i ho comprovàrem quan férem una envelada per a 
aquelles persones majors que es reunien a la cruïlla del 
camí de Ses Païsses, o quan començarem amb una ver-
bena de Sant Salvador gratuïta: la gent que va omplir la 
plaça mostrava amb alegria l’encert. Successivament es 
suprimiren barreres i taquilles.

Avui, al cap de tants d’anys, m’alegra veure que un grup 
de gent jove està treballant com treballàrem nosaltres per 
oferir una proposta que il·lusioni, altra volta, els votants. 
Ells tenen la força i compten amb la nostra experiència. 
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1987-1995

MIQUEL 
PASTOR TOUS

Succeir Jaume Morey com a Batle d’Artà, primer candidat 
dels Independents i impulsor d’una exitosa i exigent ma-
nera de fer política, feia molt vertigen. Només l’energia 
de tenir 27 anys i la convicció que el grup de persones 
que li havien fet costat empenyerien el carro amb mi, 
m’excusaven de tant d’atreviment.

El meu pare, amb molt coneixement de causa, me pre-
venia dels maldecaps implícits que implicava ser batle, 
però així i tot, jo pensava que el repte podia compen-
sar. Les motivacions? un govern municipal progressista 
d’esquerres i nacionalista, com el que havíem establert 
a Artà els Independents, comportava un petit miracle 
en unes illes en què la dreta dominava la gran majoria 
d’ajuntaments i insitucions; consolidar-lo i demostrar que 
era possible una altra manera de fer política suposava un 
potent estímul.

El desenvolupisme i la cobdícia continuaven destrossant 
la majoria dels municipis costaners de Mallorca, la qual 
cosa me motivava a lluitar perquè Artà fos la gran ex-
cepció i l’exemple. Estavem convençuts que protegir la 
natura de l’especulació era la millor inversió, i també fer-
ho perquè la Colònia no es convertís en un conglome-
rat d’hotels, sales de festes i botigues de souvenirs, que 
seguís essent un poble de veres i una tranquil·la zona 
d’estiueig. Era font de motivació també continuar treba-
llant perquè el poble d’Artà conservés el seu patrimoni, el 
seu caràcter i les seves tradicions, i que la gent se sentís 
orgullosa de ser artanenca.

Teníem una filla d’any i mig i una altra estava en camí, i 
era un gran al·licient aconseguir que no es perdessin cap 
oportunitat pel fet de créixer en un poble allunyat de Pal-
ma; Artà havia de tenir tots els equipaments i els serveis 
públics que oferissin la màxima qualitat de vida als seus 
habitants. Per aconseguir totes aquestes coses que ens 
motivaven, sabíem que no bastava la bona voluntat i que 
calia gestionar amb molta eficiència i amb imaginació; 
havíem d’implicar molt la gent i fer feina de valent, per tal 
que els escassos recursos amb què comptàvem retessin 
molt. De tot això en Jaume havia estat un bon mestre i 
suposava un gran repte no abaixar el nivell.

Vaig tenir el privilegi de tenir sempre al meu costat grans 
regidors, Xisca Piris i Tomeu Corona me van acompanyar 
les dues legislatures, i també Benet Capó com delegat de 
la Colònia. Pere Colom i Miquel Hernandez entre el 87 i el 
91 i la saba nova de Montserrat Santandreu, Ginés Ayala 
i Joan Vives entre el 91 i el 95. 

Encara ara, me sent molt satisfet del balanç d’aquells 
anys en què s’aconseguiren moltes fites: capgirar les 
festes, aigua, clavegueram, edifici municipal i biblioteca a 

1995-2003

MONTSERRAT 
SANTANDREU GINARD

Grup de candidats i candidates de la legislatura 1990-2003

Grup de candidats i candidata de la legislatura 1987-91

Grup de candidats i candidates de la legislatura 1991-95

Ser elegit batle amb només 27 anys va representar per 
mi una sensació ben contradictòria. D’una banda, em 
convertia en el batle més jove de les Illes –circumstàn-
cia que molta de gent me comentava adesiara i que 
m’imposava molt de respecte– però d’una altra, estava 
tranquil perquè em sentia part d’un equip de persones 
que m’ajudava i amb les quals podia comptar incondi-
cionalment. Haver estat regidor els quatre anys anteriors 
també m’havia permès conèixer el funcionament munici-
pal i suposà tot un aprenentatge valuosíssim.

Als 18 anys, quan vaig entrar als Independents, vaig sen-
tir-me molt a gust des del primer dia. Record reunions 
inacabables, fins a la mala hora, on totes les qüestions 
municipals es debatien i es contrastaven. Quan vaig tenir 
responsabilitats de govern, aquests fòrums compartits 
i participats em permetien veure la realitat des de dife-
rents punts de vista i m’armaven de raons a l’hora de 
prendre decisions. Consultar, escoltar i acceptar consells 
suposava cent cavalls de força per afrontar el dia a dia i 
fer front a decisions que no sempre eren fàcils de prendre 
o resultaven impopulars.

La implicació i la feina en equip són fonamentals per as-
solir objectius. Si aquests se planifiquen i els tens clars 
tot és molt més fàcil. És aquesta manera de treballar dels 
Independents la que ha posat el nostre poble allà on està.

Educació, cultura, serveis assistencials, finances, patri-
moni, esports... Són tants els fronts per atendre i tantes 
les demandes dels diferents sectors de la població que si 
no comptes amb un bon equip, implicat, capaç i respon-
sable, és molt difícil que res arribi a bon port. Jo vaig tenir 
la gran sort de formar part d’aquest equip, els Indepen-
dents.

Record gratament la inauguració del teatre, la peatonit-
zació de la carretera i del passeig de la Colònia, la creació 
del Parc Natural, la creació o ampliació de serveis socials 
i assistencials entre moltes altres coses. Alguns episodis 
amb desgràcies personals o els grans incendis que pa-
tiren les nostres muntanyes els anys 90 record que me 
llevaren la son.

Regidors i regidora de la legislatura 1995-99

la Colònia, depuradores, centre de salut, serveis socials, 
escola d’adults, parc de bombers, passeig marítim, po-
liesportiu, piscina, camp de futbol, nou enllumenat públic, 
reaprofitament de Ses Escoles... Però, sense llevar gens 
de mèrit a tot això que assolírem, sempre dic que del que 
me sent més orgullós és d’allò que no deixàrem fer: Sa 
Canova, Cala Mata, Es Barrancar i es Caló que s’havien 
d’urbanitzar, van poder protegir-se, i es va impedir que 
Albarca fos un camp de maniobres militars.

El fet que ara aquests indrets siguin espais naturals que 
podran seguir gaudint les futures generacions és el major 
motiu d’alegria d’aquells 8 anys de la meva vida que vaig 
dedicar a ser batle d’Artà.
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2011-20192003-2011

JAUME 
ALZAMORA RIERA

MARGALIDA 
TOUS FERRER

Vaig arribar a ser batle d’Artà, sense esperar-m’ho. Ha-
via de liderar el partit quan es trobava en els moments 
més delicats. M’agradaria, aquí, aprofitar per agrair a na 
Margalida Tous, qui em va precedir, de la seva gran tas-
ca de mantenir viva la flama dels Independents. Sense 
la seva dedicació, jo no hagués arribat a la batlia. Record 
que vaig decidir-me a encapçalar la candidatura el dia 22 
de febrer. I les eleccions eren el 22 de maig. Teníem tres 
mesos justos per fer l’equip i el projecte. Ambdues tas-
ques, però, varen resultar senzilles ja que Independents 
sempre ha tengut persones que hi han cregut; i el pro-
jecte també ho va ser perquè l’ADN independent traçava 
clarament les línies que havíem de seguir: suport a la cul-
tura i la llengua, respecte pel patrimoni i el medi ambient 
o defensa del bé comú i de la justícia social. Va ser fàcil.

Amb aquests ingredients, tres mesos justos després de 
la meva decisió, donàrem un tomb electoral perquè la 
gent d’Artà ens va fer confiança i vàrem ser la llista elec-
toral amb més suport. Me va fer molta il·lusió poder lide-
rar el canvi que Artà havia patit quan els Independents 
deixàrem el govern municipal. Tot i això, no va ser fàcil re-
cuperar la batlia. Bàsicament perquè els socialistes, tants 
d’anys socis d’Independents, ni volgueren parlar amb no-
saltres. I no va ser possible el pacte amb ells i Iniciativa, 
que haguéssim conformat una majoria d’esquerres en un 
moment que la dreta havia recuperat el poder a la majoria 
d’institucions de les illes.

La primera legislatura varen ser uns anys molt durs per-
què l’economia municipal estava enfonsada. Per ventura 
va ser el repte més gran. Perquè teníem molt clar que 
tot allò que s’havia construït durant tants d’anys no se’n 
podia anar en orris. Així que sanejàrem la hisenda pública 
tenint la justícia social i la protecció d’allò públic, entès 
com la defensa del bé i l’interès col·lectius, com a màxi-
mes a seguir. Na Magdalena Maria i na Maria del Mar, 
les dues regidores que m’acompanyaren, varen fer tots 
els esforços per aconseguir-ho. Però també, dins la línia 
de la defensa del medi ambient vàrem aplicar un siste-
ma de gestió de residus orientat al reciclatge. I ho férem 
de la mà de la ciutadania. També aixecàrem des d’Artà, 
i amb els Independents, la bandera per no retrocedir ni 
un pam en els drets que s’havien assolit durant més de 
vint anys. Aquesta defensa, que forma part de l’ADN 
d’Independents, va ser constant. Vàrem haver de defen-
sar a ultrança la llengua i la cultura. O també vàrem haver 
de lluitar per no reduir el Parc Natural, per reclamar (no 
ho aconseguírem) que les obres del tren no s’aturessin, 
vàrem rebutjar una urbanització a Sa Canova (sí, en ple 
segle XXI) o vàrem haver de defensar l’educació pública.

Amb aquest balanç ens presentàrem a les eleccions de 
2015. Teníem la il·lusió i les ganes per millorar encara més 
Artà, i que sempre han tengut els Independents. Així que 

renovàrem l’equip i consolidàrem el projecte. Aquesta ve-
gada el suport que tenguérem encara va ser més gran i 
aconseguírem gairebé duplicar els resultats. Un èxit que 
ens retornava als millors moments d’Independents. I això 
era mèrit de tots i, sobretot, de la ciutadania, que havia 
tornat creure amb nosaltres i el nostre model. Però, tot i 
aquesta clara victòria, vaig patir la més majúscula decep-
ció que he tingut mai en política. Es va formar un equip 
de govern sense nosaltres. El poble havia votat per un 
govern d’esquerres (9 regidors) i vàrem tenir un batle de 
dretes els dos primers anys de legislatura. Els socialistes 
no volgueren tornar parlar amb nosaltres. Segona decep-
ció, però ara més gran després de la victòria. 

Tot i això, amb aquest regust amarg, i fidels a la línia que 
teníem, amb na Magdalena Maria, na Macu, n’Assumpció 
i n’Amalio, ens vàrem posar a treballar per millorar la vida 
de la ciutadania artanenca des de l’oposició, assumint 
les feines i responsabilitats que té: control del govern i 
propostes per millorar. Hem fet una feina rigorosa, ex-
haustiva i seriosa per tirar endavant el projecte amb el 
què ens havíem presentat a les eleccions el 2015.  Hem 
presentat més de 115 propostes per millorar Artà i hem 
fet més de 1.200 preguntes per dur el control del govern. 
Propostes de tots els àmbits competencials municipals 
com cultura, medi ambient, hisenda, residus, esports o 
llengua. Hem seguit fent feina, responsablement, perquè 
som Independents i perquè volem el millor per Artà. I això 
ha passat durant gairebé 40 anys. Els Independents han 
contribuït, de manera decisiva, amb la seva manera de 
fer, de pensar i d’actuar a configurar com són avui Artà i 
la Colònia de Sant Pere.

Després de fer moltes voltes a aquell any tan intens em 
qued, sens cap mena de dubte, amb la part personal. Ara 
és quan m’han vengut al cap fesomies, gests i fets que 
tenia en la part més profunda de la memòria, però s’han 
fet molt vívids. Ha estat com si em sacsejassen. En aquell 
temps, per la brevetat del període, no vàrem poder exe-
cutar projectes macropolítics. A la Sala no hi havia liquidi-
tat. De fet, vàrem haver d’aturar les obres de Ses Escoles 
i vàrem posar en marxa el tanatori sempre tendré present 
la família, valenta, que el va voler estrenar, i es va obrir la 
Rosa dels Vents de la Colònia.

Vàrem decidir treballar, de manera intensa, en petits pro-
jectes encaminats a cohesionar socialment el poble. De 
fet, ja hi estava molt, de cohesionat. El dia de la investi-
dura ja hi va haver una manifestació que ara, passats els 
anys, ni el capitost ni jo mateixa recordam per què era. 
Però n’hi va haver a voler, de manifestacions i queixes, a 
les sessions plenàries. Fins i tot, algú va instal·lar una ten-
da de campanya a l’entrada de la Sala per fer-hi una vaga 
de fam i mostrar el seu desacord amb l’Ajuntament per 
una decisió judicial. Ara, des de la distància, tot aquells 
avalots no tenen la importància, per a mi, que tengue-
ren en aquell moment i, en canvi, agafen rellevància al-
tres fets que en aquell moment no vaig reparar i que sens 
dubte són els que m’enriquiren.

Dia rere dia, amb n’Elvira, en Pep Rata i en Lluís a la 
Colònia i els socis de govern no deixàvem de fer coses: 
n’Elvira engegava quelcom tan important com el projec-
te educatiu d’Artà. En Pep i en Lluís tenien el poble que 
feia mirera sense gastar gairebé res (“la pintura no costa 
res”, repetia en Lluís constantment). Fèiem coses que ara 
semblen ingènues, com repartir bosses (groges!!) a to-
tes les cases del poble per iniciar la recollida d’envasos o 
customitzàvem els programes de festes. I ho podíem fer 
perquè teníem tanta de gent al costat!

Actituds masclistes? La meva percepció era més de pa-
ternalisme que de masclisme. Aquells homes que pas-
saven pena per “aquelles nines de la Sala” i que venien a 
veure’m per parlar una estona no m’han deixat d’entendrir. 
L’únic moment que vaig sentir comentaris masclistes va 
ser amb la dimissió. Vàrem plegar veles perquè no vàrem 
poder aprovar uns pressuposts que donarien liquiditat a 
la Sala. Ni més ni pus, més o menys com ha fet ara Pedro 
Sánchez. 

El moment més dur? L’atemptat de l’11 de març. Arta-
nencs i coloniers varen respondre amb una dignitat, una 
serenitat i una unió que feia enorgullir qualsevol. Esper 
haver estat a l’alçada. 

Només em resta donar les gràcies a totes les persones 
amb qui vaig compartir aquells moments. 

Grup de candidats i candidates de la legislatura 2011-15
Regidors i regidores legislatura 2015-2019

Grup de candidats i candidates de la legislatura 2003-07

Grup de candidats i candidates de la legislatura 2007-11
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LA CUINA DEL GRUP
El funcionament intern

D’aquests 40 anys que celebram, el nostre 
grup ha estat a la batlia durant 28 anys i du-
rant la resta hem treballat des de l’oposició. 
A més de les cares visibles que han fet fei-
na pel bé comú, sempre hi ha hagut un grup 
nombrós de persones del partit que han duit 
a terme les tasques internes i que suposen 
la base de les línies d’actuació que han regit 
les accions dels independents.

Per això, hem reunit les persones que re-
presenten el grup de gent que fa la feina 
darrera, que organitza i gestiona el grup. En 
Jaume Alzina Mestre i na Xisca Piris Vives, 
que coneixen bé la feina que es va fer durant 
les primeres legislatures (com a membres 
del grup d’electors i na Xisca com a primera 
secretària general quan el grup es va confor-
mar com a partit polític) i n’Elvira Piris Quet-
glas i na Maria Alzina Alzina com a secre-
tàries generals en les darreres dècades, han 
exposat la història i visió de la manera de fer 
del grup i que marquen el tarannà del partit.

Quan érem un grup d’electors que havia sorgit després 
d’una època de repressió no hi havia res i tot estava per 
fer. La il·lusió i la motivació dels joves feia que hi hagués 
una gran participació a l’hora de debatre, opinar i propo-
sar els representants que estaven a l’Ajuntament i que 
havien de dur a terme les accions pel desenvolupament 
del municipi. 

Ens reuníem cada setmana i fèiem assemblees, on els 
assistents érem els que conformàvem el grup, però tam-
bé venia gent que no en formava part.  Eren processos 
assemblearis, cal dir que un poc anàrquics perquè ni hi 
havia ordre del dia ni cap organització formal, però es de-
batien els aspectes que els qui estaven al capdavant de 
la gestió municipal exposaven. La gent donava la seva 
opinió i es discutien les diferents opcions. Aquestes reu-
nions eren profitoses per dues raons, i és que veure’ns 
cada setmana creava vincles i, sobretot, permetia estar 
a l’aguait de tot el que passava i donava una vida políti-
ca que abans no existia. En segon lloc era molt profitós, 
tot i que també condicionant pels qui estaven al capda-
vant, perquè els donava una guia, un camí per saber com 
respirava el grup  alhora que els obligava a respectar les 
opinions majoritàries de la gent que acudia a les assem-
blees. Tothom es trobava participatiu, i era enriquidor per 
a molta gent.

Ara bé, tot era informal, ja que no es feien convocatòries, 
però la gent ho sabia i hi anava qui volia. Solien ser unes 
30 persones a cada trobada, i és que sempre hi havia gent!

Es prenien decisions amb les opinions que anaven sor-
tint, i es preparava la gestió entre els que eren allà. Per 
posar un exemple, si els pagesos que hi havia deien que 
s’havien de fer els torrents nets, i els que governaven 
deien que no hi havia pressupost, entre tots els assis-
tents potser sortia de quina manera es podia arreglar i ho 
aclarien entre els del grup...

És important tenir en compte el context, perquè és allò 
que ho marca tot. Sempre. I en aquells moments havíem 
passat d’una època en què tot això era impossible i es-
devenia molt engrescador. Era el sorgiment dels partits 
polítics. 

Tots aquests processos permeteren conèixer la reali-
tat del municipi en una època que no hi havia res, i tot 
es va anar conformant a partir de les necessitats que 
s’expressaven. A més, al grup hi havia gent de totes les 
professions que podien donar una visió concreta del seu 
àmbit. D’aquí que també es fes palès que es necessita-
ven uns serveis, i se’n varen crear amb les persones tèc-
niques per donar-hi resposta. Cal pensar que abans no hi 
havia dedicacions exclusives, i els dos batles dels inicis 
tenien la seva feina.

El sistema assembleari es va fer durant les quatre pri-
meres legislatures i un parell d’anys més, però després 
va anar decaient, i l’estructura del grup també quedava 
tocada. El tarannà no era el mateix. Va ser aquí quan va 
sorgir la necessitat d’establir unes bases d’actuació més 
formals, i això va coincidir també amb el fet que es feia 
necessari conformar el grup com a partit polític, sobretot 
per poder administrar de manera transparent els doblers 
del grup. També ens trobàrem que no reincorporàvem 
gent nova, i es feia més urgent un nou sistema de funcio-
nament, unes noves bases per intentar rellançar el grup 
i captar gent nova. El sistema antic havia decaigut i ja no 
donava per més. A partir del nou sistema de partit polític 
va ser quan es va captar gent nova que pogués seguir. 
En aquells moments és on es va conformar una estruc-
tura què contemplava la comissió executiva i les comis-
sions formals de feina.

En tot moment, i ja des dels inicis, hi va haver moments 
difícils i de no opinar igual. Però de les grans discussions 
i de les grans diferències hem sabut arribar al terme mig. 

Elvira Piris Quetglas Maria Alzina Alzina Xisca Piris Vives Jaume Alzina Mestre
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Les grans divergències gairebé mai significaren una rup-
tura interna. Vist en perspectiva, i amb una certa nostàl-
gia, el grup, amb els diferents debats, es va reforçar. No 
hi va haver una escissió, com hi havia en altres grups o 
partits.  I també cal pensar que hi havia gent d’ideologies 
molt diferents (i és que es va donar participació a molta 
gent, fins i tot sense marcar la ideologia, ja que quan es 
va començar, les ideologies no estaven tan ben definides 
com ara) amb l’objectiu comú de construir i defensar el 
poble, marcat per les línies d’actuació, que sempre han 
estat d’esquerres. 

A mesura que s’anaven posant serveis i construint 
l’ajuntament, el sistema assembleari deixava de tenir 
èxit. Les comissions de feina també es veren afectades, 
ja que es va passar a una època (abans de patir la crisi 
econòmica que es va donar a nivell estatal) que la ciu-
tadania volia més serveis, amb tot el dret del món, però 
amb poc interès per la cosa pública. Ningú volia tenir una 
visió general, i no es trobava la implicació de la gent. Fins i 
tot els regidors i regidores volien innovar cadascú només 
en la seva àrea, perquè es veien condicionats ja que se’ls 
exigia, a través de les demandes de la gent, una eficàcia 
que era difícil d’assolir. I més endavant, en destapar-se 
tants casos de corrupció que es donaren a nivell general, 
i juntament amb la crisi econòmica, la gent es va distan-
ciar de la política. Varen ser moments molt difícils, que 
coincidiren estant a l’oposició, tot i que el partit es seguia 
reunint i fent feina, però la manera havia canviat.
 
Actualment, i des de fa anys, és una altra història. Ara es 
reuneixen els membres del partit, sobretot a la comissió 
executiva, però també són obertes a les persones que 
conformen la llista electoral. Hi ha un ordre del dia que té 
tothom amb antelació, i així es pot dur més preparat. Cal 
dir que sempre surten altres temes i se’n parla, perquè al 
final de la reunió hi ha un espai perquè es pugui opinar, 
participar i dir el que es troba de tot. Tothom pot interve-
nir. A més a més, ha arribat un punt que es poden fer les 

reunions més senzilles a través de la xarxa.. Aquest siste-
ma permet poder ser més a les reunions, tot i que segons 
quins temes no s’hi poden discutir, i és quan es fa una 
trobada presencial. El conjunt és més formal i estructurat. 
I amb el procés de primàries hem fet un canvi, on ha estat 
possible que hi hagués persones que s’interessassin més 
per la política i la nostra manera de fer. Actualment es va 
confeccionant el que serà el programa electoral amb les 
aportacions de molta gent. 

Amb la implicació de gent més jove que hi ha actualment, 
la feina de grup es fa de diferent manera, utilitzant més 
les xarxes socials i correus electrònics, i no tant les tro-
bades presencials. S’utilitzen altres mitjans que potser 
divergeixen més amb relació a les trobades que es feien 
abans, però el contacte de grup sempre es mira de man-
tenir.

Què en destacam.

Durant tots aquesta anys, les assemblees, les comissions 
i la feina de grup ha duit sempre el fer moltes amistats, 
crear lligams, i ha permès una cohesió de grup que s’ha 
traslladat a la manera de fer feina. Hem estat un grup 
d’amistats. I és que aquesta manera hem posat en con-
tacte molta gent diversa que després han esdevingut en 
unes relacions informals que abans no existien. La deri-
vada d’aquestes grans assemblees i trobades eren tam-
bé els grans sopars i festetes que fèiem...
I això s’ha traduït també en la implicació que suposa el fer 
feines. Tot i que és evident que la tasca de quan s’està 
governant a quan formam part de l’oposició és diferent, la 
gent sempre ha respost. Des de les tasques feixugues de 
quan hi ha eleccions a les accions a dur endavant quan hi 
ha hagut qualsevol actuació especial, difícil o significati-
va, la feina interna ha tengut molt bona resposta. 

Cal destacar també un fet que va donar força als inicis 
com a grup i que era motiu engrescador: no estar fermats 

a cap partit polític que ens condicionàs la manera de fer 
ni el què s’havia de fer. Tot s’iniciava de zero, i això dona-
va molt de dinamisme. Es varen implementar les bases 
d’una estructura perquè amb el temps es pogués anar 
fent sobre aquestes bases. I és que hem marcat la línia 
del poble, per allò bo i per allò no tan bo.

Un tema que va dur moltíssimes assemblees va ser 
el tema de la protecció del territori, dels projectes 
d’urbanització que hi havia en marxa i que es frenaren. 
El procés de discussió sobre aquests qüestions també va 
ser una manera d’aprendre a participar i a fer. A més, el 
que es decidia s’havia d’explicar al carrer (no hi havia ni 
web ni mitjans, s’havia de fer directament a les persones), 
perquè hi havia la contrapartida popular i manipuladora 
que intentava que tothom hi anàs a la contra. Vendre la 
protecció del territori era molt complicat, sobretot a una 
època d’expansió turística i econòmica on la riquesa ana-
va directament lligada amb l’urbanisme. Implícitament 
aquest tema va conformar un municipi educador, ja que 
es va crear una consciència mediambiental, i tot i que en 
aquella època no teníem la premissa d’educar, ja que el 
nostre tarannà no anava cap a l’educació ambiental sinó 
per a la protecció pura i dura, va deixar petjada i es va 
anar cap aquí.

Així que podem dir que l‘esperit dels independents re-
sideix en aquestes trobades i intercanvis, i sabem que 
les persones que en formam part tenim necessitat de fer 
política, una política real si la feim entre molts. Fer política 
no és només votar, sinó fer projectes junts. I el que volem 
assolir, i ens ho marcam com a gran repte és, per una 
part, aconseguir que la gent vulgui fer política, aportant i 
escoltant, i que no sigui només una lluita.

Tenim un altre repte. Feminitzar la política. I no posant 
només dones a les llistes, sinó donar la mateixa oportu-
nitat als lloc de més representació. Cal pensar que durant 

les dues primeres legislatures no hi havia cap dona ni en 
els espais de responsabilitat, ni a les assamblees ni a les 
reunions. Tot era fruit d’una època, i és que en aquells 
temps no es plantejava aquesta forma de pensar. Na Xis-
ca, que fou la primera dona a formar part habitual i igual 
que els homes en les dinàmiques que es feien, va ser la 
capdavantera i la punta de llança de la incorporació de 
la dona en el grup. Recordem les regidores Carme Se-
rra Gelabert, Elvira Piris Quetglas, Antònia Tous Ginard , 
Magdalena Maria Fernández, Mar López Martí, Assump-
ció Santandreu Ginard i Inmaculada Moreno Mayal. Però 
tot i que aquesta consciència i evolució l’hem tenguda, 
i hem estat capaços d’incorporar la dona al capdavant 
com quan tenguérem na Margalida Tous Ferrer com a 
primera batlessa, ens hem d’avançar als nous temps i fer 
que el paper de la dona esdevingui clau. 

Està clar que en aquesta trobada, bastant informal i entre 
velles amistats, les dones han estat les destacades. 
Salut i per molts anys!
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LA PROTECCIÓ DEL TERRITORI
Una fita irrenunciable

Si cercàssim al més profund de l’ADN dels Independents, 
segur que hi trobaríem la certesa que s’ha d’evitar que 
Artà esdevingui un municipi al servei del turisme de mas-
ses; que preservar el territori de la urbanització massiva 
que s’ha produït a la gran majoria dels municipis costers 
de Mallorca, és el camí desitjable per Artà i les persones 
que hi vivim.

Al 79, quan els Independents començàrem a governar, 
partíem amb l’avantatge que encara no s’havia desen-
volupat cap gran complex turístic, però hi havia molts 
projectes d’urbanització que ja comptaven amb llicència 
per urbanitzar. Hem de tenir en compte que en aquells 

moments el Govern i el Consell estaven dominats per 
partits clarament favorables a potenciar el creixement i la 
consciència proteccionista no era encara una tendència 
socialment majoritària.

Des de la primera legislatura però, ja vam posar en marxa 
tots els mecanismes que teníem a les nostres mans per 
mirar d’evitar que les urbanitzacions aprovades es po-
guessin dur a terme, i llavors allò era una lluita totalment 
contracorrent.

Les amenaces d’urbanització eren moltes i molt grans, 
a Sa Canova s’hi preveien més de trenta-cinc mil places 

amb dos ports esportius i hotels de gran alçada a pri-
mera línia de platja i, a més de comptar amb el projecte 
d’urbanització aprovat, estava qualificada com a “Centro 
de interés turístico nacional” i ja tenia fetes bona part de 
les infraestructures. 

Tots els voltants de la Colònia i Montferrutx, fins a la ca-
rretera, estaven classificats com a urbanitzables i perme-
tien triplicar l’actual superfície d’aquests nuclis urbans 
preexistents. Entre S’Estanyol i la Colònia també hi ha-
via diverses zones urbanitzables al llarg de la costa, i la 
Conselleria d’Obres Públiques volia afavorir aquí el pro-
jecte d’un port de grans dimensions que fos l’enllaç entre 

Mallorca i Menorca. La zona entre Caloscamps i Betlem 
també tenia un pla parcial d’urbanització aprovat, i entre 
Betlem i Es Caló n’existien tres urbanitzables: Cala Mata, 
Es Barrancar i Es Caló.

A aquestes amenaces s’hi afegia la pretensió del Minis-
teri de Defensa de convertir Albarca i Es Verger en un 
camp permanent de maniobres militars com a substitut 
de Cabrera, i la construcció d’un gran radar meteorològic 
al cim de S’Atalaia Freda. Amb la planificació urbanísti-
ca que ens vam trobar els Independents en començar 
a governar, a Artà s’hi podien construir dues-centes mil 
places!
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Nosaltres imaginàvem, però, un altre futur per al nostre 
poble. Volíem que es protegís el territori, que el creixe-
ment es produís únicament a les zones urbanes ja exis-
tents, i que en aquests llocs s’hi fes de forma moderada 
evitant grans edificis i limitant altures, de manera que el 
nucli d’Artà conservàs el seu caràcter de poble tradicional 
i les zones costeres de la Colònia, Montferrutx, S’Estanyol 
i Betlem, fossin tranquil·les zones residencials i d’estiueig, 
basades en habitatges unifamiliars. Desitjàvem que la 
resta del territori no pogués ser urbanitzat i que tota la 
zona de muntanya i els espais naturals esdevinguessin 
zones amb el màxim grau de protecció. 

Vam dissenyar una planificació urbanística que tendís 
cap això, però va rebre molta oposició, tant de les forces 
polítiques locals de centre i de dreta, clarament desenvo-
lupistes, com del Govern Balear i el Consell de Mallorca, 
aleshores governats també per la dreta. I ens amenaça-
ren que hauríem de fer front a impossibles indemnitza-
cions, que arruïnarien el poble, per part de les compan-
yies urbanitzadores.

Amb una combinació d’acció jurídica, de negociació, 
d’intentar guanyar temps, d’aliança amb el moviment 
ecologista i de conscienciació de la ciutadania, s’anaren 
guanyant petites batalles contra cadascun dels projectes, 
i amb l’establiment dels primers governs progressistes a 
les Illes, el nostre model va rebre una complicitat que mai 
havíem tingut. Es va fer possible blindar la protecció dels 
principals indrets i es va crear el Parc Natural de Llevant, 
enmig d’una violenta polèmica al propi municipi, que re-
flectia les nostres ganes de gaudir per a sempre d’un pa-
trimoni preservat i d’un nou motor econòmic per al poble, 
basat en la protecció i no en la destrucció de la natura.

La tornada de la dreta va mutilar el parc de forma im-
mediata i el va reduir a l’extensió mínima de les finques 
públiques. La darrera passa per a consolidar la protecció 
dels grans espais naturals d’Artà ha vingut per la compra 
amb doblers de l’import turístic de la finca dels Canons, i 
s’ha impedit així de forma definitiva la darrera gran ame-
naça urbanística que quedava encara pendent.

Malgrat aquest gran esforç proteccionista que sempre 
hem impulsat, la pressió sobre el territori no s’atura i 
dins els marges que queden el creixement és massa rà-
pid. Darrerament, la construcció de cent cases alhora en 
una sola promoció a Montferrutx en són un exemple, i la 
pressió sobre foravila és màxima, de manera que a les 
zones rústiques cada finca es converteix, de fet, en un 
solar de grans dimensions i el lloguer turístic empeny la 
construcció a qualsevol solar o finca susceptibles de ser 
construïts.

Regular i frenar aquestes tendències haurien d’haver es-
tat els reptes d’aquesta darrera legislatura, però els In-
dependents no hem estat al govern municipal i no s’hi 
ha fet res. Creiem que a la propera, tots aquests temes 
s’hauran d’abordar: evitar l’excessiva densificació dels 
actuals nuclis urbans, adaptar el creixement a l’existència 
d’infraestructures que el puguin suportar, ampliar el parc 
natural i millorar i fer més local la seva gestió. Caldrà re-

finar el model econòmic del municipi per tal que sigui un 
motor de protecció del territori i vulgui esdevenir un mo-
del de sostenibilitat en tots els camps, amb tendència a 
una economia circular i autosuficient.

Artà va ser pioner en la protecció del territori i va conver-
tir-se en un mirall de com es podia tenir qualitat de vida 
sense destruir el territori. Ara volem que sigui un exemple 
de com la sostenibilitat global i la implicació de tota la po-
blació en una manera de viure en equilibri amb la terra és, 

no només possible, sinó una font de millora de la riquesa i 
la qualitat de vida. La batlia de Jaume Alzamora va supo-
sar una gran empenta en aquest sentit, que es va veure 
truncada per l’erràtica política de la darrera legislatura, la 
qual s’ha fos en una pràctica de gestos buits i de mal-
baratament de recursos. A la propera, si governam, do-
narem el definitiu impuls perquè Artà sigui capdavanter 
en totes aquestes iniciatives que ben segur possibilitaran 
que tinguem futur.

El desastre urbanístic que calia contenir. A tota la costa de la Colònia s’havien previst 200.000 places. 
Aquesta imatge sortia al programa electoral 2003-2007

Diversos artistes de renom s’implicaren en la protecció d’aquest 
entorn elaborant cartells a partir de les seves obres. Aquests dos 
pertanyen a Miquel Barceló i Antoni Tàpies.



22 23

LA MIRADA JOVE
Les visions de quan érem joves 
i ens hi implicàrem

MIQUEL 
HERNÁNDEZ SASTRE

JOAN 
MATAMALES MOREI

JOAN 
GINARD TOUS

JOAN ANDREU
VIVES CIFRE

ANTÒNIA 
FERNÁNDEZ GILI

JAUME 
GUISCAFRÈ DANÚS

JOAN
AMORÓS BAUZÀ

CARME
SERRA GELABERT

TOMEU 
JAUME GILI

LLUÍS 
CLADERA MASSANET

TONI 
AMORÓS GARAU

BENET 
CAPÓ CURSACH

1980 19821981 1983
1 32 4

Érem joves, hi havia mol-
ta il·lusió i entusiasme, 
ganes de millorar Artà.

Ens sentíem joves amb 
inquietuds i ganes 
d’aportar alguna cosa.. 
Eren els anys vuitanta 
i encara hi havia molt 
per fer. Crec que la 
política llavors era més 
sana i fàcil.

Teniu tot el meu suport, 
ànims!!!

Per mi va ser una sor-
presa ser regidor i vaig 
haver de fer un gran 
esforç per ubicar-me 
dins el món de la gestió 
municipal. L’objectiu 
que innocentment em 
vaig plantejar va ser fer 
coses pel poble sense 
rebre res a canvi. 

El dia que vingueren a 
ca nostra per veure si 
volia formar part d’UIA 
vaig tenir una barreja de 
sentiments. Per una part 
molta satisfacció per 
haver pensat en mi, i per 
l’altra, pànic de no saber 
estar a l’alçada. Després 
de tots aquest anys puc 
dir que estic molt con-
tenta de formar-hi part.

Comprometre’s amb els 
Independents implicava 
fer feina per uns ideals, 
per unes idees, en favor 
del bé comú.

Als meus inicis col.labo-
rava amb el que podia, 
però el que més record 
eren aquelles executi-
ves, de les quals n’era 
el més jove, i que es 
tractava tot amb ordre, 
visió, organització. En 
poques paraules política 
amb majúscules. Vaig 
disfrutar d’esser-hi. Una 
experiència impagable. 

Vaig veure que eren 
gent compromesa, 
ecologista, que defen-
saven la.justicia social I 
lluitaven per conservar i 
millorar la.nostra vida del 
poble. Eren un exemple 
a seguir.

Volíem omplir de pedres 
el forat negre que havia 
estat la dictadura de la 
nostra joventut, i canviar 
el nostre entorn: poten-
ciar la nostra llengua i 
cultura, protegir l’entorn, 
fent servir la paraula i el 
diàleg. 

Veia necessari i 
urgent capgirar la 
situació que vivíem.

Era una altra manera de 
pensar i m’il·lusionava 
molt fer qualque cosa 
pel poble.

Tot era una novetat. 
Hi havia moltes coses 
per fer... Ara també hi 
ha molt per fer, i més 
amb els temps que 
corren. Però jo ho veig 
d’una manera diferent. 
No se si serà s’edat. Hi 
havia moltes ganes de 
moure’s.

1984 19861985 1987

5 76 8

1988 19901989 1991
9 1110 12

1992 19941993 1995

13 1514 16

TOMEU 
GINARD FLAQUER

MARIA 
GELABERT FLAQUER

BIEL 
TOUS TOUS

Eren temps difícils, 
però estava content i 
il·lusionat per fer feina 
per al meu poble.

Aires de canvi i de 
frescor. Representava 
un canvi tant important 
del que fins al moment 
coneixíem. Me feia sentir 
optimista, veure que 
podia formar part d’un 
canvi que fins llavors no 
pareixia possible.

Il·lusió i ganes de fer 
feina pel poble amb un 
grup de gent seriosa, 
implicada, responsable 
i conscients de la 
responsabilitat que 
acceptàvem.

Durant tots aquests anys han estat moltes les persones que han format part del nostre projecte. N’hi ha que la seva 
participació ha estat puntual, o d’un cert temps, i n’hi ha que han seguit el camí que encara recorrem. Per això n’hem 
convidades 40 perquè ens diguin en què o per què s’hi implicaren en algun moment de la seva vida. Però a partir de la 
mirada de quan ho feren, de quan eren joves. Per això la imatge que hem seleccionat és de l’inici en què participaren. 
Les dates, són orientatives...

ANDREU 
RIERA FERRIOL

Érem joves, hi havia 
molta il·lusió i entusias-
me, ganes de millorar 
Artà.
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CRISTINA 
SANTANDREU GINARD

Ganes de fer feina pel 
poble i cercar totes les 
millores possibles. La gent  
és honesta, feinera, amb 
molta capacitat i respon-
sable. Per mi tots tenen 
un compromís admirable. 
Es així com m’agrada que 
sigui un polític. 

2004 20062005 2007
25 2726 28

2008 20102009 2011

29 3130 32

M. IMMACULADA 
GINARD PORTELL

MAR 
LÓPEZ MARTÍ

TOMEU
CURSACH SALAS

MARGALIDA 
QUETGLES ADROVER

MIQUEL 
TAULER

MIQUEL ÀNGEL
TOUS REAL

Contenta de formar part 
d’un projecte protector 
de la llengua, la cultura i 
el territori.

Amb molta il.lusió i amb 
ganes de fer feina i 
aportar idees per millo-
rar el municipi.

Per les polítiques que han 
anat fent al llarg dels anys, 
en matèria educativa, 
amb la defensa i protecció 
del nostre territori i amb 
la promoció de la nostra 
llengua i cultura. 

Fer feina per Artà do-
nant una visió innocent 
i fresca.

Els joves saben-volen 
fer política per crear 
un millor futur. I els 
Independents m’oferiren 
aquesta oportunitat.

Perquè han defensat 
molt el territori i han do-
nat la senya d’identitat al 
municipi que tenim. Vull 
continuar amb aquest 
llegat i seguir millorant 
aquesta identitat pel futur 
del poble.

2012 20142013 2015
33 3534 36

2016 20182017 2019

37 3938 40

JOAN RAMON
TOUS FERRER

RAMON
GINARD SERVERA

GENÍS 
AYALA PICÓ

CATERINA
SUREDA MESTRE

CARLOS
RAMÍREZ CAPARRÓS

1996 19981997 1999
17 1918 20

El que record amb més 
afecte d’aquells anys és 
la col·laboració de les 
entitats esportives i la 
voluntat i ganes de la 
gent per fer esport.

Als Independents hi havia 
idees noves i il.lusió, No 
podíem canviar el món, 
però un poquet el poble, 
sí. Ganes de fer feina, 
perquè el que menys im-
portava era el color polític 
i molt el poble.

Il·lusió per col·laborar 
a forjar un poble i un 
territori capdavanter i de 
futur.

Segurament, la meva 
aportació al grup va ser 
insignificant però, a mi, 
em va enriquir moltíssim 
tot el que hi vaig com-
partir i sempre estaré 
molt orgullosa de ser-ne 
part.

Vaig trobar un grup de 
gent que feia poble, que 
es preocupava per la 
conservació de la natura 
i la sostenibilitat, i que no 
tenia por de contar amb 
la gent jove per en-
grescar nous projectes. 
I encara ara això no ha 
canviat.

2000 20022001 2003

21 2322 24

MAGDALENA
SANCHO PIRIS

COLAU
OBRADOR ALZINA

CATALINA
MATAMALAS MASSANET

Il.lusió de poder formar 
part d’un projecte fet per 
artanencs i artanenques 
i per als artanencs i 
artanenques.

Hi vaig col.laborar per 
ideologia i per intentar 
aportar el meu granet 
d’arena a la feina que 
feien pel poble. Eren la 
millor opció. Un referent 
en infraestructures muni-
cipals, en cultura i sobretot 
en defensa del territori.

Tenia clar que la formació 
encapçalada per Miquel 
Pastor podia defensar la 
llengua, la cultura i el pa-
trimoni. 1991: Sa Canova 
és declarada Àrea Natural 
d’Especial Interès gràcies a 
un gran esforç de mem-
bres dels Independents.

ANTÒNIA 
TOUS GINARD

GLÒRIA
LLODRÀ TOSAR

MARIA FRANCISCA
DANÚS NICOLAU

M. MONTSERRAT
GINARD PALOU

MAGDALENA
GINARD GINARD

MATEU 
NICOLAU CIFRE

Els Independents defen-
saven valors en què jo 
creia: defensa del medi, 
la igualtat, la solidaritat... 
i era il·lusionant perquè 
aquests valors estigues-
sin presents a Artà.

M’engrescava molt el fet 
de tenir la oportunitat de 
participar i dir la meva 
sobre el poble, sense 
pertànyer directament al 
partit i essent molt jove.

Vull recordar mon pare, 
el breu temps que va ser 
regidor i que va dedicar 
temps i esforços treballant 
per Artà, juntament amb 
na Margalida i n’Elvira i tot 
el grup. Moltes gràcies per 
la vostra dedicació en uns 
temps difícils.

Record el garatge de ca 
nostra ple de lones que 
s’havien de convertir en 
pancartes de propa-
ganda electoral. Les 
pintàvem a mà! 

Les comissions de festes 
duien una feinada. Orga-
nitzar, preparar programa, 
actes, cartells.... volíem 
que el poble estàs con-
tent i ens passàvem molt 
de temps preparant. Però 
sempre valia la pena! 

L’autenticitat i la certesa 
que es defensaven els 
interessos i valors del 
poble perquè els Inde-
pendents no depenien 
de ningú de Palma ni 
Madrid a l’hora de pren-
dre les decisions.

MARTA
LLABATA FERNÁNDEZ

Col.laborava perquè 
a casa ho havien fet 
sempre i me sentia bé 
amb aquella tasca. I 
perquè sempre he estat 
independent i encara ho 
som.

MARIA 
ALZINA ALZINA

La implicació i la parti-
cipació del jovent en la 
política és essencial, i 
perquè crec que un ha 
de lluitar per allò que es-
tima. Volia treballar per 
Artà, el poble que m’ha 
vist néixer i créixer.

MARIA 
HERNÁNDEZ SERRA

Som afiliada i votant, i 
record el que sempre 
ha contat mon pare dels 
inicis de la formació. Que 
pogueu seguir molts 
d’anys.
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PROJECTES ENGRESCADORS I NOVEDOSOS. 
ObJECTIUS COMUNS. IMPLICACIÓ I RESPONSAbILITAT. 

MOLTA FEINA EN EQUIP. REUNIONS I TRObADES. 
participació. cafès i camamil·les. debats, 

DISCUSSIONS I CONSULTES. ACORDS I CONSENS. 
SOPARS I FESTES. FEINA QUE NO ES VEU. ASSEMbLEES 

I REUNIONS. RIALLES I COMPLICITATS. PLANIFICACIÓ 
de les feines. telefonades, whatsaaps i 

CORREUS ELECTRòNICS. CORREDISSES I PRESSES. 
PERSONES VALENTES I ATREVIDES. AMISTAT I 

CAMARADERIA. bONS CONSELLS I RECOMANACIONS. 
PRUDèNCIA I SENTIT COMú. PREVISIÓ I VALENTIA. 

SAbER ESCOLTAR I SAbER CONVèNCER. APROFITAR 
LES OPORTUNITATS. FEINA DE CARRER. CONFIANçA I 
SEGURETAT. CONSTàNCIA I TENACITAT. TREPITJAR EL 

TERRITORI. CULTURA I PATRIMONI. AMb LA NOSTRA 
LLENGUA. PATRIMONI VIU. LES MILLORS FESTES. 

saber fer festa. transparència i honestedat. 
AMb LES MANS bEN NETES. ELS FETS PARLEN. D’ARTà 

i per artà. nous reptes, nou impuls. visió de 
futur. envant amb seny. gent jove amb il·lusió. 

FEINA DE VALENT. ESTIMAR ARTà. SENTIT DE LA 
JUSTíCIA. ORIGINALS I NOVEDOSOS. L’ARTà DEL 

futur. amb el batec del poble. primer, la gent... 

POLíTICA PER ARTà

. i seguit



28

Dissabte 6 d’abril, a les 18.30 h, inauguració de 
l’exposició “i40”, ubicada al carrer Cardenal Despuig, 12. 
Aquesta exposició romandrà oberta fins dia 13 d’abril, 
de dilluns a diumenge, de 18.30 h a 20.30 h. Dissabte i 
diumenge també de 10.30 h a 12.30 h 

Dissabte 6 d’abril, a les 19 h, al mateix lloc de 
l’exposició, taula rodona sobre aquests 40 anys, a 
càrrec de Jaume Morey Sureda, Miquel Pastor Tous, 
Montserrat Santandreu Ginard, Margalida Tous Ferrer 
i Jaume Alzamora Riera. Moderarà l’acte Miquel Carrió 
Servera. En acabar, hi haurà un refrigeri de celebració.

Dijous 11 d’abril, a les 20 h, a la sala de l’exposició, taula 
rodona  sobre “Els Independents vists d’enfora”. Hi 
intervendran Sebastià Serra Busquets, Catalina Bover 
Nicolau i Toni Alorda Villarrubias, persones que durant 
aquests anys han estat representants politics d’àmbit  
autonòmic. Moderarà l’acte Maria Pastor Gelabert.

Us convidam a participar
 dels actes de celebració dels 
40 anys d’Independents:


