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Ha passat un any des de les
darreres festes de Sant Pere i
és hora de passar revista a tot
allò que ha succeït al Port en
aquest darrer any, que s’ha ca-
racteritzat per reivindicacions
i moviment social entre els
col·lectius més arrelats.

El mes d’agost s’inaugura
un parc d’escultures al moll
petit, cedides per la fundació
Tren de l’Art. El mateix mes
l’associació de la Tercera Edat
del Port, creada fa només uns
mesos (el mes d’abril del
2008) reivindica una seu defi-
nitiva, tot i que ja gaudeix de
l’oratori de Sant Ramon com
a seu provisional. El mes
d’octubre l’Associació ja
compte amb 255 socis.

El mes de novembre, el
Club Nàutic anuncia una ini-
ciativa per reclamar una reser-
va marina a S’Illeta.

El mateix mes se celebra
amb molt èxit la I Fira del
Gerret, un producte local molt
apreciat però de difícil comer-
cialització.

Les tempestes de desembre
deixen el Port ple de canyes
procedents de la “neteja” del
torrent major.

Durant els sis primers
mesos de l’any 2009, s’incre-
menta l’activitat reivindicati-
va. Ja el mes de gener els pes-
cadors lamenten ser els grans
“oblidats” de Ports de Balears
ja que des del 2003 esperen
un espai definitiu. Mentres-
tant, les tempestes de gener
deixen desprotegit el col·lec-
tor del Port. A finals del ma-
teix mes el port es veu assotat
per una “tempesta perfecta”.

Un mes després el col·lec-
tiu de professionals de la mar
denuncia que es queda sense

Un any ple de reivindicacions històriques
Des de les darreres Festes, els majors del Port han aconseguit organitzar-se i els pescadors han arribat a acords amb l’Ajuntament

ANUARI De Sant Pere a Sant Pere

cap compensació per la ins-
tal·lació del gasoducte i Pime-
co denuncia l’estat d’abando-
nament de la zona turística.
També per febrer el Govern
anuncia que farà enrera la
concessió del moll de Marine-
ra. La decisió política està
presa.

El mes de març comença
amb una mala notícia: el mi-
nisteri de Medi Ambient
anuncia que el passeig marí-
tim es tornarà a retardar per un

error en la tramitació.
El mes de maig, Ports de

Balears reestructura l’espai
d’amarratge al Port creant 50
nous punts.

Durant els darrers dos
mesos s’incrementen les quei-
xes per la qualitat de l’aigua
del Port. Finalment, laVila i el
Govern arriben a un acord
perquè aquest mes de juny la
barriada ja tengui aigua de Sa
Costera. L’aigua de les fonts
de Sóller ja hi arriba.

� Algunes imatges. El Patró major, Josep Blanca, signa un conveni amb l’Ajuntament per
disposar d’un espai municipal per guardar els estris de pesca davant les mancances que presenta el
moll. El mes d’agost Ports lliura al Club Nàutic les claus del nou local social. El mes de juny d’en-
guany ela majors del Port reclamen aigua de qualitat per al nucli de població. L’agost passat, Tren
de l’Art ret homenatge a Xavier Mayol inaugurant al mollet un parc d’escultures. Catalina Vicens
el dia del seu centenari; la centenària moria poc dies després, el mes de juliol del 2008.


