
Sóller i Puigpunyent, el cas dels dos
veterinaris batles en els seus municipis

Alberto Calvo Sáez, de
Valladolid, és elegit nou
president del Consell
General de Col•legis
Veterinaris d’Espanya;
Ramon Garcia renuncia

Apunts de gestió
empresarial: Criteris a
tenir en compte per
fixar els preus a una
clínica veterinària
(primera part)

L’assemblea anual del
REIAC es reuneix a
Menorca i presenta
l’actualització del web i les
millores aplicades a l’eina
informàtica
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Batles i veterinaris:
tan lluny i tan a prop

D’entre tot el que poden arribar a dir durant una hora dos po-
lítics (dues persones que diàriament combinen paraules i fets
per solucionar problemes o assolir millores), que és molt,
emergeix amb força la vocació de servei públic. Deu ser
aquest l’element que vertaderament guia les intencions de la
gent que decideix assumir la responsabilitat de posar-se en
primera filera de la vida pública i, en moltes ocasions, comen-
çar a rebre ‘pals’ per la seva feina. És aquesta vocació de servei
públic la benzina que mou el vehicle i es nota. Poc tenen a
veure, en principi, Toni Marí (PSIB) i Carlos Simarro (PP), més
enfora de ser veterinaris i batles dels seus respectius municipis,
Puigpunyent i Sóller, començant per la filiació política. Mos-
tren, emperò, una sèrie de coincidències en altres punts. Per
començar, varen ser els candidats més votats en els seus po-
bles i, tot i que el joc democràtic en ocasions és capritxós i no
sempre governa la llista més votada, els dos seran els gestors
de dos consistoris de Mallorca fins l’any 2023, si tot va bé. D’al-
tra banda, coincideixen en assegurar que la política municipal
es mou al marge de la política que omple pàgines de diaris i

minuts de programes de televisió, perquè és una feina de ges-
tió de proximitat, amb la gent del poble, “gent que veus i amb
la que xerres a diari”, apunten. I també coincideixen en que
els mecanismes democràtics suposen un examen sever al
qual s’enfronten els polítics cada quatre anys, cosa que els fa
ser escrupolosos amb el seu comès. Així ho explica Simarro:
“És un orgull formar part de la democràcia. Existeixen poques
feines en les quals un sigui jutjat tan durament per tanta gent.
En política un ha de passar comptes a diari i després cada
quatre anys perquè aquesta és la seva feina i la veritat és que
obtenir la majoria absoluta (diu mirant a Toni, que ho va acon-
seguir a Puigpunyent) és un mèrit; es un cum laude”. 

Toni Marí arriba primer als Jardins d’Alfàbia, situats a la ca-
rretera de Sóller, just abans del túnel en direcció al poble de la
Vall. La propietat d’aquest idíl•lic lloc, reminiscència d’un altre
temps, ens ha permès realitzar l’entrevista i la sessió fotogràfica
que la il•lustra amb totes les facilitats del món. Toni Marí (Puig-
punyent, 1979) frissa perquè, com aquell que diu, encara està
aterrant i les primeres setmanes d’assentament al nou lloc no

Toni Marí, a Puigpunyent, i Carles Simarro, a Sóller, són manescals que han estat
elegits pels seus veïns i veïnes primera autoritat en els seus respectius municipis,
assumint amb orgull una gran responsabilitat i mirant de reüll la seva professió



SÓLLER
Es registrà una participació del 63,98% i un total de 6.360 vots
comptabilitzats (el cens és de 9.941 persones majors d’edat). El PP
obtingué 7 escons (de 17), pujant-ne un respecte de 2015, i essent
la força més votada. MES-APIB n’aconseguiren 4, el PSOE 3, i Po-
demos, El Pi i Ciutadans, un cada una. El vot favorable de Ciuta-
dans i l’abstenció d’El Pi li permeten governar amb majoria simple.

PUIGPUNYENT
Es registrà una participació del 77.38% i un total de 1.081 vots
comptabilitzats (el cens és de 1.397 persones majors d’edat). El
PSOE obtingué 5 escons (de 9), pujant-ne dos respecte de
2015, aconseguint la majoria absoluta. Les altres forces políti-
ques amb representació al municipi són Independents (IPG-
APIB), amb 3 escons, i el PP, amb 1 escó.
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deuen ser senzilles, ja que els compromisos el soterren. Malgrat
dur no més d’unes setmanes com a batle, coneix perfectament
l’Ajuntament, del qual en va ser regidor durant l’anterior legisla-
tura i, a més, al llarg de 12 anys ha estat involucrat en la vida pú-
blica municipal de Puigpunyent, on entrà per participació
ciutadana amb projectes de benestar animal. Però és que la
seva dedicació és parcial: compagina la batlia amb la gestió de
les quatre clíniques de les que n’és el titular... i amb la família.
“Vaig entrar en la vida política per intentar aconseguir que les
administracions públiques prenguessin seriosament la gestió
ètica dels animals de companyia, un àmbit en el qual sempre
m’he mogut. Ara afronto amb un bon equip la gestió municipal
del poble... i amb un bon equip la gestió diària de les clíniques.
Per molt que jo sigui el batle o el titular, sense un bon equip al
darrere els meus objectius serien molt més complicats”, explica
Marí, que avança quins són els seus reptes al municipi: “Millorar
la informació i la participació ciutadana en la vida del poble; i
millorar el respecte cap a les persones del poble i l’entorn, com
és el medi ambient, el patrimoni, etcètera, fent polítiques am-
bientals amb molta pedagogia sobre qüestions de reciclatge,
per exemple”. Marí clou que “l’objectiu és lluitar per allò en què
creus i que això repercuteixi en la teva gent i en el seu benestar”.
En tot cas, es tracta d’un batle sense dedicació exclusiva, un
complement que recau en un dels seus regidors.

“Si no hagués pogut seguir fent de veterinari i acompanyar
les nines a l’escola, dinar amb elles o passar algun horabaixa
amb la seva companyia, no m’hauria ficat en això”, assevera.

Mentrestant, ha arribat als Jardins d’Alfàbia Carlos Simarro
(Lleida, 1961), que el primer que fa és felicitar Toni Marí. Els ma-
nescals comencen a xerrar, interessant-se per les seves situa-
cions, i semblen dues persones properes malgrat que no es
coneixessin personalment d’abans. El batle de Sóller és un ve-

terà en política i afronta la seva tercera legislatura al capdavant
de l’Ajuntament d’un dels pobles més emblemàtics de la
Serra de Tramuntana. Després d’entrar-hi en el 1999, com a
regidor a l’oposició, l’any 2003 es convertí en batle en ser el
candidat més votat  de la història de Sóller (completà la legis-
latura, fins 2007).

Va ser batle també entre 2011 i 2015, patint alguns mo-
ments de dificultat com va ser l’incendi del seu cotxe davant
casa seva, provocat per un jove de la localitat. Demanat sobre
les causes que dugueren a la política a un veterinari que ha
tocat tots els pals (ha tengut una clínica de petits animals a
Sóller, engegà l’ADS Xots de Tramuntana i té plaça com a fun-
cionari de la CAIB a Salut), Simarro respon amb fermesa: “la
vida política és una elecció per tractar de transformar la so-
cietat, millorant-la. En el nostre cas, el nostre poble. Ser a l’A-
juntament et permet estar en contacte constant amb la gent
i és una possibilitat única per posar en marxa projectes en be-
nefici del poble. Com totes les vocacions, és una experiència
molt enriquidora a nivell personal, però també passa factura
perquè requereix d’un gran esforç personal i familiar; desgasta
molt”. Demanat pels reptes de cara a la present legislatura, el
batle de Sóller aposta per la creació d’una nova xarxa d’apar-
caments (unes 1.500 places), “que milloraran la vida dels so-
llerics i dels visitants”, assegura; la remodelació e la circulació

Els seus resultats electorals

>>> Marí: “Vaig entrar en la vida
política per intentar aconseguir que les
administracions públiques prenguessin
seriosament la gestió ètica dels animals
de companyia”. 
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Segon mandat d’Armengol amb alguns canvis al Govern

Entre d’altres, Agricultura i Ramaderia, en mans de Mae de la Concha, queden separades de Medi Ambient, mentre
que la Conselleria de Salut i Consum continuarà sota la gestió de Patricia Gómez

Després de les eleccions autonòmiques, que confirmaren
el partit socialista com la força més votada, i d’un procés ne-
gociador complex per formar govern amb Podem i Més per
Mallorca, a més dels rebre els suport de Gent x Formentera-
PSOE-EUIB i Més per Menorca, Francina Armengol es con-
vertí en presidenta del Govern de les Illes Balears per
segona legislatura consecutiva. La líder dels socialistes ba-
lears ha fet una sèrie de canvis, alguns dels quals afecten a
l’àmbit de la professió veterinària, com és el de separar Medi
Ambient i Territori d’Agricultura, Pesca i Alimentació (on
quedarà la DG d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament
Rural), en mans de la menorquina Mae de la Concha. El ti-
tular de la Conselleria de Medi Ambient, per la seva part,
serà Miquel Mir. Pel que respecta a la Conselleria de Salut i
Consum, la cartera continua en mans de Patricia Gómez. 

El segon Govern de Francina Armengol el completen la Con-
selleria de Transició Energètica i Sectors Productius, amb rang
de Vicepresidència, ocupada per Juan Pedro Yllanes; la Conse-
lleria de Presidència, Cultura i Igualtat, amb Pilar Costa al cap-
davant; la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, amb

Rosario Sánchez com a titular; la Conselleria de Model Econò-
mic, Turisme i Treball, amb Iago Negueruela; la Conselleria d’A-
fers Socials i Esports, amb Fina Santiago; la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, amb Martí March; la Conselleria
de Mobilitat i Habitatge, amb Marc Pons; i la Conselleria d’Ad-
ministracions Públiques i Modernització, amb Isabel Castro.

pel poble, i la millora de la neteja dels carrers i jardins públics.
“Ens esforçarem per treballar des del consens i l’esforç per
aconseguir un Sóller millor”, apunta.

FIGURA MAL VISTA? FEINA MAL PAGADA?
Toni Marí i Carlos Simarro tornen a coincidir en una qüestió
quan se’ls demana, estant plegats, per la mala imatge del po-
lític que pot tenir la societat. En els dos casos dissenteixen d’a-
questa afirmació feta en forma de pregunta. “No crec en
estereotips i sí en les persones. No estic d’acord en què el po-
lític estigui mal vist; el que sí pens és que no està suficient-
ment valorat”, assegura Toni. “Crec que el polític viu dels seus
fets i no d’allò que un altre fa a qualsevol altre indret. No es

just generalitzar, per la qual cosa no crec que estiguem mal
vists”, creu Simarro. “Un polític, com un veterinari ha de ser de
caràcter resolutiu perquè inevitablement la feina consisteix en
solucionar problemes. I això ho ets o no ho ets”, afegeix. 

En parlar de valoracions és inevitable fer-ho en salaris. Els
sous dels batles estan regulats per norma en base al número
d’habitants del municipi. Toni Marí cobrarà 500 euros al mes
(amb dedicació parcial) per ser batle en un municipi de 2.000
habitants; Simarro, per la seva part, cobrarà uns 2.900 euros
mensuals per ‘gestionar’ un municipi d’uns 15.000 habitants.
Marí aclareix que el membre del seu equip amb dedicació
exclusiva cobrarà 1.800 euros al mes i afegeix una idea: “Jo no
m’he ficat en política pel sou. L’objectiu de ser batle no és
estar ben pagats, sinó la reconversió del teu poble a nivell local
gestionant òptimament els recursos dels quals es disposen
sobre un programa d’idees i projectes. Opino que en aquest
escenari la retribució és accessòria”. Igual de contundent es
mostra Simarro: “Cada vegada que em fic en política perd do-
blers. S’ha de tenir en compte que en política municipal un
ha d’estar a disposició de la ciutadania les 24 hores del dia.
Imagina què suposa això en l’era de les comunicacions i el
mòbil. Què cobraria de funcionari si fes feina totes les hores
del dia? La comparació parla per sí mateixa”.

“Ningú s’agafa una feina per la paga d’igual manera que
ningú es fa veterinari pels doblers”, clou el batle de Sóller.
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>>> Simarro: “Com totes les vocacions,
(la política) és una experiència molt
enriquidora a nivell personal, però
també passa factura perquè requereix
d’un gran esforç personal i familiar”. 


