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PRÒLEG

La història d’EMAYA com a empresa municipal compta ja amb més de 65 anys d’història, des de la creació com a SMAYA
l’any 1943. Per aquest motiu creiem necessari presentar-vos a tots i a totes aquest llibre que recull la història i les principals
fites de l’empresa municipal, així com les anècdotes i històries recordades pels nostres més antics treballadors i treballadores.
Hem volgut retre un homenatge a tots els treballadors i treballadores de l’empresa, tant del passat com del present, posant
en valor la història i les seves històries, mitjançant les realitzacions i els seus testimonis, carregats d’emocions i que donen
sentit a l’empresa.
Aquesta modesta obra pretén acostar-nos al nostre entorn natural des d’una doble vessant: l’aigua i el medi ambient. Primer es centra en la història de l’aigua des d’èpoques antigues, quan ja es donava un sistema d’abastament d’aigua, fins a les
actuals i modernes instal·lacions de captació, tractament i distribució d’aigua d’EMAYA. A continuació ens endinsam en el
desconegut món de la neteja i recollida que es feia a Palma a principis del segle XX, els seus canvis als anys seixanta i la seva
posterior gestió per EMAYA, empresa que no ha deixat de dedicar esforços per oferir a tots els ciutadans una ciutat més neta.
La valuosa col·laboració dels antics treballadors i treballadores de l’empresa municipal ha contribuït a enriquir la història
amb vivències i anècdotes que aporten més humanitat; les seves històries conformen la vertadera història d’EMAYA. També
hem comptat amb els materials gràfics de l’arxiu històric d’EMAYA, juntament amb les fotografies que els propis treballadors
ens han fet arribar.
La història i les històries d’EMAYA és una obra conjunta que ens serveix per recordar, conèixer i gaudir de la història d’una
empresa que fem tots.
Vos convido a entrar dins el passat d’aquesta empresa amb l’objetiu que valoreu més i millor el present.
M. Cristina Cerdó Capellà
Presidenta d’EMAYA
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ELS ANTECEDENTS: MIL ANYS D’AIGUA
L’aigua: Font De Vida
L’aigua és font de vida. Com a tresor natural l’hem d’estimar i conservar. Conèixer els seus orígens, les fonts i les primeres
obres d’enginyeria hidràulica, ens ajudarà a entendre un dels fils rectors d’EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram.

Els Recursos Naturals: Les Fonts
Les fonts són l’origen d’aquesta història, ja que elles proporcionen aigua als éssers humans des de temps remots. Les principals fonts que abastien Palma en èpoques passades eren la Font de la Vila, la Font d’en Baster i la Font de Mestre Pere. Les
tres fonts pertanyen a aqüífers de la Serralada Nord però descarreguen al Pla de Ciutat.
Font de la Vila. És un brollador que sorgeix a 7.9 Km del casc antic de Palma. La font es troba situada entre Son Espanyol
i les Cases Noves, a la carretera de Valldemossa, actualment just al costat de la Universitat de les Illes Balears. La font té
uns cabals variables, el volum depèn de les precipitacions caigudes a la Vall de Sant Pere. L’aigua surt d’una cavitat d’uns 8
metres de fondària, de forma natural. Inicialment formava una gran zona humida envoltada de vegetació, anomenada Prat
de la Font de la Vila, i corria un petit tram sense canalitzar, fins que una sèquia recollia l’aigua i la conduïa a la Ciutat. La
font fou regularitzada i sanejada mitjançant el seu aïllament i cobertura l’any 1936.
Font d’En Baster. Està situada a 2.25 Km al nord de la Font de la Vila, dins la possessió Son Quint, al municipi d’Esporles.
Aquesta font és el resultat d’un mecanisme de captació d’aigua d’època islàmica (qanat) consistent en una galeria subterrània que drena aigua d’es d’un pou mare fins a la superfície. L’any 1888 es va emmurallar.
Font del Mestre Pere. Aquesta font està situada a l’oest de la carretera de Palma a Sóller, on conflueixen els termes municipals de Palma, Bunyola i Valldemossa; concretament dins la possessió de Sa Cabana des Frares. És una font de descàrrega
brusca, amb uns cabals gairebé nuls a l’estiu, que permeten l’aprofitament de la seva aigua bàsicament durant la primavera.
Té una sèquia de grans proporcions que recull les aigües i les condueix als safareigs i a la sèquia de na Sardana. La font
es troba històricament lligada a la possessió de Son Bibiloni, que pertanyia als frares Cartoixos de Valldemossa, els quals
patiren la seva desamortització al segle XIX.
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L’aigua Entre Musulmans I Cristians
Època musulmana
L’esplendor de Madina Mayurqa, com li deien a Palma els musulmans que van habitar la ciutat des del segle X, depenia
ja en aquella època del fil d’aigua dolça que brollava a set quilòmetres de la ciutat. Aquesta fràgil sèquia, que havien construït per poder aprofitar un recurs tan necessari com escàs, permetia als pobladors de la ciutat regar els horts i abastir tota
la població de la ciutat, tot i que també feien servir els aljubs i les teulades de les cases per emmagatzemar aigua durant
l’hivern. El decurs de l’aigua que baixava per aquell canal movia dotze molins abans d’entrar a la ciutat i, una vegada a
l’interior de les murades, alimentava moltes fonts i arribava fins al palau de l’Almudaina, residència de l’Emir, on servia
per abastir als nobles musulmans i també per mantenir l’hort reial -hort del Rei-. Per aquesta raó es va anomenar durant
molts segles la Font de l’Emir, un nom que s’ha capgirat al llarg de la història, prenent formes com Ayn alemir, Ayu alemir,
Font del Príncep i finalment Font de la Vila, com avui encara la coneixem. Aquesta font apareix referida a l’escriptura per
primera vegada durant aquesta època, concretament al Liber Maiolichinus, obra d’un poeta anònim que descriu la ciutat
de Mallorca a principis del segle XII.

Època cristiana
La conquesta cristiana de Mallorca per Jaume I l’any 1229 va suposar continuïtats i canvis respecte a l’abastament, emmagatzemament i ús de l’aigua.
L’estructura hidràulica de la Sèquia de la Vila fou reutilitzada i adaptada a les necessitats dels nous pobladors cristians.
Es conserven restes d’alguns dels molins fariners que, al llarg del recorregut de la sèquia, empraven la força de l’aigua per
realitzar les seves tasques. Alguns d’aquests molins són d’origen musulmà, encara que d’altres ja són d’època cristiana.
Cada molí tenia la seva corresponent bassa i un salt d’uns 4 metres que servia per augmentar la pressió de l’aigua, després
de realitzar la seva funció l’aigua era reconduïda a la sèquia principal.
L’aigua entrava a Ciutat per la Porta de Santa Margalida, situada a l’antiga murada de Palma, al començament de l’actual
carrer de Sant Miquel. Des d’aquest punt sortien dos ramals de distribució, un anava pel carrer de Sant Miquel, Colon i
Palau Reial, fins al Palau de l’Almudaina; l’altre ramal anava cap a la part de ponent mitjançant un aqüeducte, per salvar
el desnivell de l’antic torrent de Sa Riera, actual Via Roma. Aquest aqüeducte arribava fins a uns terrenys anomenats Hort
d’en Moranta, actual Passeig Mallorca, fins al Baluard de Sant Pere. A l’actualitat es conserva una resta d’aquest aqüeducte
a la plaça Bisbe Berenguer de Palou.
De les dues conduccions principals en sortien diversos ramals que abastaven a fonts públiques, rentadors, aljubs i cisternes particulars. La xarxa no era de pressió, de tal manera que els veïns havien de dur l’aigua fins als habitatges per mitjans
manuals. L’aigua tampoc estava sotmesa a cap control sanitari i eren molt freqüents els casos de contaminació amb les
seves corresponents conseqüències.
La Ciutat comptava amb una important quantitat de dipòsits públics i privats que servien per emmagatzemar l’aigua per al
seu posterior ús. La capacitat d’aquests dipòsits era molt variable. Durant el segle XIX, el nombre de dipòsits comptabilitzats
era superior als 1200. L’Ajuntament també disposava d’uns quants dipòsits, a l’actualitat encara se’n conserven uns quants,
al carrer Palau Reial, plaça del Pes de la Palla, etc. Les fonts públiques s’omplien amb l’aigua canalitzada provinent de la
Font de la Vila. Un altre ús de l’aigua era el dels establiments públics de banys i dels rentadors públics, Palma en comptava
amb 25 l’any 1803.
De la xarxa de clavegueram no en tenim gaire notícies, però gràcies a les investigacions s’ha pogut reconstruir aproximadament el que era la xarxa d’evacuació de la Ciutat. A causa de la seva topografia, el clavegueram havia de confluir a l’antic
llit de Sa Riera, actual Via Roma, La Rambla, Plaça del Mercat i Born; aquestes aigües brutes desembocaven a la mar, just
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al costat del Moll Vell. Les clavegueres tenien una secció
rectangular, construïdes amb peces de marès i les escomeses dels habitatges estaven fetes amb canonades de
fang cuit. La seva funció era mixta, recollien les aigües
de pluja i les fecals.
Un canvi important respecte a l’època musulmana és
el tipus de percepció de l’aigua. L’època medieval va
suposar una feudalització de l’aigua, és a dir que s’establiren uns drets sobre l’ús d’aquest bé, aspecte que
conduí amb freqüència a conflictes entre els regants i
les diverses classes socials. Així, s’establiren uns drets de
l’aigua explicitats a diversos documents, com el Còdex
Sagarriga. En aquests documents podem comprovar com
els ciutadans que gaudien d’aquests privilegis eren sobre
tot les altes classes socials, encara que representaven només una petita part dels repobladors.
La percepció de l’aigua per al regadiu de l’horta de la
ciutat es captava directament de la sèquia mitjançant
uns drets reials que es fixaven a partir de tres tipologies: tandes, dobles i canons. Les tandes eren percepcions d’aigua en hores fixades durant un cert temps. Els
canons eren percepcions setmanals obertes de sol a sol.
Les dobles eren percepcions permanents d’aigua per canons de petit diàmetre.
L’organisme que controlava i administrava les aigües de
la Font de la Vila era el Col·legi de l’Horta, organisme
creat l’any 1356, que actuava com a tribunal d’aigües de
caràcter medieval, amb grans prerrogatives per dirimir
les diferències entre els regants i la Ciutat. El Col·legi de
l’Horta fou abolit per Reial Ordre l’any 1848, i s’instituí
el Sindicato de Riegos de la Huerta de Palma. Aquest
sindicat estava format per set membres, sis elegits pels
propietaris dels drets d’aigua, mentre que el setè, el regidor síndic, era nomenat per l’Ajuntament de Palma.
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Ricard Terradas Jofre
Ricard Terradas és un exemple de dedicació i de passió per la seva feina. Va entrar l’any 1967 a EMAYA com a topògraf i sempre
ha treballat al departament tècnic. El seu interès pel món de les fonts que nodreixen Palma el fan un narrador indispensable a
l’hora de fer la vista enrera i recordar la història dels nostres brolladors. Membre de la Junta de Govern de la Síquia d’en Baster i
autor de diverses col·laboracions escrites al voltant d’aquest bé, Terradas ens convida a bussejar en els records d’un dels nostres
principals recursos hídrics, la Font de la Vila.
“La importància que tenia la Font de la Vila per a la població musulmana de Palma s’evidencia en molta de la documentació
que trobam sobre l’organització econòmica i domèstica d’aquell poble... Una de les històries que xerra precisament de la dependència que hi havia respecte de la Font de l’Emir data de l’època en que les tropes catalanes de Jaume I desembarcaren a
l’illa, el setembre de 1229, disposades a conquerir-la. Després d’un grapat de batalles arreu de l’illa, es situaren a una distància
prudencial de les murades de Madina Mayurqa, just per on baixava el cabal de la font, als terrenys de la Real. Durant els primers
dies de campament, el traçat de l’aigua va servir per separar catalans i aragonesos, en prevenció de possibles baralles. A més, no
tardaren en interceptar l’aigua de la font tant per proveir el seu exèrcit com per fer més dur el setge de més de tres mesos que
varen imposar als musulmans.
Amb allò que els cristians no comptaven eren les tropes mores del comandant Infantilla, que no havien pogut refugiar-se dins la
medina i que no estaven disposats a contemplar sense més la caiguda de la seva ciutat en mans dels infidels. Els soldats d’Infantilla,
segons alguns historiadors, eren milers, i aprofitaren el seu profund coneixement dels terrenys i la seva posició a la rereguarda dels
invasors per atacar el seu proveïment d’aigua. Amb aquesta intenció, la darrera setmana de novembre de 1229, aquells milers de
guerrers esbucaren els marges del tram inicial de la síquia, aconseguint que l’aigua s’abocàs dins el torrent de Na Bàrbara. Allò va
provocar, a més de la pèrdua dels avencs de les coves que alimentaven la font, que el seu cabal minvàs per sempre. La intervenció
estratègica va ser un cop dur per als catalnoaragonesos, tot i que finalment guanyaren la baralla i aconseguiren restablir el curs
de l’aigua.
Pel que fa al comandant Infantilla i els seus homes, van pagar molt car el seu atreviment. La batalla que es va desencadenar va
ser sanguinària i venjativa per part dels cristians. Els centenars de soldats musulmans que havien ajudat a trencar la síquia acabaren
decapitats i els seus caps llençats amb catapultes dins la ciutat, causant l’horror de tota la població. El 31 de desembre de 1229
les tropes cristianes prengueren la medina i descarregaren la seva còlera contra tots els habitants, segons expliquen els escrits de
l’època.
Quant als nous pobladors, saberen aprofitar bé el proveïment d’aigua que suposava la Font de l’Emir com ja ho havien fet els
musulmans, i com encara avui continuam fent nosaltres”.
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ELS PRIMERS PROJECTES I OBRES DE CANALITZACIÓ
Al tombant del segle XX es situen els primers projectes de canalització i les primeres actuacions efectives per tal de crear
un sistema d’aigües adequat per a la Ciutat. Serà en aquests moments quan es municipalitzi la Font de la Vila, es creï una
xarxa moderna de canalització de l’aigua i aparegui la primera aigua a pressió a Palma; tot coincidint amb la reforma urbana començada després de l’enderrocament de les murades de la ciutat.

Els Primers Projectes De Canalització
La primera proposta de canalització de les aigües la va realitzar l’enginyer holandès Paül Bouvy de Shorrenberg l’any
1867 per encàrrec de l’Ajuntament de Palma. En aquest projecte es fa esment a millores per a l’abastament i distribució de
l’aigua a la ciutat. Algunes d’aquestes propostes eren una bona distribució d’aigua a la ciutat amb una pressió suficient per
a que els abonats rebessin en un temps adequat l’aigua contractada. Per regularitzar degudament la distribució de l’aigua
a les parts altes dels habitatges es feia necessari la construcció d’un dipòsit regulador. El projecte no fou dut a terme però
l’enginyer va poder materialitzar l’acabament de la galeria subterrània d’aigua de la Font de la Vila de l’any 1821 al 1854.
La galeria es construí amb una volta de mig punt i 1,30 metres més baixa que l’antiga sèquia, possibilitant l’extracció d’un
major cabal d’aigua i el sanejament de l’entorn de l’ullal.
Un altre dels projectes de canalització d’aigües a pressió a Palma és el realitzat per Eduard Fontserè Mestre, redactat l’any
1883 per a l’aprofitament de les aigües de la Vall de Sant Pere. Aquestes aigües serien captades del torrent de Sant Pere d’Esporles, amb la construcció d’una galeria, prop dels molins de la Canal i del Barrater. Una de les característiques d’aquest
projecte era la construcció d’un dipòsit amb capacitat per a 404.000 m3, per acumular aigua per fer front als mesos secs de
l’estiu. Així i tot el projecte no es dugué a terme.
Un nou projecte fou realitzat per Eusebi Estada i Sureda, (1843-1917). Enginyer de camins, fou considerat el principal
impulsor de la reforma urbana de Palma amb l’enderrocament de les murades l’any 1902 per motius de salubritat. Realitzà
un estudi sobre el rendiment de la Font de la Vila, projectant una regularització de la mateixa per afavorir una reserva de les
aigües sobrants de l’hivern que satisfarien les necessitats de la ciutat. Per poder dur a terme el projecte l’Ajuntament hauria
d’expropiar i municipalitzar la Font de la Vila, procés que no es dugué a terme fins anys més tard.
Bernat Calvet i Girona, (1864-1941), enginyer de camins i urbanista, fou el redactor del projecte de l’eixample de Palma,
aprovat l’any 1901. Les idees de Bernat Calvet referents a l’abastament d’aigua a Palma no diferien de les exposades pels
anteriors autors dels diferents projectes esmentats. Però en relació al subministrament d’aigua i el sanejament de Palma,
l’Ajuntament no havia pres cap determinació encaminada a solucionar el problema. Segons Calvet era necessari realitzar
obres per assolir un subministrament d’aigua a pressió i la construcció de dipòsits reguladors. El sanejament també era un
problema molt greu a causa de la contaminació per les filtracions dels pous negres; per tot això, calia desenvolupar conjuntament la xarxa de clavegueram i la d’aigua potable, per tal d’evitar la construcció de pous negres.		
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Regularització i municipalització de la Font de la Vila
A començaments del segle XX, quan ja feia més de 50
anys que s’havien projectat nombroses propostes per a la
nova canalització de les aigües a Ciutat, l’administració
municipal semblava que tenia una millor predisposició
per donar una solució satisfactòria al problema del subministrament d’aigua a Palma.
La iniciativa presa pels regidors de l’Ajuntament de Palma, tingué efecte i acordà, entre els anys 1900 i 1903,
l’expropiació forçosa de les aigües de la Font de la Vila
i de la Font d’en Baster. Tanmateix, el Sindicat de Regants de l’Horta, propietari d’aquestes aigües, posà traves a aquesta expropiació, mitjançant una demanda.
Finalment l’any 1913 s’aconseguí l’expropiació de les
servituds i els usos de les aigües de la Font de la Vila per
destinar-les totes a l’abast públic de la Ciutat.
A partir d’aquests moments començaren a realitzar-se
les passes pertinents per aconseguir un major abastament d’aigua a Ciutat. Les primeres decisions preses foren la d’encarregar a l’enginyer Pere Garau i Canyelles la
redacció d’un projecte de canalització i distribució d’aigües potables a la Ciutat de Palma. El projecte es basava
en els següents punts claus: aïllament de la Font de la
Vila, construcció d’un accés i habitatge per al guarda de
la font, construcció d’un nou tram d’aqüeducte, creació
d’uns dipòsits reguladors i una canonada de conducció
de les aigües a Palma. Tanmateix, s’hauran d’esperar vint
anys per a la materialització total del projecte.

Primera aigua a pressió: el Baluard de Sitjar
En vistes del creixement experimentat a les barriades
de ponent, Santa Catalina, El Terreno i Porto Pi, barriades
que no disposaven de cap tipus de subministrament d’aigua, l’any 1925 es començaren les obres de construcció
d’una xarxa a pressió amb canonades de fosa. La construcció permeté a aquestes barriades disposar d’aigua a
pressió abans que la resta de Palma.
Per obtenir la pressió adequada, l’arquitecte municipal
Jaume Alenyar, va projectar una torre amb un dipòsit elevat al qual se l’impulsava l’aigua mitjançant un grup de
bombes. Aquesta torre estava situada aproximadament
a l’embocadura de l’actual pont d’Hornabeque, damunt
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Sa Riera. L’anomenat Baluard de Sitjar va estar en funcionament fins els anys seixanta. Aquestes barriades varen
ésser les primeres on es va tractar l’aigua amb depuració
bacteriològica; es depuraven amb hipoclorit sòdic, amb
bons resultats. Més endavant el tractament afectà a totes
les aigües de Palma.

ment d’aigües a Ciutat, l’Ajuntament volia resoldre el problema de les aigües brutes, per sanejar el subsòl. Va convocar un
concurs de projectes de clavegueram per l’eixample i el casc antic l’any 1931. El concurs el guanyà l’enginyer industrial
César Molinas Opisso, que va dirigir les obres fins a la seva mort l’any 1935. Les obres varen continuar sota la direcció de
l’enginyer municipal Josep Zaforteza i Mussoles.
A causa de l’esclat de la Guerra Civil, el juliol de 1936, es paralitzaren totes les obres que encara estaven en marxa.

Projecte de Zaforteza Mussoles i Bartomeu Darder Pericàs
Gaspar Pujol

Durant la II República (1931-1936), l’Ajuntament de Palma va encarregar a l’enginyer Josep Zaforteza i Mussoles
la realització de les obres per a l’abastament d’aigua a la
ciutat, projectades anys abans per Pere Garau. Al mateix
temps el geòleg Bartomeu Darder i Pericàs, a partir dels
seus coneixements sobre l’estudi de les aigües subterrànies, tractava la possibilitat d’aprofitar aquestes aigües per a
l’abastament de Palma.
Les actuacions més destacades d’aquest projecte foren el
cobriment de part de sèquia que surt de la Font de la Vila,
fins el denominat molí de Son Tugores, on es projectaren
dos dipòsits reguladors d’aigua, una canonada forçada
que surt d’aquests dipòsits fins a l’entrada de la ciutat de
Palma i la distribució d’aigües, tant al casc antic com a
l’eixample.
Aquest gran projecte s’inicià amb la compra dels terrenys
de la finca de Son Tugores per l’Ajuntament de Palma, amb
un cost de 35.718 Pts Els dos dipòsits construïts a Son Tugores comptaven amb una capacitat de 11.000 m3 cada
un, i amb unes mesures de 54,30 m per 34,00 m a la solera
i de 59,40 per 39,10 m a la coberta i una alçada de 5,30
m. Cal apuntar que aquests dos dipòsits actualment encara
es troben en funcionament. La canonada de conducció a
Palma era de ciment aluminós fos, armat amb barretes de
ferro. D’aquesta canonada a l’actualitat encara està en funcionament un tram, des dels dipòsits de Son Tugores fins
als voltants de la nova presó; la resta ha estat substituïda
per unes noves canonades de fosa del mateix diàmetre degut a les obres de la Via de Cintura i de les noves zones urbanitzades que s’han fet als afores de Palma. Les obres de
cobriment de la sèquia de la Font de la Vila començaren
l’any 1934 i el sanejament de la Font de la Vila va acabar
l’any 1936, amb la construcció d’una arqueta rectangular,
per aïllar totes les aigües que hi arribaven.
Al mateix temps que es realitzaven les obres d’abasta-
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“Mon pare era treballador de l’Ajuntament, encarregat del transport de materials al Servei Municipal d’Aigües i conegut de
Bartolomé Reus ‘El lindo’, que era xòfer del president José Zaforteza. Quan jo vaig entrar, m’enviaren a mi i a dos “novatos” més
a la Síquia Real, on feia feina el siquier major, Luis Morán. Aquell senyor, record, era molt seriós i s’encarregava de mantenir les
instal·lacions de la font i de reparar els desperfectes quan, de vegades, la síquia es desbordava. Nosaltres tres fèiem feina amb ell
des de les vuit del matí, llevant rostoll, vigilant que ningú trenqués res, mantenint allò en condicions. També ens encarregàvem
de recollir les mandarines que creixien als arbres que teníem devora la Font de la Vila i de dur-les a les ‘germanetes dels pobres’,
les mongetes que ja llavors s’encarreguen de la residència de gent gran que encara és a General Riera. Elles, en agraïment a les
nostres mandarines, sempre ens donaven “peladillas” o galetes, per això els meus companys i jo sempre preferíem fer aquesta
tasca en lloc de qualsevol altra”.
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LA CREACIÓ D’SMAYA
La Guerra Civil (1936-1939) frustrà la culminació dels projectes iniciats durant l’època republicana, encara que poc temps
després veiem com neix l’empresa SMAYA, que recull amb força els antics projectes i du a terme moltes altres iniciatives
innovadores.
Aquest període es caracteritza per un creixement econòmic de la ciutat a causa del boom turístic, això comportava un
major consum d’aigua. SMAYA treballava per poder augmentar la xarxa de distribució d’aigua potable de la ciutat i respondre a les noves necessitats de consum. Per aquest motiu també s’augmentà l’explotació dels recursos hídrics, sobre tot
aqüífers de la zona del Pla de Palma.

La Nova Empresa: SMAYA
El naixement de l’empresa l’any 1943
Fins aleshores, les realitzacions i explotació del Servei d’Aigua depenien de l’anomenat Negociat d’Aigües, que es trobava dins l’organització municipal. El seu funcionament era semblant a altres negociats de l’Ajuntament. Els seus projectes
depenien de la Secció Tècnica, al front de la qual estava l’enginyer Josep Zaforteza i Mussoles. A ell se li deu la iniciativa
de constituir en règim de Servei Municipalitzat el que fins al moment era un negociat. Es va redactar un minuciós i documentat informe amb el qual va aconseguir que la proposta prengués cos dins la Comissió Gestora. A tal efecte es nomenà
una comissió que l’any 1943 acordà estimar la proposta de la municipalització del “Servicio Municipalizado de Agua y
Alcantarillado” (SMAYA).
Amb la creació d’aquest servei, que monopolitzaria la gestió de la distribució de l’aigua i del sanejament de Palma, es
solucionaria la llarga problemàtica de la canalització de l’aigua. Alhora es centralitzava la problemàtica de l’abastament de
la ciutat, que cada cop tenia més demanda.
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LA PROPOSTA DE MUNICIPALITZACIÓ

ELS ESTATUTS D’SMAYA

La comissió municipal permanent en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 1943, acordà estimar la
proposta de la municipalització realitzada per la comissió d’Aigua i Clavegueram, i designà les persones
que integrarien una comissió per redactar la memòria preliminar de l’acord definitiu. La comissió estava
integrada pels senyors:
Lluís Moragues Monlau 			
Joan Govantes Moulette 			
Pere Caminals Roura			
Pere Cerdà Ramis				
Miquel Valens Matas 			
Gabriel Villalonga Oliver 			
Gabriel Hevia Maura

Josep Zaforteza Mussoles (Enginyer Municipal)
Pere Jover Bauçà (Interventor)
Antoni Martorell Moner (Oficial Lletrat)
Bernat Obrador Nadal (Inspector de Sanitat)
Gabriel Alomar Esteve (Arquitecte)
Julià Oliver Vert (Cap del negociat d’aigües)

El dia 7 de juliol de 1943, aquesta comissió presentà una documentada memòria, que va ésser aprovada
per la Comissió Gestora a la sessió celebrada el dia 9 de juliol de 1943. Les finalitats de la proposta eren
en primer lloc augmentar la seva eficàcia, millorar les condicions que es presten en benefici dels usuaris i
en segon lloc incrementar els ingressos, per tal de fer possible inversions per a la millora del servei. Aquests
conceptes determinaran, que després d’un ampli i documentat informe redactat per la comissió encarregada i previs tots els tràmits reglamentaris, la Comissió Gestora Municipal prengués el següent acord:
Aprovada per la Comissió Gestora Municipal a la sessió celebrada dia 3 dels corrents, la Municipalització dels Serveis d’aigües i Clavegueram d’aquesta Ciutat, amb caràcter de Monopoli, adoptant el règim
que diu l’apartat b de l’article 135 de la Llei Municipal vigent, procedeix a donar compliment al 134 de
la mateixa llei, designar una comissió gestora del servei municipalitzat, amb separació completa del règim
financer d’aquest respecte a l’administració general del Municipi, conforme al que determina el mencionat
article 134.
Palma de Mallorca, 22 de setembre de 1943
El President: J.L. Moragues
La Comissió Gestora municipal en sessió celebrada el dia d’ahir, acordà que la Comissió que s’ha de
designar, segons dictamen que antecedeix, sigui la mateixa comissió d’aigües d’aquesta Excel·lentíssima
Corporació.
Així consta a l’acta de la referida sessió.

1. Es constituirà una Empresa Municipal que es denominarà “Servicios Municipalizados de la Ciudad de Palma – Aguas
y Alcantarillado”.
2. L’empresa es dedicarà a l’administració i explotació dels Serveis Municipalitzats d’Aigües i Clavegueram.
3. Serà administrada per l’Ajuntament en ple, per una Comissió Administrativa i per un Director.
4. L’Ajuntament s’encarregarà de vigilar i inspeccionar l’administració dels Serveis Municipalitzats, nomenar els regidors
que componen la comissió administrativa, aprovar la memòria, l’inventari i el balanç, i el nomenament del director.
5. La comissió administrativa es compondrà d’un President i sis Vocals, també en formaran part el Secretari i l’Interventor
Municipal, amb veu però sense vot.
6. La durada del càrrec de Vocal de la Comissió Administrativa serà de dos anys.
7. Les vacants produïdes per malaltia, defunció o cessació en el càrrec de regidor, seran assolides immediatament.
8. La Comissió Administrativa es reunirà cada quinze dies i cada vegada que el President ho consideri necessari; els seus
acords se prendran per majoria de vots entre els presents.
9. Seran atribucions de la Comissió Administrativa, organitzar, dirigir, vigilar i administrar els Serveis Municipalitzats.
Presentar cada any el pressupost anual i la memòria. Acordar inversions d’obres, adjudicar contractes i adquisició
de materials. Cobrar els ingressos de l’explotació dels Serveis. Fixar, a proposta del Director, la plantilla del personal
necessari per a l’administració i explotació dels Serveis.
10. Els acords de la Comissió Administrativa, constaran en actes que signaran el President i el Secretari.
11. La Comissió Administrativa podrà delegar el seu poder en tot o en part.
12. Correspondrà al President la representació oficial de l’Empresa davant l’Ajuntament.
13. El Secretari de l’Ajuntament actuarà també com a Secretari de la Comissió Administrativa.
14. L’interventor assessorarà la Comissió Administrativa en quantes qüestions d’ordre econòmic siguin necessàries.
15. El Director assistirà a les reunions de la Comissió amb veu però sense vot. Representà a l’Empresa davant els Organismes Oficials; administrarà els seus recursos, verificarà els cobraments i les despeses, redactarà la memòria, l’inventari
i el balanç.
16. L’exercici es tancarà el 31 de desembre de cada any.
17. La primera quinzena de novembre de cada any es presentarà a la Comissió Administrativa de l’Ajuntament un pressupost d’ingressos i despeses de l’Empresa per al proper any.
18. Els productes resultants de l’explotació dels Serveis Municipalitzats, es destinaran en primer terme a cobrir les despeses generals i els interessos i amortitzacions dels préstecs i obligacions del passiu de l’Empresa.
19. Quan la caixa o el compte corrent excedeixi de l’efectiu necessari per cobrir les necessitats de l’explotació , l’excés
podrà ser ingressat a la caixa Municipal.
20. Mensualment el Director presentarà a la Comissió Administrativa, l’estat i un resum dels resultats de l’explotació del
mes anterior.
21. Apart de la comptabilitat Municipal, l’Empresa durà la seva comptabilitat comercial.
22. Donarà diàriament el coneixement dels moviments dels comptes corrents a la Dipositaria Municipal. L’Empresa podrà custodiar per si mateixa a caixes forts a les seves oficines, els fons necessaris per a les despeses diàries.

Palma de Mallorca, 30 de setembre de 1943
El Secretari
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Les Primeres Oficines:
Sant Gaietà
L’any 1944 les dependències
d’SMAYA per a les oficines, la
secció tècnica, la secció administrativa i direcció continuaven a
les dependències de l’Ajuntament
de Palma. No fou fins l’any 1949
quan les oficines es traslladaren a
la seva nova ubicació. Aquest nou
local estava ubicat a un primer pis
del carrer Sant Gaietà número 3,
ocupant l’espai d’un antic casal
mallorquí amb pati central, a prop
el desaparegut cine Rialto. Cal esmentar que aquestes noves oficines no eren prou amples per allotjar tots els serveis de l’empresa,
i malgrat la realització de posteriors ampliacions, no es resolgué
aquest problema d’espai. El local
resultava incòmode per al públic
que anava a les oficines i insuficient per al personal; l’aspecte de
les seves instal·lacions era poc favorable i donava una imatge poc
adient a l’empresa. Aquestes oficines estigueren en funcionament
fins l’any 1970, quan s’inauguren
les noves oficines centrals al carrer Joan Maragall.
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Jeroni Mas
L’espai en el que es fa feina està clar que condiciona enormement l’ambient que es respira durant la jornada i també la major
o menor comoditat en el dia a dia. Com totes les coses d’EMAYA, les seves oficines han anat sofrint transformacions, sempre a
millor. Els diferents testimonis sobre les oficines centrals d’EMAYA demostren que amb el pas del temps i els canvis a oficines més
modernes, s’ha millorat en comoditat, si bé hi ha qui sempre ha enyorat part de la familiaritat que hi havia quan l’empresa tenia
una plantilla molt més reduïda. Una de les veus que ens ho explica és la de Jeroni Mas, que ha viscut en primera persona més de
50 anys de la història de l’empresa, des que va entrar amb només 13 anys.
“Va ser el president d’aquella època, José Zaforteza, qui hem va fitxar per a EMAYA amb només 13 anys, com a botons. Record
que tothom li deia José ‘Vinagre’ a causa del seu caràcter fort, però també és cert i cal dir-ho que les 300 pessetes que jo cobrava
me les pagava ell de la seva pròpia butxaca. I és que en aquells moments la situació econòmica general i, per tant, també de
l’empresa era molt complicada. De fet, uns anys després que jo entràs a fer feina, els sous de tot un departament els va assumir
durant mig any un dels caps, Juan Ramon Suau.
Vaig passar els primers 20 anys de feina a l’edifici que teníem al carrer Sant Gaietà. Aquell era un lloc amb un ambient de feina
boníssim. Es respirava l’amistat i la germanor, ens ajudàvem en tot el que podíem i no era habitual que hi hagués conflictes. Les
oficines les teníem a un caseró molt vell, amb només quatre finestres dedicades a l’atenció al públic que estaven situades al vestíbul. Dues eren de caixa i dues més de contractació. Un cosa que sempre em va cridar l’atenció és que no teníem cap moble igual
a altre, totes les taules i les cadires eren diferents entre si i això feia una imatge podríem dir que un poc lamentable. A més, com
que era una casa tan antiga, tenia un munt de raconets ocults i de coses curioses que no solen ser habituals a una oficina. De fet,
el “cuartucho” on hi havia les calderes de la calefacció tenia una sortida cap al carrer a través d’un carreró i més d’un i d’una ho
aprofitava per sortir-se’n d’amagat a prendre un cafè”.
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Jeroni Mas
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Maria Antònia Massanet

Els noms i els malnoms d’antics treballadors d’una empresa també són part de la seva història perquè són capaços de fer evocar
èpoques senceres i perquè amb la seva feina diària han anat construint, probablement sense adonar-se’n, el futur que avui ja
tenim entre les mans. Jeroni Mas ens ho explica:

Escalons de fusta que cruixen i ratolins són alguns dels elements que caracteritzaven les antigues oficines d’EMAYA al carrer Sant
Gaietà. Al manco així ho recorda Maria Antònia Massanet, una de les dones que, segons les seves pròpies paraules, va revolucionar la, fins llavors, pacífica existència dels treballadors de Sant Gaietà.

“Al secretari, en Rafael Tugores, tots li dèiem de malnom ‘el puro’ perquè sempre es passejava amb aquells puros ben grossos
a la boca. Quan ell va morir, el va substituir n’Onofre Terrassa, que va acabar essent molt amic meu. Aquest és un de tants casos
en que els descendents de treballadors acaben superant en càrrec als seus pares, i és que la filla de n’Onofre, na Caterina, va ser
molts anys després presidenta d’EMAYA. Tant ell com en Feliciano Fuster són dues de les bellíssimes persones que record amb
més estima.
L’època, com dic, era molt bona i amb amistat de veres entre els que fèiem feina plegats. Un bon exemple són els berenars
fantàstics que el cap de Facturació de llavors, Antonio Villalonga, organitzava cada dos per tres amb la meva ajuda a ca seva, a La
Vileta. A ell li agradava molt cuinar i jo li ajudava a preparar-ho tot, comprant les coses que necessitàvem per poder anar tots els
del departament a dinar i a passar una estona divertida.
Un altre exemple de la bona relació que existia a l’empresa varen ser les cavalcades de Reis que organitzàrem per a nosaltres i
els nostres fills durant cinc anys consecutius. Allò era realment una festa. Jo em vaig ocupar de muntar-les, de coordinar les tasques
d’organització, d’assegurar-me que els camions de la recollida estigueren engalanats amb motius originals o divertits fets expressament per a l’ocasió. Va ser molt bo l’any que fabricàrem un coet Sputnik com a motiu central de la carrossa. En altres ocasions,
varem fer una figura de Scooby Doo, un molí típic mallorquí, etc. Es tractava de fer cada any una nova carrossa divertida, que
sumàvem a les d’anys anteriors. Nosaltres anàvem per darrere dels camions amb els infants, fent el recorregut pel Passeig Sagrera,
la Plaça de Cort, el carrers Sant Miquel i Oms, les Rambles i cap al Passeig Marítim de nou. Record que recollíem els caramels que
tiraven des de damunt i que havíem de ser ràpids per poder-los agafar. Però el millor de tota la celebració era la festa que fèiem
el dia 6 de gener, quan els suposats Reis donaven les joguines als nins i a les nines. Segur que els angelets de cap manera podien
imaginar qui eren realment aquells Reis, treballadors d’EMAYA com Bartolomé Miró, Onofre Sastre, Carlos González, Miquel
Borràs... entre d’altres”.

“A l’oficina, en aquell moment (1962), tot era gent molt major, i tots homes. Sols hi havia dues dones que eren a punt de jubilar-se i que, record perfectament, eren fadrines. I tots sabem que fa anys els homes es distingien entre casats i fadrins, mentre
que les dones que no estaven casades, se lis deia “solteronas”. I la veritat és que aquestes dues senyores eren per a tothom dues
autèntiques “solteronas”, amb la cella pintada i tota aquesta imatge tan característica de les dones majors que s’han quedat tota
la vida esperant un home. A mi me semblaven personatges com de novel·la de Pérez Galdós. Una d’elles, que vivia sola amb el
seu periquito, quan volia fer una “pilleria”, contava que, cada vegada que es desvestia, l’ocellet se tornava boig i començava a
piular. La frase es va fer famosa a l’oficina i tots sabíem qui era ‘la del pio pio’.
Qui també es tornava boig, però per la nostra culpa, era el nostre cap. Ell estava acostumat a una pau i una serietat que es va
trencar amb la nostra arribada, les nostres rialles, els bunyols que dúiem per berenar, els cigarrets que fumàvem tot i que no estava
ben vist en les dones... i sobre tot la nostra alegria. Hem de dir, però, que malgrat érem la locura de l’oficina, trèiem bé el treball i
per això no podien queixar-se. Així que no els quedà més remei que aprendre a conviure amb els nous temps.
Entraren amb jo dues al·lotes més, i érem les tres joves i modernes, dúiem pantalons, fumàvem, ... Érem una autèntica revolució per al nostre cap, i per als demés érem una vertadera alegria. Imagina una oficina de gent molt pacífica i tranquil·la envaïda
per nosaltres, que posàvem el transistor a tota hora, celebràvem tot... inclús la festa de les Verges. No fèiem la serenata típica als
balcons, però sí que hi havia bunyols... A més, les dues “solteronas” es ficaven molt amb nosaltres perquè creien que celebràvem
les Verges per “pitorreo”.
Tenc un record molt clar sobre la granja que hi havia al costat, que es deia la Granja Royal, on feien una xocolata boníssima amb
nata. Era meravellós. També record que cada poc temps, un dels treballadors, que era caçador, apareixia amb els animals que
havia caçat el dia anterior. Volia regalar-nos-els, però el tio bèstia els duia tal qual els havia caçat al camp, amb pell i tot. Així que
no ens quedava més remei que posar-nos tots dins el bany i fer-li companyia mentre ell els escorxava allà mateix”.
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Maria Antònia Massanet
“La casa de Sant Gaietà tenia el pis de fusta, que cruixia. La gent del servei d’aigües no érem els únics habitants d’aquell lloc. Hi havien molts ratolins que corrien
per terra i que probablement habitaven aquell lloc des
de molt abans que nosaltres arribàssim.
Ens va donar molts moments divertits una finestra que
donava al pati i que tenia just en front la casa on les
al·lotes feien el servei social, aprenent a cosir, a brodar
i altres tasques necessàries per al que llavors es considerava una bona mestressa de casa. La situació era prou
còmica: a un costat del pati tots els al·lots de la nostra
oficina s’amuntegaven al voltant de la finestra per poder veurer-les i tirar-les besades. En resposta, elles feien
coqueteries, migs somriures...
Altra situació que sempre ens feia riure tenia a veure
amb un senyor que vivia damunt de les oficines, llogat
a les golfes que hi havia a dalt del tot. Cada matí, aquell
home apareixia carregant un matalàs fins a la seva casa.
Les primeres vegades ens sorprenia molt, però amb
el temps descobrírem que el tio se l’en duia totes les
nits a la platja d’Illetes per provar sort amb les sueques
que envaïen aquella zona. Cada vegada que nosaltres
el veiem aparèixer amb el matalàs, tot carregat, rèiem
molt i li preguntàvem com li havia anat la nit. Era molt
divertit”.

El Primer Magatzem: Sa Raconada
SMAYA posseïa unes altres instal·lacions a Palma destinades a diversos serveis com el servei exterior, les brigades d’obres,
la conservació, el taller de comptadors i el magatzem. Aquestes instal·lacions es trobaven ubicades a un local del carrer
Sant Miquel, anomenat “Sa Raconada”, nom que provenia d’una parcel·la amb forma de racó adossada a la murada. A
aquest lloc antigament arribava la sèquia procedent de la Font de la Vila. A la parcel·la de Sa Raconada es pensà en la
construcció d’un edifici per allotjar totes les dependències de l’Empresa, i se’n va elaborar un projecte. Les limitacions de
la parcel·la i el cost varen desaconsellar aquest projecte. Poc desprès aquesta parcel·la fou expropiada per l’ampliació de
l’hospital militar.
L’any 1949 el servei exterior fou traslladat a un local més gran situat al carrer Duquessa de la Victòria, una travessia del
carrer Manacor. Aquestes instal·lacions comptaven amb certes millores de modernització respecte a les anteriors.

Gaspar Pujol
“La meva experiència a la Font de la Vila va durar poc temps, perquè poc després vaig entrar com aprenent a Sa Raconada. Jo,
en realitat, m’hagués estimat més quedar-me al taller mecànic però no vaig tenir elecció i em ficaren dins les colles de lampistes,
amb un mestre molt seriós, que quasi no obria la boca. Record perfectament que a mi no m’agradava gens aquella feina perquè
havia d’anar perseguint tot el dia al meu cap amb els materials carregats a l’esquena. Mon pare, però, em deia que aguantàs i clar,
la paraula d’un pare, i més en aquells anys, era gairebé una ordre.
A més de nosaltres els lampistes, hi havia també la brigada de “llaveros”, que s’encarregava de tancar el pas de l’aigua als diferents sectors per tal de poder treballar en les reparacions. Record, que la clau més grossa, la que li deien la de l’Atlètic per l’estadi
de l’antic equip de futbol Balear, era just a on arribava l’aigua des del dipòsit de Son Tugores. Era una clau enorme, que tancava
l’entrada d’aigua a tota la ciutat i tenia el greu problema de que es trencava contínuament. La nostra tasca era anar allà cada vegada que una de les fonts de la ciutat es trencava i restablir el subministrament.
Les més problemàtiques, si no record malament, eren les del carrer del Teatre Balear, la de la Porta de Sant Antoni i la de la Plaça
del Socorro. Però també donaven problemes les fonts que havia a La Soledat, a Santa Catalina i a la Plaça del Rosario. Aquelles
fonts eren pràcticament l’única forma d’aprovisionament d’aigua per a la gent de Palma, fins que la xarxa de distribució va anar
arribant fins als domicilis. Hi havia famílies que baixaven amb els poals a recollir aigua per tenir a casa i d’altres en canvi que
preferien que els joves que treballaven com a aiguadors els pugessin l’aigua a canvi d’alguna propina o d’uns cigarrets. El mecànic
d’aquelles fonts, i per tant el meu cap durant aquella època, era n’Antonio Serra, a qui coneixíem com “Es Reull”. Era una persona
molt més comunicativa que l’anterior i he de dir que realment feia l’esforç d’ensenyar-me l’ofici”
Antonio Martín
Amb una empresa en expansió i quilòmetres i més quilòmetres de xarxa de distribució d’aigua i de clavegueram, les avaries a les
canonades o les diferents centrals són tan habituals com inevitables, al manco ho eren fa anys. Una part de la plantilla d’EMAYA
es dedicava i es dedica precisament a donar una resposta el més ràpida possible a aquestes situacions. Antonio Martín va començar a EMAYA com un préstec de l’empresa de construcció en la que feia feina i, després de tres anys, el 1959, va passar a estar
contractat per l’empresa d’aigües com a fixo. La seva base d’operacions era l’antic magatzem del carrer Sant Miquel conegut com
Sa Raconada, on cada dia es distribuïa la feina entre les diferents brigades. Tota una vida al servei d’EMAYA, fins que va començar
a gaudir d’una merescuda jubilació.
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Antonio Martín
“M’he passat la vida al carrer, arreglant canonades i puc dir que amb els anys de treball, he après molt. Durant els primers anys,
no teníem més remei que funcionar amb carrets per poder transportar les eines i els materials que necessitàvem per fer les reparacions o les noves instal·lacions. Aquestes dificultats en el transport eren assumides per tots nosaltres com una cosa inevitable i,
de fet, així va ser fins que varem tenir el primer cotxe al magatzem: una ROA, com una camioneta molt petita d’aquelles de tres
rodes, que s’encarregava de servir tot el material a les brigades que ja estàvem al lloc on havia de fer-se la feina. Per poc que allò
ens suposàs, sols el transport dels materials, ja va ser una gran passa, si ho pens ara amb perspectiva. I quan ja més endavant
compraren la DKV, el canvi semblava increïble, tot i que EMAYA no tenia massa doblers encara en aquella època.
Record que als anys 60, quan ja hi havia un boom de població important a Mallorca, la pressió per a la xarxa que aconseguíem
del dipòsit del Pont d’Inca no bastava i varem haver d’utilitzar bombes d’impulsió per arribar a Palma.
Les brigades de nit eren les que havien de detectar les fuites, aprofitant el silenci. I és que la manera de trobar el lloc exacte on hi
havia una fuita era cercar el soroll que fa la fuita baix terra. Per fer-ho, abans que aparegueren aparells més sofisticats, empràvem
una mena de sordina telescòpica posant un extrem a terra i l’altre a l’orella. Ho feia un equip de treballadors a càrrec de Manuel
Decó. També existia la possibilitat de cercar els bassiots que es podien produir per una fuita important, però això funcionava més
bé a la perifèria de Ciutat.
Quan ja duia un bon grapat d’anys, García Ruíz em demanà si volia ser jo la persona que estigués sempre de guàrdia, disposat
a actuar d’emergència quan es produïa alguna avaria greu. Vaig acceptar i la meva tasca era anar al lloc on es donava una fuita o
trencament, decidir si era necessària una actuació urgent i llavors enviar la brigada de torn. Les guàrdies varen ser responsabilitat
meva durant 20 anys, fins que es va establir un sistema rotatiu per setmanes. I és que en aquella època eren habituals les rebentades ben grosses sense saber a què es devien. Si afectava a algun habitatge o a la via pública, llavors era el més greu i hi havia que
tallar ràpidament. Per a això estava la brigada de “llaveros”.

Després d’haver traslladat el magatzem de Sa Raconada a un de nou al carrer Duquessa de la Victòria, on varen estar uns set
anys, començaren les obres a Joan Maragall. Allà es guardaven els cotxes, els tubs i tota la resta del material, a càrrec del cap de
magatzem que hi havia llavors, Miguel Palmer.
“Record que varem tenir un avís d’uns banys públics al carrer Uetam, devora la plaça de les columnes, perquè s’havia quedat
sense aigua. Si ho penses, uns banys públics sense aigua són una cosa graciosa, però a ells no els feia gens ni mica. Així que varem
anar allà per comprovar si l’aigua arribava o no al comptador. Efectivament, no arribava ni al comptador ni tampoc a la clau de
pas. Per tant, era necessari cercar el problema més enrere, més prop de la canonada general. Anàrem al centre del carrer, per on
passava el tub general, amb la intenció de comprovar si l’escomesa tenia algun problema, però veiérem que no n’hi havia cap.
Llavors, estava clar. El problema estava en el tram comprés entre l’escomesa i la clau de pas i decidírem picar l’asfalt per arribar al
tub i veure què era allò que estava emboçant la canonada i impedint que passàs l’aigua. I vaja que si ho varem descobrir. Quan
varem picar i arribarem per fi a la canonada, tallàrem el tub i ho trobàrem. Era ni més ni manco que una anguila que havia aconseguit nedar per les canonades, recorrent tota la xarxa, i que havia quedat atrapada en una de les escomeses, quan el tub s’havia
fet més estret. El cas que, quan tallàrem la canonada, van quedar les dues meitats de l’anguila, una a cada costat. Després de
treure-la, va ser suficient empalmar el tub i restablir el subministrament”.

Gaspar Pujol
“Quan ens traslladàrem en els anys 60 al carrer Duquessa de la Victòria, la manera de fer feina ja era molt diferent a quan jo
havia entrat a l’empresa. Ens havíem modernitzat. Tot i així, encara mancaven materials. Record que el dia de la Patrona d’Aigües
jugàvem un partit de futbol entre nosaltres i els treballadors de GESA. Me sap greu dir-ho però la veritat és que els de GESA sempre
ens guanyaven a nosaltres.
Record quan l’any 1966 em varen nomenar capatàs i la meva feina evidentment va canviar. Érem llavors quatre capatassos:
Antonio Martín, Daniel Hervàs, Antonio Bota i jo. Entre els quatre ens planificàvem la feina al llarg de la setmana. Dilluns ateníem
les necessitats de millores a un determinat sector, dimarts a un altre i així tots els dies. En general el criteri per establir si anàvem
aquí o allà era la urgència de les intervencions, però de vegades, quan l’actuació havia de fer-se al sector on estava la casa del
president de torn, ens suggerien que el canviéssim per tal de no deixar al nostre president sense aigua corrent. De fet, en una
ocasió varem deixar el senyor Izquierdo sense aigua just mentre era a la dutxa. Una situació que, pensant-ho bé, va ser divertida
per tots, per tots excepte per ell.
Els divendres la feina era diferent. Sortíem als carrers amb ‘la trompa de Munitis’, un estri que havíem comprat a un burgalès i
que ens permetia detectar les fuites pel so que feien. Cada colla estava formada per quatre o cinc persones i entre tots anàvem
cercant, però a causa de les molèsties que causàvem als veïns es va decidir eliminar aquestes actuacions nocturnes”.

30

31

El Primer Canvi a EMAYA
La Corporació Municipal, a la sessió celebrada el dia 10 de gener de 1948, acordà el canvi de nom de “Servicio Municipalizado de Agua y Alcantarillado” (S.M.A.Y.A.) a “Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram” (E.M.A.Y.A.). Aquesta nova
denominació i règim de funcionament entrà en vigor el gener del mateix any, i amb el canvi es pretenia donar una nova
personalitat pròpia, amb independència de l’administració municipal i aconseguir una millor mobilitat econòmica. Malgrat
aquest canvi, veurem com el nom i el règim de l’empresa tornarà a la seus orígens com a SMAYA l’any 1961.

Actuacions del període
El clavegueram
Acabades les obres de la xarxa d’aigua potable i la xarxa de clavegueram l’any 1936, va quedar a mig fer l’estació depuradora que es construïa al Molinar, anomenada de Can Tarres, així com l’emissari submarí. La planificació de la xarxa de
clavegueram es va preveure des d’un principi de forma separada de les aigües netes, que només dugués aigües brutes; totes
elles recollides per un col·lector interceptant que les havia de dur a la depuradora. Però la Guerra Civil va frustrar la culminació d’aquesta estació depuradora al Molinar, per tot això la xarxa va haver d’esser adaptada perquè aboqués les aigües
brutes a col·lectors existents de pluvials amb abocador a la mar. Es van establir dos abocadors principals, un a l’escullera
del port, que més tard es denominà de la Duana, l’altre a una zona de la costa anomenada Can Pere Antoni. Es crearen
canonades directes a la mar per donar sortida a les aigües brutes, des de Porto Pi fins a l’Arenal. Cal esmentar que aquesta
solució era la normal d’aquells temps, encara que les conseqüències d’aquesta eventual solució van ser molt dolentes per
a la Badia de Palma.

La problemàtica de l’abastament d’aigua
A principis dels anys quaranta la ciutat havia experimentat un important augment demogràfic, assolint els 130.000 habitants. Aquest fet suposà per a l’empresa haver d’adaptar-se a les noves necessitats de la creixent demanda. La Font de la
Vila era insuficient per aquesta demanda i els períodes de sequera requeriren de nous projectes per a un major abastament
d’aigua. L’enginyer en cap de l’empresa SMAYA, Josep Zafortesa i Mussoles, posà en marxa una sèrie d’actuacions puntuals
per tal de solucionar aquesta problemàtica.
Per a l’abastament d’aigua a Palma els dipòsits particulars seguien essent de gran importància, malgrat les noves canalitzacions d’aigua. Des de l’Ajuntament es controlaven i depuraven uns 300 dipòsits particulars a la ciutat.
L’any 1945 la greu sequera que es patí a Mallorca va contribuir a les restriccions del servei d’abastament d’aigua, que
foren suportades resignadament pels usuaris. Decidits a mitigar aquesta situació es començaren obres per tal d’arranjar-la.
Com a solució d’emergència s’intentà obtenir un major cabal del pou de s’Escorxador, on s’instal·laren dos grups de motobombes amb capacitat per 120 m3/hora. Les dificultats del subministrament elèctric varen frustrar aquesta obra, per no
disposar de les hores necessàries de funcionament.
Un altre projecte realitzat durant els anys 40 fou el de l’enginyer Josep Zaforteza, que consistia en la captació d’aigües
subterrànies del Vall de Sant Pere, a la vora de la Font de la Vila, mitjançant una galeria. Aquest projecte fou informat favorablement per l’Institut Geològic i Miner d’Espanya. No es determinà la longitud de la galeria de captació, ja que estava
condicionada a les venes d’aigua que es poguessin trobar. Les aigües serien conduïdes per gravetat fins a la Font de la Vila.
Aquesta obra tal vegada no s’hagués dut a terme sinó hagués sorgit la urgència de trobar aigua per l’escàs cabal de la Font
de la Vila, l’augment de la població i el major consum de Palma.
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La torre amb el dipòsit d’aigua elevat que caracteritzava la
Central del Pont d’Inca fou dinamitada l’any 1990 a causa de
les males condicions en que es trobava. La seva funció ja no
era necessària ja que l’aigua s’impulsava amb bombes des de
feia temps.

La central del Pont d’Inca
Davant la necessitat de trobar aigua per al subministrament
a la Ciutat, es realitzaren diversos estudis. Un d’ells era el
de treure aigua dels nivells freàtics, donat que la ciutat de
Palma es troba a una zona plana i aquesta està constituïda
per al·luvions quaternaris on es troben dos importants nivells
d’aigua; el freàtic, a nivell de la mar, i un segon a un nivell
inferior, el qual fins aleshores estava poc explotat. El projecte
es basava en la captació d’aquest nivells mitjançant la construcció de pous.
La zona escollida fou els voltants del Pont d’Inca, on es trobava una important fàbrica de farina, que ja comptava amb
un pou amb el fi de treure l’aigua necessària per produir la
força motriu a vapor per moure els mecanismes de la fàbrica.
Després de les investigacions prèvies es redactà el projecte
l’any 1945 per l’enginyer Josep Zaforteza i Mussoles. Els terrenys adquirits per a la ubicació de la central es troben situats
just al costat de l’estació de tren del Pont d’Inca, entre la línia
del tren, el torrent de Coa Negra i el carrer de Sa Farinera.
El projecte contemplava la construcció de sis pous separats
uns 60 o 70 m. Aquests pous tenien una fondària d’uns 30
m. fins a la capa freàtica. Els pous comptaven amb bombes
centrífugues d’eix vertical, accionades per motor elèctric.
L’aigua es conduïa a un registre i d’aquí a un dipòsit regulador. També s’aprofità el safareig de planta trapezoïdal de la
fàbrica de farina que es trobava en bones condicions, i fou
cobert per a complir la seva funció. Finalment es projectà
la construcció d’un dipòsit elevat de forma cilíndrica de 8
metres de diàmetre a una cota màxima de 60,15 m, amb una
capacitat de 250 m3.
Per al funcionament de totes les bombes era necessari disposar de la suficient energia elèctrica i d’un subministrament
seguit d’energia elèctrica de GESA, la qual també patia de
restriccions al seu servei i no podia garantir el subministrament. En conseqüència es construiria una central de producció pròpia, amb grups d’alternadors. Per dur l’aigua fins
a Palma s’instal·là una canonada de 500 mm, al llarg de la
carretera d’Inca, carrer Aragó, fins al carrer Balmes. Aquesta
nova canonada també va servir per connectar l’aigua d’uns
pous situats a Son Ametller i Es Rafal, que varen ser de gran
ajuda per alleujar les restriccions d’aquells temps. Les obres
de la Central del Pont d’Inca s’acabaren l’any 1950, aquest
mateix any els pous subministraven 12.000 m3 diaris.
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Els anys 50 i 60
Aquest període es caracteritza per un augment progressiu de concentració de població a la ciutat, alhora que s’inicia
l’activitat turística. Aquest fet comportà un replanteig dels anteriors criteris sobre el consum d’aigua, obligant a realitzar una
sèrie de canvis per a la configuració de l’actual sistema d’abastament d’aigua.
L’abastament d’aigua a la ciutat seguirà una fase de creixement paral·lela a l’augment demogràfic i el creixent turisme,
motor bàsic de l’economia illenca. Als anys 50 el cabal de la Font de la Vila era insuficient, per aquest motiu l’empresa es
veu impulsada a la recerca de nous recursos hídrics per tal de poder respondre a les noves necessitats d’abastament. Un
bon exemple és l’inici del servei de la Central del Pont d’Inca, que suposà el començament de l’explotació dels aqüífers
subterranis. Durant els primers anys de funcionament la central assegurava un bon abastament de la ciutat, però amb el
temps es veié que no seria suficient per a la creixent demanda. La preocupació cabdal era el subministrament d’aigua en
els mesos d’estiu, època turística per excel·lència.
Prest es dugueren a terme iniciatives per solucionar aquesta problemàtica. L’any 1952 es redactà un projecte d’ampliació
de la Central del Pont d’Inca. Es canviaren les bombes per unes de major potència; això tingué com a conseqüència un
major consum d’energia elèctrica. Per la qual cosa es projectà una línia d’alta tensió des de la Central de Gesa fins a la
central transformadora construïda a la Central del Pont d’Inca.
L’expansió urbanística de la ciutat, patent a les barriades de Ponent i Llevant, zones amb un important creixement turístic,
fa que la demanda d’aigua d’aquestes zones sigui molt elevada. Per donar solució a aquesta problemàtica es confeccionaren nous projectes. A la zona de Ponent es substituïren les canonades dels carrers Santiago Ramón i Cajal, Fàtima i Espartero, per canonades de major diàmetre. També es projectà la instal·lació d’una canonada per dotar de servei a la barriada
de Ca’n Pastilla.
Conscient l’empresa de que les possibilitats de captació d’aigua de la Central del Pont d’Inca no aconseguien proveir la
creixent demanda, l’any 1955 es decidí anunciar un concurs d’ofertes de pous particulars, per tal d’augmentar el cabal
diari d’aigua disponible per a l’abastament de la població. Ja es coneixien les possibilitats d’uns pous anomenats Verge de
Montserrat, situats al Rafal Vell, propietat del Sr. Llimona, amb el que l’empresa tenia un contracte de subministrament.
Posades d’acord les dues parts, es va adquirir per un preu de 7.000.000 Pts, les seves possibilitats de captació s’estimaven
en 14.000 m3 dia. Les instal·lacions de la nova Central de Verge de Montserrat van requerir unes considerables inversions,
tant en obra civil com en maquinària, però els resultats obtinguts confirmaren l’encert de l’operació.
Als anys seixanta Palma mostrava un accelerat ritme d’expansió urbanística per a la creixent demanda d’habitatges i establiments turístics, eren els anys del boom turístic. Aquest fet suposà la millora de les centrals dels pous d’extracció. Així,
durant els anys 1960 i 1961 es modernitzaren les bombes d’extracció de la central del Pont d’Inca, alhora que es substituïa
la torre de pressió per un sistema d’impulsió directe a la xarxa de subministrament per tal de millorar el seu rendiment. A
partir de l’any 1964 es treballà en les noves canonades que connectaven el Pont d’Inca amb els dipòsits reguladors de Son
Tugores. Malgrat aquestes innovacions, l’any 1968 es considerà oportú reduir les extraccions dels pous del Pont d’Inca a
causa de l’augment del grau de salinitat de l’aigua, provocat per la sobreexplotació de l’aqüífer. Aquesta reducció comportà
la recerca de nous recursos d’aqüífers i el mateix any 1969 es signava un contracte de subministrament per a l’explotació
dels pous de Son Serra, la Vileta i Son Rapinya, i l’entrada en funcionament de l’aqüífer de na Burguesa per a l’abastament
urbà de les zones de Son Rapinya, Son Serra, Son Roca i la Vileta.
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DELS ANYS 70 A L’ACTUALITAT: ÈPOCA DE CREIXEMENT

EMAYA es modernitza

Als anys 70 s’iniciaren una sèrie d’innovacions que suposaran la maduresa de l’empresa d’aigües. Entre d’elles cal esmentar la inauguració de les noves oficines centrals a Joan Magarall l’any 1970 com una passa necessària per a la modernització
de l’empresa. A partir de 1974 l’empresa passà a règim d’empresa privada municipal, de forma definitiva, amb la nova
denominació “Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram” (EMAYA).
En aquest període s’inicia una etapa de consolidació del sistema de distribució d’aigua a l’àrea de Palma i d’explotació
dels recursos hídrics de la Serra de Tramuntana per abastar el creixent consum de la zona urbana. Per cobrir aquesta demanda també es creen mecanismes nous com són la construcció de dues depuradores i una planta potabilitzadora. EMAYA
creix per poder respondre a les noves necessitats de la ciutadania de Palma.

Les noves oficines a Joan Maragall
L’any 1968 s’inicien les obres per la construcció del nou edifici central d’Oficines d’EMAYA situades al carrer Joan Maragall número 3, de Palma de Mallorca. L’edifici fou inaugurat dia 2 de març de 1970. Aquest nou emplaçament responia a
les necessitats de modernització de les àrees administratives i comptava amb un espai ampli per al personal de les oficines
de l’empresa, abans situades a Sant Gaietà. A les noves oficines passà la plantilla de personal que treballava a les oficines
antigues, alhora que es contractaven nous treballadors i treballadores per assolir totes les tasques d’abonats, secció tècnica,
facturació, personal i atenció al públic de l’empresa.

Jeroni Mas
El 2 de març de 1970 va començar una nova etapa per a EMAYA i per als seus treballadors amb el canvi d’ubicació de les
oficines, des de Sant Gaietà al carrer Joan Maragall. Jeroni Mas ho recorda com un gran esdeveniment que va suposar una passa
important cap a la modernitat i, sobre tot, un abans i un després en la rutina de feina.
“Sens dubte, el que més va canviar la manera de fer feina i per tant la nostra vida dins l’empresa va ser el trasllat a les oficines
noves de Joan Maragall. Jo record que vaig ser dels primers en passar d’un lloc a l’altre, perquè havíem d’anar preparant tot el necessari dins les noves instal·lacions per a que la incorporació de tots els altres fos el més ràpida possible. La veritat és que hi havia
una gran curiositat i moltes ganes per part de tots els treballadors, perquè ja dúiem temps sentint parlar del canvi. I és que havien
comprat el solar i construït el nou edifici especialment per a nosaltres, per tant l’expectativa era gran. Quan anaren arribant poc
a poc tota la resta de companys i férem la presentació oficial, la inauguració amb el batlle, el governador, els polítics, etc. tothom
es quedava sorprès pel canvi tan important que aquell moment implicava”.
Maria Antònia Massanet
“La veritat és que el canvi a Joan Maragall va ser espectacular pel que fa a la millora de les instal·lacions i també perquè es va
incorporar tota una nova generació de treballadors. Arribava molta gent nova a aquesta oficina, la majoria gent jove, i això era una
meravella perquè varen aportar molt bon ambient. Tot i això, sempre he tingut la sensació que mai va tornar a ser com abans. Ja
no hi havia aquella sensació de revolució recent a l’aire i a mi se’m feia dur de vegades aguantar vuit hores tots els dies amb el
cul assegut a una cadira, pel meu caràcter molt inquiet. És de justícia dir que, tot i que de vegades sentia la necessitat de fer altres
coses, he agraït tota la meva vida la tranquil·litat econòmica i l’horari fantàstic que sempre m’ha donat EMAYA.
A més, el meu desig de més aventura sembla que va ser escoltat per algú perquè poc temps després, em posaren com a secretària
del president, que també era el regidor responsable de la policia urbana i els bombers. Cada vegada que ell havia de sortir per
causa d’un incendi o d’un atestat policial o alguna cosa similar, jo l’acompanyava. Això li va donar una part de risc a la meva feina
que a mi m’encantava. I és clar, després de tants d’anys asseguda en una cadira, desitjosa de fer coses més emocionants, aquell
dia a dia inesperat va ser una meravella per a mi. A més, era un encant i jo vaig estar encantada amb ell i amb la meva feina fins
que la relació es va tensar per un conflicte laboral, quan l’empresa va anunciar que eliminaven el sistema d’ascensos automàtics
per antiguitat que fins llavors havia funcionat. Allò no va caure gens bé entre els treballadors i el malestar inicial va desembocar en
la primera vaga a les oficines d’EMAYA. La meva posició era complicada perquè, d’una banda el meu cap me deia que no anàs
a la vaga i d’altra jo no podia fer als meus companys la marranada de no sumar-me. Per suposat me vaig unir a les protestes i el
resultat va ser un trasllat de secretària del president al telèfon d’avaries”.
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El definitiu canvi a EMAYA
Com a conseqüència de la resolució del Ministeri de la Governació, del dia 27 de desembre de 1973, va quedar aprovat
l’expedient incoat per alterar la forma de gestió del “Servicio Municipalizado de Aguas y Alcantarillado”, passant a partir
del dia 1 de gener de 1974 a funcionar en règim d’Empresa Privada Municipal, de forma definitiva, amb la raó social de
“Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, S.A.” (EMAYA).
Miguel Guevara
Amb 27 anys va entrar a Sa Raconada a fer feina de “llavero”, a les ordres de Vicente Moranta, a través del seu pare, que feia
feina a la central del Pont d’Inca. Al poc temps d’entrar, sortiren oposicions per ocupar la plaça de lector que havia deixat el
senyor Canals al morir, i més tard oposicions a inspector. Però la seva major experiència transcorregué com a controlador de
facturació.
“La meva tasca consistia en revisar les factures dels clients i anar repassant les evolucions del consum en períodes de cinc anys.
El que feia en realitat era cercar canvis irregulars en les quantitats facturades que no podien respondre cap motiu lògic i que fossin,
per tant, un indicatiu de que alguna cosa rara estava passant amb aquell abonat. Al llarg de tots els anys que vaig fer aquella feina
vaig trobar moltes picardies, però la sanció més grossa que es va derivar dels meus controls va ser de tres milions i mig de pessetes
a una molt coneguda institució. La quantitat que facturàvem a aquell abonat regularment semblava molt insuficient per al servei
que oferien, de manera que vaig enfilar cap a allà per veure què passava i descobrir si hi havia algun problema.
Cercant els comptadors generals de consum de l’edifici, vaig poder comprovar que funcionaven bé i que no hi havia cap irregularitat. Quan ja casi marxava, vaig veure una porta al carrer un poc sospitosa i, efectivament, a l’interior hi havia una escomesa
al tub general que no havia estat feta per EMAYA i que, per descomptat, no duia comptador. El que si hi havia era una clau de
pas. Vaig provar a tancar-la i, tal i com imaginava, tallava l’aigua que arribava a l’edifici. Amb aquest panorama, vaig prendre un
parell de fotos i ho vaig deixar tot de la mateixa manera com estava. Amb tot aquell material vaig anar a veure l’administrador,
Antonio Flexas, i li vaig plantejar el cas. Era certament un assumpte delicat i no podíem fer cap passa sense tenir molt clar que allò
que estava passant era un frau. Per tant, Flexas va voler treure les seves pròpies fotos i també que un notari ho certificàs. Quan ell
mateix s’havia assegurat i no cabia cap dubte que es tractava d’un frau, varem obrir el corresponent expedient i se’l va sancionar
amb una suma considerable.
Un altra història va ocórrer a un conegut establiment. Cercant el comptador extern per tal de comprovar si funcionava bé, vaig
trobar una instal·lació que no era legal. Havien fet a la canonada, just abans del comptador, dues sortides d’aigua que anaven a
parar a la xarxa interna de l’edifici, és a dir, ens estaven robant aigua. Quan vaig demanar a per un responsable, el director em
digué que ell no sabia res d’això i que millor cridaria el propietari. No havien passat ni dos minuts quan va aparèixer allà un senyor
molt ben vestit amb un Mercedes molt cridaner assegurant que aquella instal·lació l’havia feta EMAYA. Després de molt d’insistirme, quasi indignat, començà a adonar-se que la seva història no colava, així que va anar agafant un to amenaçant i em deia: ‘Vostè
ha de fer comptes a ca seva, que aquesta paret és meva’.
Supòs que creia que amb una actitud ferma se’n llevaria el problema de damunt perquè moments després dos dels seus homes
estaven tapant, per ordre seva, tot el que quedava a la vista. Jo vaig avisar a en Flexas perquè em mandàs algú i poc després aparegué allà un cotxe d’EMAYA, un Land Rover dels que teníem llavors. Els nostres operaris no tardaren ni un minut en destapar tot
el que havien ocultat els altres. Veient-ho, el propietari es va emprenyar moltíssim i es va posar un poc “xulo”. Però jo estava amb
la tranquil·litat del que té la raó, i finalment aquell espavilat no se’n va sortir amb la seva.”
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Maria Antònia Massanet

Jeroni Mas

Per la seva condició de servei públic, la relació directa amb els abonats és una de les parts essencials d’EMAYA. Totes les persones que atenen, bé telefònicament o de manera presencial, els problemes o les demandes dels usuaris són la cara visible de
l’empresa i, per tant, tenen una gran responsabilitat. Maria Antònia Massanet va ocupar durant un bon grapat d’anys un dels
telèfons d’avís d’avaries

Hi ha coses a la vida que canvien de forma amb el temps però que en essència segueixen essent la mateixa cosa. Aquest és el cas
de la feina dels lectors de comptadors. Després de 65 anys d’història, els nostres lectors segueixen recorrent els carrers de Ciutat
per prendre nota del consum de cada llar i poder així facturar el que li pertoca a cadascú. Jeroni Mas té bons records d’aquesta
tasca, marcada per la manca de mitjans materials i per la familiaritat en el tracte amb els abonats.

“Vaig estar un munt d’anys al telèfon d’avaries i per a mi va ser una experiència meravellosa. He de reconèixer, però, que em
tornava boja perquè la gent que crida de vegades és pacient i comprensiva, però d’altres se posen molt nerviosos. Arribaven a dirnos de tot, quan algun problema era reiteratiu o quan tenia difícil solució. Sobre tot, record que va haver moltes queixes a causa de
les obres que es feien a la xarxa d’aigua de tot el Casc Antic, ja que causaven avaries i ruptures constants que provocaven talls de
subministrament quasi a diari. Jo tenia especial feblesa per les velletes que cridaven molt preocupades contant-nos que no tenien
aigua i que així no podien fer les seves tasques quotidianes. A mi, que sóc com sóc, em donava molta pena i sentia la necessitat de
consolar-les, així que em passava una bona estona xerra que te xerra amb elles, escoltant els seus problemes, en lloc de disculparme per les molèsties i penjar, ja que realment eren inevitables. També rebíem moltes queixes de propietaris de negocis que veien
com la seva activitat es veia interrompuda indefinidament. I és que en alguns casos era totalment impossible per a ells funcionar
sense tenir aigua corrent. En una ocasió, vaig contestar la telefonada d’una perruquera que havia de pentinar urgentment a la
núvia d’una boda i que, just a poques hores de la cerimònia, s’havia quedat sense aigua. Me va donar tanta pena que no podia
deixar d’escoltar els laments d’aquella dona que estava tan preocupada. A més, llavors totes les avaries eres greus perquè havien
de tancar-se durant mesos sectors sencers per tal de reparar les distintes fuites o les ruptures que es produïen a diari”.

“Al principi de tot, després de fer la feina de botons, vaig ésser lector. La manera que teníem d’organitzar la feina implicava dividir Palma en diferents zones. Cadascuna agrupava un grapat de carrers que figuraven als llibres on havíem d’escriure el consum
de cada casa. A aquests llibres els dèiem els “callejeros”. En aquelles pàgines, anotàvem la quantitat d’aigua que marcava cada
comptador per a que després el departament de Facturació emetés els rebuts. Les quantitats que es cobraven eren infinitament
inferiors a les actuals per tant com ha pujat la vida i també perquè l’aigua llavors era molt barata. Jo he arribat a veure factures de
1 pesseta amb 50 cèntims. Després, quan faltava poc per passar a l’oficina de Joan Maragall, vaig coincidir amb l’època del boom
turístic. Els preus de les factures començaren a pujar per un augment general dels preus i també perquè aparegueren abonats de
gran consum, els hotels”.
Així com dèiem que hi ha coses que canvien poc al llarg del temps, altres evolucionen de tal manera que quasi arriben a convertir-se en fets diferents. La tasca de facturació dels primers anys d’EMAYA no tenia res a veure amb la que es fa avui, ja que la
informàtica i l’enorme increment de la població va suposar una autèntica revolució a aquest departament. Jeroni Mas, va passar
a encarregar-se d’elaborar les factures amb les dades de consum que els lectors apuntaven als llibres, en funció del preu i de la
quantitat d’aigua consumida.
“Uns pocs del departament fèiem les sumes i els càlculs de cap, sense les màquines calculadores aquelles tan antigues amb una
palanca a la dreta per treure el resultat. Més endavant, en Joan Fuster Albertí, que era l’administrador, va proposar que l’empresa
fes el canvi a la facturació automàtica, però per desgràcia no hi havia prou doblers, així que adoptàrem un sistema molt complex
de “truqueladores”. Utilitzàvem unes plaques marcades amb uns codis i les ficàvem totes dins un suport. Aquestes plaques, les
introduíem dins una màquina, que anava “imprimint” les factures, podem dir. Era un sistema nou i, com tot, va necessitar un
procés d’aprenentatge per que la gent es familiaritzàs. Amb les factures que sortien de la màquina, els cobradors anaven casa per
casa, entregant els rebuts a canvi dels doblers que els anaven pagant i que duien damunt, protegits dins una bossa de pell. Amb
tot el que aconseguien cobrar, tornaven a caixa i allà s’encarregaven de quadrar els comptes. De vegades passava que no hi havia
ningú a la casa quan els cobradors feien la ronda per un determinat carrer. Llavors, deixaven un avís de pagament i, normalment,
el client venia als pocs dies a pagar a les oficines i nosaltres de seguida ho arreglàvem. En els casos en que els cobradors ja havien
deixat tres o quatre avisos i no hi havia hagut cap resposta, donàvem ordre de tallar el subministrament, tot i que cal dir que érem
prou benèvols. El que sí és cert és que era molt més difícil abans cobrar les factures, quan tots els comptadors eren comunitaris
i mesuraven la quantitat d’aigua que sortia de l’aljub. Era massa comú que els veïns no es posessin d’acord en quina era la part
que li corresponia pagar a cada porta. Llavors, es va plantejar la possibilitat d’instal·lar comptadors individuals per mesurar quina
quantitat de l’aigua que sortia de l’aljub anava a parar a cadascun dels pisos. Aquesta idea es va tirar endavant durant una temporada, segons record. Les primeres vivendes que disposaren d’aquest sistema foren les finques altes que hi ha devora el “cuartel”
de la Guardia Civil al carrer Manuel Azaña”.
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L’expansió de les instal·lacions d’Aigües
Les noves instal·lacions emparen el creixent consum
Durant aquests darrers anys Palma creix de forma incessant. La vida urbana,
la qualitat de vida i el benestar suposa un augment de les necessitats d’infraestructures i abastament d’aigua. A partir dels anys 70 veurem com EMAYA s’esforça per donar resposta a les necessitats d’aquest creixent consum. Aquests
esforços duran a l’empresa a la millora i ampliació de la xarxa de distribució
d’aigua potable i clavegueram, alhora que comença una nova recerca de recursos hídrics i un impuls per a la creació de modernes instal·lacions de tractament i dipòsit d’aigua. EMAYA també es preocuparà per millorar el sanejament
de les aigües residuals urbanes, evitant els abocaments directes a la mar. Per
aquest motiu es posarà en marxa la construcció de plantes depuradores i estacions d’impulsió.
Totes aquestes tasques les duran a terme l’Àrea de Centrals i l’Àrea de Xarxes,
configurades i consolidades en aquest període.

Els embassaments de Gorg Blau i Cúber
La necessitat d’aigua per afrontar l’augment de la demanda i l’agreujament de la situació dels aqüífers subterranis del Pla
de Palma a causa de la salinització de l’aigua, va dur a l’empresa a la recerca de nous recursos. Així, s’iniciaria el procés
d’explotació dels recursos hídrics de la Serra de Tramuntana, amb la construcció dels embassaments de Gorg Blau i Cúber
i l’explotació de l’aqüífer de l’Estremera.
Els embassaments són com a dipòsits artificials d’aigua formats per la interrupció del curs d’un torrent amb una resclosa
que tanca la boca d’una vall, a espais on l’orografia i la geologia ho permeten. L’ús d’embassaments per a l’abastament urbà
no és un cas nou; aquesta tipologia d’abastament és coneguda des d’època romana.		
Cúber i Gorg Blau es troben situats al municipi d’Escorca, ocupant valls longitudinals i recullen l’aigua d’escorrentia que
es drenava de forma natural pels torrents del Gorg Blau i torrent de Pareis. La superfície de la conca del Gorg Blau és de
7,92 Km2, i té una aportació anual mitjana teòrica de 7,10 Hm3 i uns cabals màxims de 92,70 m3/seg. La superfície de la
conca de Cúber és de 7,32 km2, i aporta de mitjana teòrica anual 4,38 Hm3 i compta amb uns cabals màxims de 109 m3/
seg. El Gorg Blau és l’embassament més important, amb una capacitat de 6,93 Hm3. Cúber té una capacitat de 4,6 Hm3.
Les aigües del Gorg Blau, amb una altura màxima de l’aigua a 610 m, es bombegen cap a Cúber, on es regulen els cabals
i des d’on surt la conducció de l’aigua cap a Palma, per gravetat.
Aquest projecte suposà una innovació important en l’evolució de l’abastament d’aigua de la ciutat, una ciutat que cada
cop necessitava més aigua. El projecte fou estudiat al llarg dels anys seixanta per l’enginyer Mariano Pascual Fortuny. Pel
que fa a la seva construcció, la subhasta de les obres es feu l’any 1968 i a l’any 1970 les obres ja estaven en marxa. També
s’inicià la construcció de la canonada de conducció d’aigua d’aquests embassaments cap a Lloseta i una segona canonada
que condueix l’aigua des de Lloseta als dipòsits reguladors de Son Anglada. Alhora es treballava en el projecte de captació
i conducció de les aigües de l’aqüífer de l’Estremera.
Gaspar Pujol
“Durant una altra època, jo vaig estar encarregat del manteniment de la canonada que ve des del Gorg Blau fins a Son Anglada. La meva feina era recórrer totes les finques dels pagesos que just es trobaven sobre el traçat del tub per demanar-los que em
permetessin comprovar si hi havia alguna fuita al seu tram. La manera d’esbrinar-ho era, principalment, cercar tolls creats per una
fuita d’aigua.
Record que el contacte amb els diferents propietaris de les terres era moltes vegades amable, però d’altres no tant, sinó més bé
complicat. I és que si la fuita estava just baix dels cultius, no quedava més remei que arrencar-los i perdre la collita, per tant la
gent s’emprenyava i molt. Una vegada, a un hort de Binissalem, jo caminava pel camp cercant possibles fuites i de cop se’m va
presentar davant l’amo de la finca, amb un “gorro” al cap, acompanyat d’un ca i amb una escopeta entre les mans. Després del
“susto” inicial, em vaig identificar com a treballador d’EMAYA i la cosa es va tranquil·litzar. Finalment, amb molta insistència per
la meva part i molta paciència, arribàrem a un acord perquè permetés fer la reparació en el seu terreny.
També va ser curiós el cas de la fuita que vaig trobar sota una pista de tennis, a una gran casa d’Establiments. El “mosqueo” dels
propietaris va ser prou important perquè la situació requeria alçar tota la pista i picar terra per arribar a la canonada. Com és lògic,
al principi no els feia gens de gràcia. Fins i tot fou necessària la intervenció dels caps, Pedro Montserrat i Salvador García Ruíz
perquè aquella gent accedís i ens deixàs fer els treballs”.
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L’Estació de Tractament d’Aigua Potable de Lloseta es construí l’any 1973 per
tal de tractar l’aigua provinent dels embassaments per al seu posterior consum humà. L’estació es troba connectada a l’embassament de Cúber per una
canonada de 50 a 70 cm de diàmetre. En aquesta instal·lació, l’aigua rep els
tractaments necessaris per a la seva potabilització. Posteriorment, l’aigua és
conduïda per gravetat als Dipòsits de Son Anglada. Els dos primers dipòsits es
construïren l’any 1971 amb l’objectiu d’emmagatzemar i regular el cabal d’aigua provinent dels embassaments, que posteriorment es distribuïda a la xarxa
urbana. Els dipòsits de Son Anglada compten amb una capacitat de 33.000 m3
d’aigua. El tercer dipòsit fou construït l’any 1987, augmentant les possibilitats
d’emmagatzemament fins a uns 120.000 m3, fet que assegura la cobertura de
les necessitats diàries.

44

45

Durant els anys vuitanta el creixement del nivell socioeconòmic de la població i l’existència d’un segon boom
turístic va comportar un augment de les extraccions dels
pous del Pont d’Inca, Verge de Montserrat i na Burguesa. Malauradament, aquesta sobreexplotació dels aqüífers, produí un augment de la salinització de les aigües.
Aquest fet dugué a EMAYA a la recerca d’una solució
per tal de garantir la bona qualitat de l’aigua distribuïda
a la ciutat. Així, l’any 1995 entra en funcionament la
Planta Potabilitzadora de Son Tugores que tracta l’aigua
dels aqüífers de la zona de Palma. La Planta Potabilitzadora d’aigua salabrosa de Son Tugores és una instal·
lació de tractament d’aigües d’alta capacitat i avançat
disseny, que té com a finalitat la millora de la qualitat de
l’aigua distribuïda a la ciuatadania de Palma. Realitzada amb una tecnologia d’osmosi inversa, disposa d’una
capacitat de producció mitjana de 47.000 m3/dia amb
salinitat d’aigua producte inferior a 0.5 g./l, a partir de
les captacions procedents de les zones del Pont d’Inca
i Na Burguesa. Aquests aqüífers poden aportar un afluent d’aigua salabrosa amb salinitats variables entre 2 i
10 g./l. El rendiment de la planta se situa al voltant del
85%, depenent de la salinitat de l’aigua d’entrada. Per
les seves característiques, és una obra d’avantguarda que
introdueix innovacions en tecnologia i aplicacions, destacant els criteris d’automatisme, control i flexibilitat en
l’explotació. Aquesta flexibilitat li permet adaptar-se a
les diferents circumstàncies motivades tant pel fenomen
de l’estacionalitat, amb importants variacions de la demanda que arriben a gairebé el 50% de l’abastament entre estiu i hivern, com a la pròpia necessitat d’adaptar-se
als recursos disponibles de cada moment. Cal recordar
que els antics dipòsits de Son Tugores emmagatzemen
part de l’aigua provinent de l’ETAP de Lloseta, per al seu
posterior subministrament a Ciutat.
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L’aigua també es recicla: les depuradores
L’any 1971 entra en funcionament el Departament de Depuració d’EMAYA,
líder a les Illes Balears, posant en marxa la gestió de les aigües residuals per a
la seva posterior reutilització.
L’ EDAR I va ser construïda l’any 1971 i, en el seu moment va ser considerada
una de les depuradores pioneres d’Espanya, l’objectiu de la qual era preservar
de la contaminació la zona turística de la Platja de Palma. Després de sofrir
diverses ampliacions, l’any 2005 s’ha convertit en una de les depuradores més
modernes de l’Estat, tant per l’avançat dels seus processos com pel seu grau
d’automatització. La seva capacitat de tractament és de 45.000 m3/dia d’aigües
procedents de la Platja de Palma, Sant Jordi, S’Aranjassa, Es Pil.larí, l’aeroport
de Son Sant Joan i part de la ciutat de Palma. La seva línia de fangs tracta els
fangs produïts a Palma-I i també els de Palma-II.
L’EDAR II es va posar en marxa l’any 1975 i, després de la gran ampliació de
1987, es va transformar en la depuradora de la ciutat de Palma. A l’any 2005
es va remodelar i automatitzar per tal d’estar al mateix nivell tecnològic de
Palma-I.

Des de 1973 les aigües depurades per EMAYA són reutilitzades a l’agricultura.
A aquest efecte el Ministeri d’Agricultura va qualificar al polígon de regadiu del
Pla de Sant Jordi com a “Zona Experimental de Regadiu d’Interès Nacional” per
al reg de farratgeres. El 1998, EMAYA, seguint amb la seva vocació de lideratge,
incorpora una planta de tractament terciari a Palma-II, obtenint d’aquesta manera una qualitat de l’aigua depurada, anomenada aigua regenerada, que permet
la seva reutilització en el reg de parcs i jardins públics, camps de golf, jardineria
privada, neteja de carrers, sistemes contra incendis, etc. A dia d’avui, tant la depuradora de Palma-I com la de Palma-II estan dotades de processos terciaris amb
producció d’aigües regenerades per a la seva posterior reutilització.
Molt lligat a l’EDAR II es troba el Centre de Conservació de la Biodiversitat,
que es va constituir l’any 1998 amb l’objectiu d’estudiar i analitzar la influència de l’aigua depurada procedent de la depuradora EDAR II de Palma en la
flora i la fauna de l’Illa. Actualment, el centre compta amb més de 100 tipus
d’espècies d’arbres i arbusts, així com una gran varietat de fauna autòctona
(cignes, tortuga mediterrània, carpa reial, etc) que s’ha adaptat perfectament a
aquest centre experimental. L’èxit del Centre Natura ha estat tal que el Govern
Balear li va concedir l’any 2005 la catalogació de Nucli Zoològic.

Ampliació de la xarxa d’aigua potable i clavegueram
Des dels anys setanta la xarxa de distribució d’aigua potable ha anat augmentant progressivament per donar cobertura a noves zones de la ciutat. Cal destacar
el projecte de millora de la conducció a Ponent per al subministrament d’aigua a
les barriades del Terreno, Gènova, Portopí, la Bonanova, Cala Major i Cas Català,
des dels dipòsits de Son Anglada l’any 1975. Durant aquests anys es donaren
altres casos d’ampliació de la xarxa d’aigua potable a noves barriades com Son
Ferriol, entre d’altres. Un altre fet destacat és la incorporació a la xarxa de distribució de la ciutat d’una part del terme municipal de Calvià l’any 1977, cosa que
suposava un considerable augment del consum pel pes del turisme de la zona.
A principis dels anys vuitanta EMAYA condueix els seus esforços cap a una modernització i millora de la xarxa d’aigua potable. Es realitzen importants obres de
manteniment i renovació de la xarxa de distribució, per tal de reduir el volum de
pèrdues. L’any 1983 s’acaba el procés de sectorització de la xarxa, que permetia
controlar millor les fuites. A mitjans dels anys vuitanta es segueix treballant per
tal de dotar d’un sistema d’aigua potable i clavegueram a zones de la ciutat que
no en disposaven; és el cas de Son Sardina, Establiments o Son Gotleu, entre
d’altres.
El 1985, essent president d’EMAYA José Luís Mádico Beltrán, es finalitzen les
obres de desdoblament de la xarxa en dos nivells de pressió, alhora que s’instal·
laven sistemes de telemetria i telecomandament. Aquesta modernització afavorí
una disminució del nombre d’avaries i fuites. El mateix any, l’empresa, amb l’objectiu de crear una base de dades imprescindible, comença a dur a terme una informatització de la cartografia de les xarxes d’aigua potable, drenatge i clavegueram.
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Fernando Castro
“Una de les meves feines va ser la investigació de xarxes, és a dir, la plasmació sobre plànols dels traçats i de les característiques
reals de totes les canonades que EMAYA tenia baix terra. I és que, tot i que teníem els projectes amb els que s’havien fet les obres,
moltes vegades, a l’hora d’executar-les, no es reflectien als projectes les modificacions que es decidien sobre la marxa. Per tant,
aquest treball d’investigació de xarxes era necessari si volíem evitar anar obrint el paviment allà on, en realitat, no passaven els
tubs. L’equip que va dur a terme aquesta iniciativa el composàvem Ricard Terradas, Pedro Montserrat, Federico Pareja, Onofre
Moyà i jo mateix”.
“EMAYA ha crescut molt al llarg de la seva història, des de la petita empresa d’aigües amb pocs mitjans que era fins a l’actual
companyia amb una plantilla de gairebé 1500 treballadors i amb multitud de responsabilitats i serveis. Els començaments del
servei d’aigües havia de ser per força complicat, ja que era una època dura, amb dificultats econòmiques, i això es deixava notar
en el dia a dia. Als punts de la xarxa on s’havien de fer obres, s’havien de dur els materials en unes senalles que sosteníem entre
dos homes o bé amb carros de cavalls quan els materials eren pesats.
Amb el temps, i gràcies en part a la bona administració del senyor Joan Fuster, que mirava molt la despesa, l’empresa va anar
creixent i poc a poc arribaren més mitjans. A més d’aquesta evolució molt positiva pel que fa als mitjans econòmics, també és cert
que el “companyerisme” que regnava era molt gratificant. Es treballava ben a gust i fèiem molta més feina de la que la gent es
pensa. Per això, el meu objectiu prioritari sempre ha estat agilitzar la feina dels altres, trobar la manera de que el treball fos menys
dur i més efectiu.
Una d’aquestes feines va ser iniciar la localització de fuites mitjançant un sistema de “varilles” metàl·liques d’elèctrodes dutes
pels francesos, que es creuaven quan passaven per damunt d’un objecte electrostàtic. Aquest sistema era realment efectiu però
tenia un problema que els francesos no havien sabut apreciar, i era l’important marge d’error que oferia, ja que marcava igualment
una canonada, una llanda o qualsevol conducció elèctrica o de gas. El mètode de feina que fèiem servir era molt lògic; anava jo,
junt amb l’enginyer Jaime Fernández, que era molt amic meu, i tractàvem de detectar el lloc exacte de la fuita per saber on s’havia
de fer la reparació. Normalment ho fèiem de nit per evitar als veïns la molèstia que suposa un tall de subministrament.
Un dels exemples del bon resultat que donava aquest sistema el varem tenir a casa d’un veïnat de Can Pastilla que protestava
per les altíssimes factures que li estàvem cobrant. L’home assegurava que a aquella casa no vivia ningú. Amb aquestes dades, era
evident que el problema venia d’alguna fuita. El primer que varem fer, com sempre, va ser comprovar que el comptador de davant
la casa funcionava correctament. Per tant, pensàrem que podia tractar-se d’un defecte de la instal·lació particular del domicili i,
efectivament, així era. Tenien fet un bypass amb una aixeta mig oberta que deixava passar l’aigua pel comptador i que la retornava a la xarxa. Li estàvem facturant un aigua que no estava consumint, però no era culpa nostra. L’home va solucionar d’aquesta
manera el seu problema”.

50

Juan Echevarría
El treballar amb grans màquines, camions, aigua a pressió, etc. comporta un risc del que no sempre en som conscients. La
necessitat de respectar les normes de prevenció de riscos laborals és avui quasi una obvietat però, no sempre ha estat així. De
vegades per una manca de prudència o també per mor d’una distracció, podien produir-se conseqüències greus per a la salut dels
treballadors. Juan Echevarría recorda com una de les històries més fortes que he viscut a EMAYA, aquell dia en que una mànega
es va rebel·lar contra dos operaris de neteja de la xarxa de clavegueram.
“Va succeir l’any 70, quan els dos treballadors que sortien a netejar amb aigua a pressió les canonades de clavegueram, varen
patir un accident prou important. Si no record malament, ells eren a la Rambla, fent el recorregut que els hi tocava. En un moment
donat, amb el camió apagat, es deixaren sense enganxar el segur que fa que la mànega d’aigua a pressió no es disparessi Supòs
que va ser només una distracció però no hi ha dubte que els hi va costar un bon sobresalt. Quan posaren en marxa el camió, l’aigua començà a sortir amb moltíssima força i sense control. Tota la mànega, tan llarga com era i amb la pistola de metall, començà
a pegar cops en l’aire, com si volàs, com si fos viva. Alarmats per si feia mal a algú que passàs pel carrer en aquell moment, intentaren agafar la pistola per posar el segur, amb tanta mala sort que la mànega els va enganxar en una de les seves envestides, donantlos forts cops per tot el cós. L’experiència crec que no la oblidarien mai i segurament no es tornaren a deixar mai un segur sense
passar. I és que un d’ells es va rompre la clavícula i l’altre varies costelles, un preu un poc car per una lliçó de seguretat a la feina.”
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Darrers anys
Cal recordar que l’any 1996, essent president Joan Bauçà Barceló, entra en
funcionament l’anomenada operació vaixell, que transporta aigua potable procedent del riu Ebre des de Tarragona fins al port de Palma, mitjançant un vaixell
condicionat per aquest transport. Durant aquest any es transporta un total de
3.802.072 m3 d’aigua.
Per tal d’augmentar el volum d’emmagatzemament d’aigua potable i regenerada, en els darrers anys s’han construït diversos dipòsits reguladors com són el
del Polígon de Can Valero o els del Parcbit.
La captació de nous recursos de fonts d’aigua, com són la de Font de Mestre
Pere i Font d’en Baster, ha permès incrementar els recursos d’aigua potable de
Ciutat.
L’any 1998 EMAYA obté el Certificat de qualitat d’AENOR.

Un pla per a la millora
Des de l’any 2007 a EMAYA s’està treballant per poder dur a terme un pla per
a la millora, renovació i manteniment de les infraestructures d’aigües a Ciutat.
Aquest pla es va iniciar amb una anàlisi de la problemàtica actual pel que fa
a les xarxes d’aigua potable i sanejament de Palma i es basa en una planificació preventiva de totes les possibles actuacions. La tasca ha suposat un esforç
comú per a tots els treballadors d’aigües d’EMAYA per tal de donar solució a
les problemàtiques detectades.
Dins aquesta línea ja s’han realitzat diverses intervencions com són la renovació de la xarxa d’aigua potable a la zona de Camp Redó, la dotació del servei
d’aigua potable i clavegueram a Sa Casa Blanca i Sa Garriga o la inauguració
de la nova estació d’impulsió de Cala Major i Sant Agustí. En matèria de Depuració cal destacar la posada en marxa del Tractament Addicional al Secundari
a l’EDAR 2.
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ELS INICIS DE LA RECOLLIDA I LA NETEJA
També hem de conèixer l’altra cara d’EMAYA, l’Àrea de Medi Ambient. La
recollida de fems i la neteja de la ciutat ha canviat molt al llarg del segle XX.
Els canvis que s’han viscut des de la recollida amb carros fins a la recollida
tal i com avui en dia la coneixem són el resultat d’un treball de modernització
que EMAYA ha desenvolupat des de 1974, heretant l’esforç innovador de l’empresa privada POOL S.A., introductora d’aquests serveis per primera vegada a
Mallorca.

Els precedents d’EMAYA
L’antic sistema de recollida i neteja
A principis del segle XX la recollida de fems a Palma es feia amb carros. Als
anys 20 la població era molt menor que ara i també la quantitat de residus que
es produïen, ja que el recorregut que es feia amb els carros no anava més enllà
del Casc Antic. Una vegada recollits tots els fems eren duits a uns terrenys coneguts com els horts del Molinar, que limitaven amb les Avingudes, on hi havia
porcs i cavalls, que eren propietat de alguns regidors de l’Ajuntament. Allà, una
bona part dels residus servien de menjar per als animals de granja que eren
criats a la zona. Era, digam, el sistema antic d’eliminació ecològica de residus.
L’any 1924, els propietaris dels horts del Molinar es feren càrrec de la recollida
per voluntat pròpia i afegiren 15 carros de ferro als que ja hi havia. Així cada
pagès tenia el seu propi carro i s’assegurava el menjar gratuït dels seus animals.
Tants eren els avantatges que, per tenir dret a fer-ho, fins i tot havien de pagar
1000 pessetes a l’any per cadascuna de les barriades per les que feien la ruta.
Als carros els pagesos solien dur els seus cans com animals vigia per evitar
robatoris mentre ells realitzaven la càrrega dels residus casa per casa. També
portaven cistelles i algunes eines que poguessin necessitar. L’horari de recollida començava a les 5 del matí, quan els operaris agranaven els carrers d’una
ciutat encara dormida. Hores després, vora les 8 del matí, es feia sonar una
trompeteta per a que els veïns baxassin els seus cubs de fem, però en alguns
casos, els treballadors pujaven a cada domicili i a canvi rebien una propina.
Una altra de les tasques que es feien era la neteja dels pous negres de les plantes baixes de les cases. I és que, sense sistema de clavegueram com el que es va
anar instal·lant després per tota la ciutat, no quedava més remei que buidar-los
cub a cub.
Aquest sistema de recollida i neteja es dugué a terme a Palma fins els anys
seixanta, quan l’empresa POOL va collir les regnes i introduí nombroses innovacions en el sistema.
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Vicente Roig
Els records de Vicente Roig del seu pas per EMAYA es
remunten més enrere del que cabria esperar, gràcies a
que el seu pare va estar molt vinculat a la recollida de
fems de Ciutat des d’al manco la dècada dels anys 20.
“Mon pare, Vicente Roig Torres, era un d’aquests pagesos que realitzava la recollida amb carros i va estar
alimentant els seus porcs durant anys i anys amb els
residus que arribaven de la recollida del sector 1.
Quan jo només tenia vuit anys, els dies que no tenia col·legi, ajudava mon pare amb la recollida i també
l’agranatge dels carrers... Aquells fems els dúiem als terrenys de Ca’n Pèndola, just devora on es troba actualment el començament de la carretera de Manacor, on
llavors s’ubicava la granja de porcs de la família”.

El decurs de la història, dels esdeveniments socials i
polítics no queden mai al marge de la vida de la gent.
Els més majors i també aquells que són dipositaris de
la seva memòria poden contar relats quotidians vinculades a grans moments de la història, com ho va ser la
Guerra Civil espanyola.
“El començament de la Guerra Civil, l’any 1936, també es va deixar notar a Palma i als seus carrers. No sé
si era 1936 o 1937 quan una de les bombes va caure
entre els carrers Montision i Pelleteria, a la cantonada
amb la Plaça de la Palla. El carro de recollida va sofrir
l’impacte del projectil a una roda i tota la coberta va
quedar marcada per la metralla”.
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Una empresa innovadora: POOL S.A.
La concessió a POOL S.A. del sistema de recollida i neteja de la ciutat va néixer com a conseqüència de la necessitat de l’Ajuntament de Palma d’eliminar
el fems que es produïa a Palma. Amb l’antic sistema de recollida existia el perill
d’epidèmies, ja que el fems era eliminat pels pagesos en els horts propers a la
ciutat, on es conreaven les verdures i s’alimentaven als animals. A principis
dels anys seixanta l’Ajuntament va treure a concurs la recollida i la neteja de
Palma. Al desembre de 1963 es va acordar concedir a l’empresa POOL S.A.
aquestes tasques.
La POOL, en mans de Pedro Portau i Joan Oliver, fou la primera empresa que
gestionà la recollida i la neteja modernes de la ciutat, introduint molts canvis
i grans innovacions. Al carrer Tinent Ogaya número 42 s’adquirí un gran local
per allotjar les oficines de direcció i un espai on es reunien els recollidors de
fems i netejadors d’embornals. A Sa Indioteria, a la finca de Son Bieló, es compraren uns terrenys per construir les naus de garatge pel als primers camions i
on posteriorment es construiria la primera planta de transformació de deixalles
de la ciutat.
L’any 1965 l’empresa obtingué una flota de 40 camions nous, els anomenats
CUCA, per a dur a terme les tasques de recollida i neteja de la ciutat. El mes
d’agost del mateix any es sol·licità a l’Ajuntament la possibilitat de començar
les pertinents proves per procedir al rodatge de tot el personal i dels mateixos
vehicles. La neteja de la ciutat s’inicià a finals de l’any 1965.
La planta transformadora de residus començà a funcionar l’any 1966. En
aquesta planta es rebien les deixalles, que eren dipositades en unes cintes
transportadores, on, manualment, eren separats per tipologies els residus reutilitzables: paper, metalls, ferro, vidre, gomes, ossos, etc. Aquestes restes eren
recollides per empreses per a la seva posterior reutilització. Les restes orgàniques eren destinades a la fabricació d’adob orgànic “compost” que era venut i
emprat en els conreus de l’illa, sobre tot a la zona de Sa Pobla.
La recollida de fems del primer any de funcionament de la POOL fou de
141.591 tones i l’any 1972 assolí les 3.111. 012 tones, aquest augment es pot
relacionar amb el vertiginós ritme de creixement demogràfic de la ciutat i el
boom turístic dels anys seixanta.
L’empresa POOL, durant els seus deu anys de vida, arribà a comptar amb una
plantilla de 335 treballadors El 29 de març de 1972 l’Ajuntament va acordar
el rescat de la concessió del servei de la POOL S.A., passant la gestió de les
tasques de recollida i neteja a EMAYA, amb la condició de que el senyor Pedro
Pourtau continués un any en la seva direcció. Tots els treballadors i vehicles de
la POOL passaren a EMAYA.

60

61

Vicente Roig
Quan Vicente Roig va començar a fer feina a la POOL, l’any 1966, amb només 17 anys, hi havia sols un camió per tota la recollida de Ciutat, a banda dels carros, i per això s’havia d’anar contínuament a buidar els fems a l’antic abocador que hi havia a la
carretera de Bunyola, per poder continuar arreplegant més i més bosses per tota Palma. Segons recorda Vicente, els carros es varen
anar retirant a mesura que les possibilitats econòmiques de l’empresa creixien i es compraven nous camions.
“Jo tenia encomanda la recollida del sector 16, a s’Arenal i Can Pastilla, i llavors només hi havia un hotel a aquella zona -La
Sirena- , però en canvi no s’havien instal·lat encara els contenidors. Tot i que per aquella època començàvem a fer la recollida directament a les cases dels veïns a canvi d’una propineta, normalment un real que trobàvem baix el cub els dissabtes, funcionàvem
principalment amb uns cubs fets amb bidons d’oli. Els adaptàvem posant als costats uns braços que podien obrir-se per enganxarlos i buidar-los. El camió que teníem per fer la recollida, havia de donar cabuda als homes i a tots els cubs de 70 o 80 quilos. Jo
he arribat a comptar dins un camió tres homes i 30 cubs.
També vaig assistir a la prova dels primers camions que es volien incorporar a la flota, per dir-ho d’alguna manera. A aquest
model de camió li dèiem els ‘cuca’ i la veritat és que varen ser símbol de la recollida durant molt d’anys. La prova que es va fer
per decidir si els CUCA eren prou forts i resistents com perquè la inversió meresqués la pena va consistir en posar el xassís d’un
Citroën dos cavalls dins la tremuja del camió, com si es tractés d’un residu més, per veure si podia xafar-lo. I tant que se’l va menjar. El xassís del 600 va desaparèixer com si tal cosa i allò va estar la prova definitiva de que els cuca havien vingut per quedar-se
una bona temporada a la nostra rutina de feina. La presentació de la nova flota de camions va tenir lloc al Parc de la Mar, amb tots
els vehicles nous que s’havien comprat i que encara havien d’entrar en funcionament. Va ser un dia molt important i que record
perfectament perquè ens va facilitar molt la nostra tasca des d’ençà”.

La gestió de la recollida i la neteja de Palma, cedida a la POOL des de 1965, és part del passat d’EMAYA, ja que tots els treballadors que feien feina per aquesta empresa privada, propietat de Pedro Portau i Joan Oliver, passaren a la plantilla de la companyia
municipal conservant les seves tasques. Vicente Roig recorda com era la feina amb menys mitjans dels que realment haurien estat
necessaris.
“Després de la retirada del meu pare, jo el vaig substituir amb només 16 anys. Vaig fer feina 30 anys amb el carro, primer per a
la POOL i després per a EMAYA. Tot i que al principi, la POOL només tenia un camió, va anar sumant més i creixent en volum de
residus gestionats fins que va construir una fàbrica per a la recollida a Son Bieló, on dúiem tots els fems. Però quan més se’n va
notar el creixement de la POOL va ser una vegada construïda la planta de Sa Indioteria. Allà era on portàvem els residus i on els
classificàvem. Tots els metalls es separaven de la resta amb uns electroimants. Els que estàvem allà inclús cercàvem les monedes
que apareixien entre les llaunes i les peces mecàniques, que eren moltes. També es seleccionaven a mà tots els plàstics i envasos
i també els vidres i el cartró, fent servir unes cintes transportadores i situant quatre homes al voltant de cadascuna. Amb els materials es feien unes bales que s’apilaven al magatzem. De fet, amb les bales de residus, que coneixíem com el “rechazo”, es feia
una mena de compost que servia per abonar els camps de conreu. El meu cap, i mai millor dit, encara recorda el dia que jo era
damunt dues de les bales de cartró i, col·locant-les, vaig caure a terra des de 4 metres d’alçada. De cap al ciment! Em vaig fer una
ferida ben grossa i encara avui duc la marca ben visible al front. La caiguda va ser forta, fins al punt de perdre el coneixement. Els
meus companys, tot i que devien d’estar ben impactats, em varen traslladar ràpidament a Son Dureta i allí vaig quedar ingressat
dues setmanes. Els primers dies, diuen, vaig estar en coma. Hauré de creurer-m’ho, està clar, per que jo no me’n record de res”.
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Juan Echevarría
Un dels aspectes que més ha canviat la feina de recollida i de neteja al llarg de les darreres dècades és l’evolució dels materials. I és que els avenços tecnològics i
també l’augment dels recursos econòmics disponibles
han permès millorar les condicions de feina dels treballadors i aconseguir una major eficiència. Juan Echevarría s’incorporà a la plantilla de la POOL només dos
anys després que l’Ajuntament li encarregàs aquesta
tasca. El seu testimoni és part d’un altra època, d’uns
moments històrics en que qualsevol feina havia de ferse amb els pocs mitjans que hi tenien a l’abast.
“Als anys 60 i 70, les graneres que fèiem servir per agranar els carrers es fabricaven amb mata vegetal, amb les
branques dels arbusts que creixien als voltants de Palma.
Record que hi havia dos treballadors encarregats únicament d’això i cada poc temps, un pic per setmana potser, anaven a recollir el material necessari al costat de la
cantera que es troba devora l’entrada a Palmanova. Ells,
i alguns altres que els ajudaven, arreplegaven totes les
mates i omplien el camió amb que havien anat. Després,
totes aquelles mates les duien al magatzem que la POOL
tenia a l’antic carrer Teniente Oyaga i aquells dos homes
no feien altra cosa en una setmana sinó graneres i graneres, que s’anaven canviant per les antigues, més gastades
per l’ús. La veritat és que, tot i que eren de mata, les de
llavors eren bones graneres. No tant com les d’ara, però
si complien bé la seva funció. Eren ben fortes i duraven.
A més, com se sol dir, “a falta de pan buenas son tortas”.
Quant al transport, també va ser una de les qüestions
que més va influir al nostre dia a dia en els carrers. Des
dels carros de recollida fins als darrers i moderns camions ha plogut molt. No va ser fins el 78 o 79 que els camions de recollida varen incorporar emissora amb la que
mantenir el contacte amb la central. Fins llavors, quan
algú es veia amb problemes per una avaria al camió o
per un incident, no li quedava més remei que agafar un
taxi i tornar a la central, avisar del succeït i enviar algú
a reparar-ho. Malauradament, no era poc habitual que
s’espenyessin els camions i havíem d’anar reparant cada
poc, amb els conseqüents viatges en taxi cap amunt i
cap avall”.
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Miquel Reynés
Més de 30 anys netejant els carres de Ciutat donen per
a molts records i moltes històries d’aquelles que anys
després es conten amb un gran somriure a la cara, tot
i que en el seu moment pot ser no varen tenir gens de
gràcia. Podria ser aquest el cas de l’anècdota que conta
Miquel Reynés amb uns ingredients com a mínim peculiars: bosses de fems, mariners borratxos i agents de
la Shore Patrol dels Estats Units.
“Era l’any 71 quan jo feia la recollida al Casc Antic.
Un dia, al carrer Colon, devers les 12 del migdia, vaig
sorprendre un grup de 5 o 6 mariners nord-americans
completament borratxos armant un bon escàndol pel
carrer. Eren d’un vaixell que havia atracat a Palma i es
veu que no tenien res més a fer que començar a pegar
puntades a les bosses de fems que els veïns del carrer
deixaven baix ca seva per a que nosaltres les recollíssim. El resultat va ser desastrós, tios borratxos trencant
les bosses i espargint tota la porqueria per les voreres.
Quan els vaig veure fent l’animal, vaig avisar l’Ajuntament perquè enviàs la Policia Local. Allí aparegueren,
però tot i que intentaren controlar-los, els americans
passaven de tot, no feien cas i anaven a la seva. Sembla que tenien ganes de gresca. Davant la impossibilitat
dels policies municipals per posar un poc d’ordre, varen arribar reforços de la policia armada, els que coneixíem com els grisos. La presència d’aquests, però,
que imposaven molt més respecte que els locals, sorprenentment tampoc va servir de res. I fins que no va
venir la Shore Patrol, les unitats de policia de la marina nord-americana, aquelles bèsties seguiren a la seva,
sense cap intenció d’arreglar tot el que havien embullat.
Amb l’arribada de la seva pròpia policia, llavors sí es
calmaren. Pot ser temien les conseqüències i acceptaren recollir allò que havien escampat davant la nostra
mirada encara sorpresa pel que havia passat”.
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EMAYA incorpora la recollida i la neteja
Municipalització del servei de recollida i neteja
Finalment l’any 1973, per motius econòmics, l’Ajuntament va retirar aquesta cessió a l’empresa POOL S.A. i el seu personal, maquinària i instal·lacions passaren de forma provisional a EMAYA. Així l’empresa assumeix la gestió, administració
i explotació de neteja viària i dels béns i instal·lacions municipals, de la recollida de fems domiciliaris i comercials, d’eliminació i tractament de deixalles i Residus Sòlids Urbans i altres de competència municipal. Serà l’any 1982 quan aquests
serveis es municipalitzin i entrin a formar part de l’empresa EMAYA, concretament amb la creació de l’Àrea de Sanejament,
que passà a denominar-se Àrea de Medi Ambient l’any 1994.
Juan Echevarría
El final d’una concessió tan important com era la recollida i la neteja de Palma, fins llavors en mans de la POOL, va ser una de
les fites que han acabat configurant la història de l’empresa i, per suposat, la memòria dels seus treballadors. Es tractava de tancar
una etapa i obrir-ne una altra encara desconeguda. Per tant, per molts dels treballadors, va ser un moment d’incertesa. Juan Echevarría duia ja sis anys a la POOL i ocupava un càrrec com a oficial de primera quan el varen informar del canvi que es presentava.
“Érem uns 400 treballadors llavors a la POOL, fent les tasques de recollida de fems a Palma. L’Ajuntament va decidir fer-se càrrec
d’aquest servei en lloc de tenir-ho contractat per més temps. Crec que des del principi va estar clar que tots els qui fèiem feina en
aquell moment, quedaríem al nou servei municipal. Va ser curiós que ens informessin del canvi mitjançant una carta, en la que ens
explicaven que el Consistori assumia aquesta tasca i que passaríem a ser personal contractat directament per l’Ajuntament. Així, va
ser, i durant un parell d’anys depeníem laboralment de l’Ajuntament però a efectes d’organització érem d’EMAYA. Les condicions
laborals es mantingueren i per això ningú va rebutjar passar a EMAYA, tot i que ens avisaren que podíem impugnar el procés en
cas de no estar d’acord. Jo vaig passar a EMAYA com subencarregat general, fins que m’anomenaren cap de taller”.
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Juan Echevarría
A mesura que la situació econòmica del país millorava, cada vegada hi havia més feina de tot tipus i, per tant, menys oferta de
treballadors. A més, a diferència del que passa avui dia, la feina de netejar carrers no era massa envejada fa uns quants anys, tal
vegada per prejudicis socials o, pot ser, per les encara dures condicions laborals. Juan Echevarría ho sap bé:
“A mitjans dels 70, quan jo ja era cap de taller, la gran abundància de feina a Palma implicava de vegades una gran complicació per trobar gent disposada a treballar netejant els carrers o simplement a un taller mecànic. S’havia produït un gran boom
de feina i això, unit a que molta gent veia com un deshonor el fet de netejar els carrers o recollir els fems dels altres, feia difícil
tenir una plantilla estable. Tant era així que els propis caps, quan necessitàvem personal, havíem d’anar als vaixells que arribaven
des d’Alacant, València o Barcelona per oferir un contracte a la gent que venia cercant una vida millor. Molts d’ells deien que sí
sense pensar-s’ho massa i abandonaven el seu lloc de feina a EMAYA pocs dies després. De vegades, inclús, la seva vida laboral a
l’empresa no anava més enllà d’unes hores. No era poc habitual, per exemple, que un equip de recollida sortís a fer el seu torn de
recollida pels carrers i tornès tot sol el conductor del camió contant que el treballador nou que l’acompanyava, havia marxat sense
donar cap explicació. Ocorria que començaven a fer feina a les 10 de la nit i per a les dues de la matinada ja s’estaven escorrent.
Al marge de la sorpresa i de la gràcia que ens podia fer la situació, la veritat és que de vegades suposava un problema poder donar
un bon servei en aquestes condicions. Era gent que venia de la Península i que agafava la feina que li oferíem perquè no tenia res
més, però que una vegada aquí se n’adonaven que hi havia molta demanda a altres sectors que ells preferien. Les coses, està clar,
varen canviar molt i avui en dia cap persona veu aquesta feina com un deshonor. Més ben al contrari, molts volen entrar ara en
EMAYA i firmarien de seguida en cas de tenir l’oportunitat”.
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Joan Jaume
A banda dels canvis que venien donats per la modernització dels materials, a la vida d’EMAYA sempre ha estat determinant la
figura del president o la presidenta de torn, cadascú amb uns objectius i amb una manera de fer feina distinta dels altres. Per això,
els canvis a la Presidència de l’empresa municipal també han marcat els hàbits i la rutina dels treballadors, fins al punt de canviar
els horaris de recollida del dia a la nit. Així ho recorda Joan Jaume, treballador des de 1972.
“Per a nosaltres ja havia estat un canvi important el trasllat des d’Eusebi Estada a la planta de sa Indioteria. Quan arribàrem allà,
digam que no varem ser massa ben rebuts. Més bé al contrari, va haver-hi un bon “lío” perquè ens esperaven al carrer més de 300
persones que no volien que els camions sortissin d’allà pel renou que, segons es queixaven, anàvem a fer. Es va muntar un “follón”
d’espant aquell vespre.
Però probablement el major dels canvis que hem passat la gent de recollida va ser el canvi de torn del dia a la nit. Al cap d’un mes
de començar jo a fer feina, va arribar a l’Ajuntament el batlle De la Rosa (1973) i va prendre una important decisió respecte de l’horari en que es feia la recollida de residus. Ho va canviar del dia a la nit. Fins aquell moment, començàvem a les cinc de la matinada
i terminàvem quan s’acabava la feina. Des de llavors, començàrem a sortir per la nit ben prest, a les onze, tal i com es continua fent
ara. És clar que va ser un canvi substancial en la nostra vida i quan ens ho varen comunicar, ens digueren que la decisió de quedarnos a l’empresa o no degut al canvi forçós d’horari era nostra: ‘Tots els qui vulguin quedar, que quedin, i els qui no, que se’n vagin’.
Malgrat molts no tenien clar si això era una notícia bona o dolenta, tothom va passar al nou horari. A partir d’aquell moment, els
camions sortien a les onze i tornaven quan havien acabat tot el seu recorregut. Com en cada cas era diferent, alguns terminaven de
fer feina a les cinc de la matinada i altres sortien abans o després, en funció de quants de carrers tenien encomanats”.
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Son Reus
EMAYA, per encàrrec de l’Ajuntament de Palma, inicià la tasca de començar a donar servei d’eliminació i gestió dels Residus Sòlids Urbans de Palma. Ja en aquest temps, l’Ajuntament va dur a terme la construcció del primer forn d’incineració
de Son Reus, que es va inaugurar l’any 1980. Al mateix temps, EMAYA es feia càrrec de la gestió directa d’un antic abocador
controlat situat en la mateixa finca i que fins aleshores havia estat gestionat per una empresa privada.
En uns pocs anys, aquest primer forn va resultar insuficient, ja que la quantitat de R.S.U. va créixer més d’un 30% entre
1978 i 1984. En lloc d’afegir noves línies d’incineració, es va optar per la modernització de l’abocament controlat, i per
això es va construir, al costat de l’abocador existent, un de nou d’ uns 60.000 m2, amb una tecnologia diferent: el tractament
aerobi d’alta densitat, amb el qual els residus no s’enterraven sinó que es compactaven amb màquines per aconseguir una
densitat més alta. Aquest nou abocador fou inaugurat l’any 1984 i va anar creixent a mesura que s’anava omplint.
Durant els anys vuitanta el volum anual de residus generats anava augmentant, la qual cosa va suposar un ús molt intens
del nou abocador. L’abocador d’alta densitat, malgrat el funcionament del forn, resultava també insuficient per dos motius:
l’increment de l’R.S.U. i la reducció de la seva superfície útil a mesura que anava creixent en alçada. De forma immediata,
va sorgir la necessitat d’augmentar la capacitat i es va fer una ampliació damunt l’antic abocador controlat, creant una
cubeta impermeabilitzada amb argila, proveïda de drenatge, on es va posar en marxa el tractament aerobi.
L’any 1990, a causa de l’augment dels residus que tractava EMAYA, es va acordar unificar els sistemes d’eliminació de
Palma i de la Part Forana i que fos el Consell de Mallorca l’administració responsable del servei. La solució es va fixar en
el Pla Director Sectorial per a la Gestió del Residus Urbans de Mallorca del Govern Balear, convocant un concurs per a
la construcció i explotació de les noves instal·lacions. Això va implicar el tancament del forn incinerador l’any 1992 i la
cessió d’uns terrenys al nou adjudicatari del servei, l’empresa Tirme, si bé no va significar que Emaya es desentengués de
l’eliminació sinó que hi ha hagut sempre una col·laboració entre les diferents entitats. Fins i tot, el personal de l’antic forn
va ser transferit a Tirme, la nova empresa concessionària.
Les ampliacions continuaren els anys següents i l’any 2000 es revisa el Pla i es preveu un nou abocador de coa per rebre
els residus durant el temps de construcció de les noves línies d’incineració, que no seran operatives fins l’any 2010. Aquest
nou projecte neix fruit de l’enteniment i col·laboració de les administracions responsables, i el dia 19 d’abril de 2005 el
Consell de Mallorca i l’Ajuntament signaren l’acord pel qual l’Ajuntament cedeix temporalment al Consell els terrenys necessaris per a l’ampliació de les instal·lacions d’eliminació, entre les quals hi ha el nou abocador de coa de 80.000 m2 de
superfície que s’haurà de cedir a Emaya per a la seva gestió i explotació. El nou abocador disposa d’unes condicions tant
de disseny com de construcció i de control molt més generoses, segures i adaptades a les exigències reglamentaries i a la
normativa mediambiental actual.
Actualment, el nou abocador de coa, projectat el mes de gener de 2007, ja es troba en funcionament. Aquest nou abocador suposa el desenvolupament d’operacions de regularització de la superfície, la seva impermeabilització, la instal·lació
d’una xarxa de drenatge, una de recollida dels lixiviats i una tercera dels gasos i, per últim, un condicionament de la superfície amb terra vegetal i la seva reforestació.

“Quan vàrem obrir l’abocador de Son Reus, també començà a funcionar el forn de la incineradora i, evidentment, això suposava
un espai nou i també una mentalitat nova dins l’empresa. A l’abocador, només érem dues persones al principi fins que, temps
després, vingueren altres dos treballadors. Tot i que teníem molta de feina per a sols dues persones, ja hi bastàvem perquè la
quantitat de residus que arribava era molt menor a la que es rep en l’actualitat. I és que cada any creix molt el volum de fems que
ens arriben. A més, fa anys vèiem coses realment curioses, com ara bombones de butà, orinals, etc. que ara ja no arriben tant.
Supòs que això és degut a una major conscienciació per part de la gent sobre el positiu que resulta la separació dels diferents tipus
de residus. Es nota que els ciutadans separen prou bé el seu fems i que fan ús dels contenidors de colors, perquè quasi no rebem
envasos, ni vidres a l’abocador. Tampoc veiem mobles ni pneumàtics i fa anys, en canvi, no era així. De fet, record que durant
els primers anys un camió venia a l’abocador una vegada per setmana a endur-se’n tots els residus voluminosos que no es poden
dipositar a l’abocador, com rentadores, termos, fustes de mobles, matalassos, etc. que eren triturats i enterrats. Els fems avui, com
dic, arriben prou nets, si es pot dir així. Per la resta, la feina a l’abocador és pràcticament igual que fa anys. No ha canviat gaire la
manera de treballar, ja que fem servir igual la tana per xafar els fems i fer les diferents capes. Sí que es veritat que no s’empren els
mateixos materials per impermeabilitzar les capes. Abans es posava una capa de terra, un altra d’argila i es tapava de nou amb més
argila i més terra. El sistema que utilitzàvem consistia en dividir l’abocador en seccions de seixanta metres de llarg per sis d’ample i,
quan arribàvem als 4 metres d’alçada, començàvem una nova secció. Avui dia, amb el nou abocador de coa, es fa servir el mateix
sistema però han canviat molt els material d’impermeabilització i també la velocitat amb la que s’omple cada secció. I és que, si
fa 30 anys bastava amb una nova secció cada setmana, ara cadascuna s’omple en menys d’una hora”.

Pedro Ochoa
Una de les fites de la història d’EMAYA, sense dubte, va ser la posada en funcionament de l’abocador de Son Reus, ja que això
canviaria el sistema de separació de residus i, per tant, també alguns aspectes de la recollida i la classificació. Trenta tres anys
després d’aquell dia, encara podem veure a Son Reus algunes de les cares que estaven presents. Pedro Ochoa va ser un dels dos
primers treballadors de l’abocador i encara és allà. Segons assegura, la feina no ha canviat tant, tret de la quantitat de residus que
els arriben.
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L’evolució de l’Àrea de Medi Ambient
Des dels seus inicis l’Àrea de Medi Ambient no ha deixat de dedicar esforços per oferir als ciutadans i ciutadanes de Palma
una ciutat més neta. L’Àrea ha crescut de forma incessant al llarg dels darrers anys per tal de donar resposta a les necessitats
en matèria de neteja i recollida que demanda la ciutat.
Durant els darrers anys podem veure com s’ha incentivat una major preocupació per la cura del nostre medi ambient amb
iniciatives com són la recollida selectiva de residus, la recollida pneumàtica o la incorporació de la figura dels controladors
mediambientals.
Aquests projectes modernitzadors va culminar l’any 2008 amb la presentació del Pla d’Impuls a la Neteja que incorpora
tota una sèrie de noves iniciatives i recursos per garantir la ciutat que tots ens mereixem.

Les instal·lacions de Son Pacs
A causa del desenvolupament de l’Àrea de Medi Ambient, fins aleshores ubicat a Sa Indioteria, es feu una recerca d’una
nova ubicació per a les seves instal·lacions. L’abril de 1992 s’inauguraren les noves instal·lacions de l’Àrea de Medi Ambient a Son Pacs, que estan formades per un edifici d’oficines i personal obrer i una nau taller amb equipament per al manteniment dels vehicles de l’empresa.
Miquel Reynés
Amb el pas de temps i la modernització de la societat i de l’empresa, la presència de les dones a la plantilla passà d’una reduïda
minoria, sempre a tasques administratives, a normalitzar-se en tots els àmbits, departaments i feines de l’empresa. Un dels testimonis d’aquell canvi és Miquel Reynés, que ha fet feina durant més de 30 anys a EMAYA, tant a recollida, com a neteja.
“El canvi va ser curiós per que al servei de recollida d’EMAYA absolutament tots érem homes. Al principi, la incorporació de
les primeres dones, va cridar molt l’atenció a tothom, supòs que simplement per la novetat. Però és de justícia destacar que les
dones eren i són molt bones treballadores. Com dic, allò va suposar la novetat durant una bona temporada, amb reaccions curioses i divertides per part dels companys, però en cap moment s’hi va muntar cap “follón” perquè elles feien molta i bona feina.
Es guanyaren el respecte. Jo llavors feia la recollida al sector 6 i record perfectament que era totalment diferent l’olor que feia el
vestuari dels homes i el de les dones. És un dels records que més marcats tenc d’aquella època. Mentre que el dels homes feia
olor a tigre, al vestuari de les senyores, es van posar ambientadors, floretes, etc. Tots uns luxes que marcaven el desastre d’uns i
l’educació de les altres”
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Manolo Boluda
Manolo Boluda va entrar a fer feina a EMAYA l’any 1977 i durant la seva vida a l’empresa ha vist com canviava la manera de fer
feina, com creixien els serveis d’EMAYA i com milloraven les condicions de treball.
“El meu primer lloc de feina va ser com a peó de recollida de trastos. Sortíem dia sí dia no, i els dies que no, anàvem a fer la
recollida normal a Llucmajor. Per a la recollida de trastos només disposàvem de dos camions i no paràvem de fer serveis, fins a 18
o 19 al dia. Quan alguns dies, sobre tot els primers anys en que funcionava aquest servei, hi havia pocs encàrrecs de recollida de
trastos, arreplegàvem els que veiem pels carrers i així contribuíem a tenir els barris més presentables.
Ocorria de vegades que la gent cridava perquè ens enduguéssim un armari o algun altre moble que no cabia per la porta i no teníem més remei que explicar a la persona de la casa que el nostre servei no incloïa el desmuntatge. El mateix feien amb rentadores
que s’havien espatllat i que havien quedat plenes d’aigua. Generalment, la gent ho comprenia i tornaven a cridar quan ja ho havien solucionat, desmuntant els mobles ells mateixos. El ritme de feina anava augmentant amb el temps perquè cada vegada era més
la gent que coneixia aquest servei d’EMAYA i demanava que li recollissin els trastos a ca seva, en lloc de baixar-los al contenidor.
Una altra etapa que record amb certa nostàlgia és quan vaig fer feina com a operador de la ràdio. Des de l’any 1985, jo era el
que atenia les cridades per ràdio dels companys que sortien amb els camions i també el que prenia nota dels serveis de recollida
de trastos a domicili que demanaven els ciutadans. Les cridades més comuns, a part dels trastos, responien a accidents que havien
patit els conductors dels camions, problemes mecànics, vehicles que no podien passar per un determinat carrer... Era una satisfacció poder servir d’ajuda als companys que havien tingut algun problema fent la seva ruta”.
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Les innovacions
La recollida selectiva
La recollida de residus ha incorporat moltes modernitzacions que demostren un interès per la cura del nostre
medi ambient, alhora que es realitzen campanyes de
conscienciació dirigides als ciutadans i ciutadanes de
Palma. El reciclatge de residus és considerat en la societat actual un deure ecològic que cada vegada realitzen
més ciutadans. El reciclatge té l’objectiu d’evitar una
acumulació massiva dels residus als abocaments, alhora
que s’incentiva la reutilització dels materials reciclats.
EMAYA va incorporar la recollida selectiva de residus
l’any 1999 instal·lant a tota la ciutat contenidors adients
per a cada tipus de residu: paper, envasos, vidre, oli, piles, etc.

La recollida pneumàtica
Per tal de donar resposta a una problemàtica de recollida al casc antic de Palma l’any 2002 va començar el
sistema de recollida pneumàtica. Aquest sistema consisteix en una xarxa general de canonades subterrànies que
condueix i impulsa els abocaments dipositats en unes
bústies situades en la via pública fins a una central de
recollida. El sistema implantat a la zona centre de Palma
compta amb un total de 336 bústies, de tipologia comercial i particular, que poden ser emprades a qualsevol
hora del dia. D’aquest manera s’ha creat un entorn més
net, evitant olors i renous als carrers estrets del centre
de Ciutat.
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Els controladors mediambientals
Actualment EMAYA compta amb el servei de Controladors Mediambientals que està format per treballadors de l’Àrea de
Medi Ambient presents als carrers de Palma en tres torns de feina. La seva presència respon a l’objectiu general de vetllar
pel compliment de les ordenances de neteja, animals de companyia, publicitat dinàmica i obres en la via pública. D’altra
banda també proporcionen informació a la ciutadania sobre les ordenances, realitzen avisos d’incompliment i generen
actes sancionadors en cas de reiteració en l’incompliment.

“Una de les vegades que més he rigut va ser fent una de les habituals rutes per Cala Major. Hi havia un home que sempre passejava el seu ca al mateix carrer i que mai recollia els excrements. A més, sempre duia l’animal sense corretja i el ca anava deixant el
seu “rastre” per totes bandes. La primera vegada li varem explicar que era obligatori dur el ca fermat i que també tenia que recollir
els excrements, ja que, si no fos així, els carrers quedaven bruts. La segona vegada que li varem sorprendre amb el ca sense corretja
i defecant a la vorera, l’home se va espantar i no va saber reaccionar d’un altra forma que recollint amb la mà els excrements de
l’animal, tot per evitar una possible sanció”.

Joaquín Zapata
“Resulta curiós veure com la gent s’encamina als contenidors, disposats a deixar-hi dins les bosses de fems fora d’horari i, quan
ens veuen, fan qualsevol cosa perquè no els pillem: com endur-se les bosses dins el bus o deixar-les al maleter del cotxe. El que
nosaltres hem de fer és demanar-los que tornen a pujar les bosses a casa i que les baixen a l’hora adequada. En una ocasió, record,
jo estava fent ruta durant uns quants dies al mateix carrer i de cop i volta se dirigeix a mi una dona jove molt preocupada contantme que, des de feia tres dies, la seva mare havia estat intentant tirar els fems al contenidor i que, com jo era per allà, sempre els
deixava al maleter del cotxe. No vull ni imaginar-me la olor que feia aquell cotxe. El que li vaig explicar és que en determinades
ocasions justificades, com per exemple quan es tracta de gent malalta que tenen cuidadors sols durant els matins, EMAYA pot fer
un permís especial per a que aquella persona pugui dipositar les bosses en un horari diferent”.

“La nostra tasca és vista de vegades com una funció reprovadora i sancionadora, per això, quan tenim l’oportunitat de servir
d’ajuda directa a la gent, és molt satisfactori. Va ser el cas de la jornada posterior al cap de fibló que va travessar Palma l’octubre
de 2007. El desastre era tan gran, hi havia tanta feina a fer per netejar, per llevar d’enmig tot allò que s’havia romput, que nosaltres
vàrem fer una tasca més d’ajuda que altra cosa. Havíem de ser flexibles amb l’aplicació de la normativa i en comptes de recordar
a la gent que no podien treure trastos al carrer, que no hauria tingut cap sentit, els ajudàvem a fer-ho. Traguérem de les cases
branques, mobles, portes... amb l’únic objectiu que tot tornés a la normalitat quan més aviat millor. La gent es va adonar d’aquesta
ajuda i ens la varen agrair molt”.

“Abans feia feina de peó de recollida a S’Arenal i estava ben a gust gràcies a que mai ha mancat la col·laboració entre treballadors, entre companys. L’any 2004, em proposaren fer-me controlador mediambiental i, malgrat estava bé a S’Arenal, vaig decidir
provar per un temps, veure què tal m’anava. Llavors començà la tasca de formació que tots els controladors rebem i que és necessària per estar al dia quant a la normativa mediambiental, la forma correcta d’elaborar els informes, els detalls de les tasques
administratives, etc. En total, des que vaig començar, he fet 5 o 6 cursos formatius per desenvolupar millor la meva feina: legislació
mediambiental, reclamacions i queixes ciutadanes, cartografia mediambiental, inspecció sonomètrica, etc.
Quant a la mecànica de feina és prou senzilla: el nostre responsable ens dóna les tasques més prioritàries, que solen ser les que
més queixes ciutadanes han provocat, les que apareixen a la premsa i també les que comuniquen al 010 de l’Ajuntament o al
telèfon d’atenció 24 hores d’EMAYA. Moltes de les intervencions que fem els controladors solen ser immediates, com quan descobrim famílies senceres traient mobles i trastos al carrer, obres que es fan en dies de pluja i que taquen les voreres, etc. Entre tant,
mentre no es produeixen aquestes situacions tan clares, anem fent una sèrie de rutes establertes, observant que tothom conegui i
respecti la normativa municipal en matèria de medi ambient. S’ha de dir que en general, els ciutadans se n’alegren de veure que
fem aquesta feina de vigilància i informació, ja que la nostra mera presència als carrers, evita moltes conductes incíviques que ens
perjudiquen a tots. Altres, en canvi, no mostren tanta il·lusió quan ens veuen. Són aquells als qui hem de cridar l’atenció. A més,
molts d’ells acaben reconeixent que no tenen motius per sentir-se molestos i que haurien d’haver actuat millor. Normalment, les
infraccions més habituals són relatives a vessaments a la xarxa de pluvials o també gent que diposita les bosses de residus als contenidors fora de l’horari permès, que col·loquen publicitat dinàmica als carrers o que no recullen els excrements dels seus cans...
Record una vegada que un veïnat del barri de La Soledat ens va cridar escandalitzat perquè estava veient com un reguer de
sang queia per la façana d’un edifici a través dels conductes de pluvials des de la teulada. Així que varem anar a la casa de la que
procedia la sang i tocàrem al timbre. L’explicació era molt més raonable del que cabia imaginar-se, una família musulmana estava
fent la festa del me, en direcció a la Meca. És clar que no ens va quedar més remei que cridar-los l’atenció i demanar que aturessin
el vessament”.
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Un impuls a la neteja de Palma
L’Àrea de Medi Ambient d’EMAYA, dedicant esforços per donar resposta a les necessitats de neteja de la Ciutat, va presentar el febrer de 2008 el Pla d’Impuls a la Neteja de Palma. Aquest pla té l’objectiu de modernitzar la flota de vehicles i
crear nous serveis de neteja que abans no s’oferien. El pla ha estat dissenyat pels propis treballadors de l’empresa, tenint en
compte les seves necessitats per fer una bona feina i per poder oferir a tots els ciutadans i ciutadanes de Palma una ciutat
més neta.
Aquest pla inclou serveis nous, molt demandats pels ciutadans, com són l’eliminació de xiclets dels carrers, l’eliminació
de grafitis, el decapatge de les voreres, una ampliació del servei de recollida de trastos a domicili i el nou servei d’atenció
al ciutadà centralizat en el telèfon únic d’atenció 24 hores 900 724 000. La majoria dels nous serveis ja estan operatius al
carrer gràcies a l’arribada de 26 nous vehicles de recollida i neteja que es presentaren l’octubre de 2008.
Cal recordar que el 12 de juny de 2008 el Pla d’Impuls a la Neteja fou guardonat amb la “Escoba de Platino”, màxim
reconeixement internacional que atorga l’Associació Tècnica per a la Gestió de Residus i Medi Ambient (ATEGRUS).
Una fita històrica d’EMAYA en el servei de recollida ha estat la instal·lació de 370 contenidors soterrats a Palma, que
corresponen a un projecte finançat amb càrrec als fons FEDER de la Unió Europea i els Fons Estatal d’Inversió Local. Amb
aquesta nova iniciativa es millora la imatge de molts punts de Ciutat, es guanya espai públic, es redueix l’impacte olfatiu i
visual dels contenidors i s’augmenta l’accessibilitat, ja que el disseny dels nous contenidors ha previst el seu ús per part de
persones amb mobilitat reduïda. La concepció d’aquest nou sistema de recollida, que ha incorporat com a criteri primordial
el fet que per a poder gaudir d’un servei és necessari poder accedir a ell, ha estat reconegut amb un dels Premis d’Accessibilitat que atorga el Consell de Mallorca.
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PRESIDENTS D’EMAYA
Joan Aguilar Sancho		
Joan Sastre Soler		
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Antonio Nadal Estela 		
Catalina Terrassa Crespí
M. Cristina Cerdó Capellà

1952 – 1957
1957 – 1963
1963 – 1966
1967 – 1979
1979 – 1983
1983 – 1987
1987 – 1991
1991 – 1995
1995 – 1996
1996 – 2003
2003 – 2004
2004 – 2007
2007 –
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