Bon dia a tothom i moltes gràcies per ser-hi una vegada més.
Com sabeu el nostre poble es construeix amb un pla general fet l'any 1969, el més
antic de Mallorca. Això ens ha duit excessos urbanístics que avui pagam molt cars.
Pensàvem que amb la redacció d'un nou Pla, 50 anys després, faríem les coses millor,
fruit de l'experiència, i que seríem capaços de corregir errors del passat. Teníem
l'esperança que com a mínim no seguiríem pel mateix camí de creixement, expansió i
desordre urbanístic. Crèiem que estàvem d'acord que els recursos naturals, l'aigua i la
terra eren limitats. Però a l'hora de la veritat alguns no s'aturen, perquè mai en tenen
prou i per això encara suquen l'antic pla general i fiquen mà al nou, modificant-lo per
assegurar els seus interessos.
Un d'aquests excessos se situa aquí, a Sa Capella, que volen fer créixer de manera
absurda en direcció al Camp Roig i dins un espai que hauria de formar part de la zona
protegida de S'Algar fa anys. No només és una zona de gran valor paisatgístic, també
alberga un conjunt de coves subterrànies úniques en el món. Els carrerons sense
sortida de sa Capella, a més, donen caràcter al conjunt del nucli. Però sobretot, es
tracta d'una frontera natural que no els podem deixar sobrepassar. Si tomben els murs
per entrar dins fora vila ja no s'aturaran, com ha passat a la resta de Portocolom, un
poble que ja no se sap on comença i on acaba.
Tots aquests nous habitatges a més, no seran per gent de Portocolom, ni de Felanitx
ni de Mallorca tan sols, seran posats a disposició del gran mercat especulatiu
internacional, un club en el qual no ens hi voldran mai.
No és l'única amenaça del pla general, que rebaixa encara més l'escassa protecció de
fora vila. Sementers, camps, muntanyes i tot un patrimoni inabastable donaran pas a
grans xalets, ara edificables en parcel·les encara més petites. Amenacen de convertir
tot el municipi en una gran urbanització, amb més de 1.100 parcel·les edificables, un
disbarat. Búnquers de reixeta, camins convertits en carreteres estibades de cotxes de
lloguer, paisatges edificats, cultura desapareguda i cada dia més dependents de
l'exterior i dels nous amos.
Per rematar tenim un Govern que ens destrossa el patrimoni més valuós. Han
encimentat part del moll de s'Aduana, i presenten un pla de ports per encabir encara
més iots en un moment que el port es troba en un estat de degradació mai vist. Ara

també hem sabut que la barraca de Can Sureda, també podria ser condemnada amb
l'excusa de la reforma de les barraques, un projecte del PP que el Govern ara
assumeix, com tants altres.
Pla general, pla de ports, pla territorial, reforma de les barraques... tot té el mateix
objectiu: fer venir més rics, cada pic de més lluny, sense tenir present ni el consum
desmesurat que provoquen, ni l'augment del preu de la vida que això comporta.
Sembla que feim nosa a ca nostra. Estan convertint "la vida normal i corrent en
luxúria assassina" i per fer el que sempre hem fet cada vegada hi hem de posar més
fantasia. "I que ens deixen? No ens deixen res."
Però no els ho posarem fàcil. El que no saben és que aquí quan ens unim, som
capaços d'aturar una urbanització a s'Algar, a cala Brafi o a cala Marçal, un port
esportiu dins el Riuetó, evitar que el nostre far es converteixi en hotel, aturar els
passejos marítims uniformitzadors, fer que aquesta mateixa plaça sigui una plaça i no
un aparcament o desconstruir un enrajolat ferest al pinar de sa Bassa Nova i que ara
s'ha convertit en platja. Justícia poètica.
Un darrer avís als polítics de Palma, especialment al conseller de Medi Ambient: la
nova urbanització de sa Capella vostès la poden impedir si volen. No tornin a amagar
el cap davall l'ala, no més tuits dient el que sabem fa dècades, actuïn ara. No ens
venguin a veure just abans de les eleccions ni ens parleu més de canvi de model,
començau-lo a fer protegint sa Capella, Portocolom i Mallorca.
Amics, amigues: ho aconseguirem, no en tengueu cap dubte. Cada un i cada una de
nosaltres serà un mur de contenció contra aquesta nova urbanització i les que
venguin, fins a assolir un Portocolom més racional, més natural i pensat per a les
persones, no per al capital especulatiu sense ànima.

Portocolom diu PROU, Mallorca diu PROU.

