
 

 
 

Acta de reunió Fòrum Ciutadà de Montuïri 
 
 
 
 
NUCLI DE POBLACIÓ:  Montuïri                                                       DATA: 26/06/08 
 
 
 

ASSISTENTS 
 

 Regidor Ajuntament 
Montuïri 

       Jaume Bauçà  Tècnic d’ACTUA   Antònia Verger 

 Tècnic Conselleria 
Medi Ambient 

        Pep Martorell  Tècnic Consell de 
Mallorca 

  Biel Alemany 

 Ciutadans 16 participants 
  

 
ESDEVENIMENTS 

 
20h  Jaume Bauçà, regidor de l’Ajuntament de Montuïri, dona la benvinguda als assistents i 
presenta a Antònia Verger, de l’empresa ACTUA, com a nova Coordinadora de l’Agenda Local 
21 de Montuïri. També informa a la resta d’assistents que l’Ajuntament ha rebut per registre 
d’entrada a l’Ajuntament un escrit d’una veïna de Montuïri que no pot assistir a la reunió i 
aporta les seves propostes i suggeriments a través d’aquest escrit. El citat escrit queda 
adjuntat a l’acta de la reunió. 
 
20:10h  Antònia Verger explica als assistents les actuacions del Pla d’Acció que l’Ajuntament 
de Montuïri ha posat en marxa o pensa posar en marxa fins a final de 2008.  
 
20:20h Un cop explicades aquestes actuacions explica que el més important de la 
convocatòria de Fòrum Ciutadà es que els assistents s’expressin lliurament i exposin les coses 
que millorarien del seu municipi. Què tot el que diguin quedarà recollit en acta i es presentarà 
al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació i posterior incorporació al Pla d’Acció de 
l’Agenda Local 21 de Montuïri. 
 
Les aportacions ciutadanes són les que es presenten a continuació: 
 

- prohibir la circulació del trànsit pesant en el municipi. L’Ajuntament tindria que 
pressionar més al Consell de Mallorca per què insta-li senyals de prohibició d’entrada 
al municipi als vehicles de gran tonelatge. 

- Prestar més atenció al ciutadà. Estaria bé que l’Ajuntament poses un minibus que 
enllaci el municipi amb l’estació de tren de Sant Joan.  

- Més informació sobre la separació de residus. 
- Un parc infantil amb condicions. Es parc de l’Avinguda des Dau té grans deficiències. 
- Una escoleta nova ja. 
- Potenciar el comerç local a Montuïri. 



- Facilitar l’accés dels minusvàlids als Graons. La rampa que hi ha és insuficient i hi ha 
altres maneres de facilitar aquest accés. 

- Més unió política a l’Ajuntament per què les diferències no perjudiquin als veïns. 
- Prohibir la circulació del carrer Major. No hi ha aceres i tothom aparca allà on vol 

impedint l’accés dels veïns a les seves cases i els vianants no estan protegits dels 
cotxos que circulen. 

- Prohibir l’aparcament a tota la zona empedrada. 
- Major actuació policial. La policia no multa als que aparquen malament. 
- Les aceres o voravies són molt estretes i no s’hi pot circular amb cotxets d’infant. 
- Fer campanyes per conscienciar als veïns per què no aparquin davant les vivendes, en 

els caps de cantó i que no guardin el lloc amb cadires. 
- A sa creu li falta es capitell, hauria que accelerar sa seva restauració. 
- L’obra en el lloc on estaven ses 3 creus ja té acabada la fatxada per tant volen que es 

tornin a col·locar immediatament.  
- Ses plaques amb els noms des carrers només estan a un costat i és necessari que 

estiguin als dos o almenys en el costat per on entra la circulació. 
- Al carrer Corona hi ha poc llum, les voreres estan brutes i la síquia fa mala olor. 

Necessita una neteja urgent. 
- Es necessari obrir nous carrers per millorar la mobilitat del poble i així minvar la 

circulació pel centre. 
- En Biel Alemany, representant del Consell de Mallorca es compromet a transmetre les 

queixes sobre els problemes referents a la circulació de trànsit pesant al responsable 
de carreteres del Consell per intentar accelerar la solució. 

- Els veïns assistents al Fòrum demanen que la pròxima reunió sigui després de l’estiu 
al setembre i no al desembre. 

- El propietari del bar Can Pieres es queixa dels horaris de recollida de residus. L’únic 
dia que es pot treure el rebuig,, els dimarts, coincideix amb el seu dia lliure i tenen 
que venir a posta a treure el rebuig.  

- Crear un Centre Artesanal des camp a Montuïri per fomentar el turisme. 
- Impulsar xerrades amb els col·lectius d’aturats, joves... per evitar que Montuïri es 

converteixi amb un poble dormitori. 
- Parlar amb els establiments que es veuen afectats per les festes de Sant Bartomeu 

per aconseguir un consens i no perjudicar a ningú. 
- Hi ha problemes de cobertura mòbil. 
- Hi ha dies que l’aigua fa molta olor a clor o llegiu.  

 
20:45h Es dona per finalitzada la reunió de Fòrum Ciutadà.  


