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SANT ANTONI I EL TRANSPORT 
Sant Antoni a més de ser  el protector de la pagesia mallorquina; 
és també el protector del bestiar de peu rodó, que s’ utilitzava pel 
transport (cavalls,someres, ases, rucs, muls...). Al segle XV aquesta festa era organitzada pels 
gremis de llogaters de mules, dels traginers i dels bastaixos. Després van agafar el relleu els 
cotxers i els carreters. 
Igual nostre conseller d’Identitat, Joan, i nostre regidor del sector primari, Tomeu, volen que 
tornem a utilitzar els muls. Només d’aquesta manera podem comprendre per que l’Ajuntament 
maltracta d’aquesta manera el transport públic. De moment el que han aconseguit és que la 
majoria ens desplacem en cotxe i  que només els que no tenen més remei utilitzen l’autobús. 
L’Ajuntament no es pot excusar en que no té obligació de no garantir un transport públic 
municipal ha de negociar amb el Govern i la companya concessionària, i en cas de no arribar a 
cap acord, agafar la iniciativa i solucionar les actuals mancances del servei. 
 

GLOSSES i TRANSPORT 
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Del llibre de Miquel Horrach Nicolau, de sa botiga nova.  Noltros mateixos.  
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Ja no regalarem més paraigües al batle, per maig volem 
regalar als  ciutadans de Pollença un transport públic 
eficaç, racional, segur i sostenible. 
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vols estar informat del que passa a Pollença entra a nostre bloc Urxella, 
un article diferent cada dia: http://alternativa.balearweb.net/ 

Suggeriments, informació, crítiques, alternatives, propostes.... 
Vos convidam a enviar a nostre bloc  o a nostre correu electrònic: 
eurxella@yahoo.es  propostes d’utilització del antic colegi Miquel Capllonch 
 
Vos hi esperam!   
 
 

 


