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1. Garbal i PSIB PSOE

La  història  de  la  urbanització  de  Son  Bordoi  comença  l’any  2008  amb
l’aprovació de la  Llei 5/2008 de 14 de maig, d'actuacions urgents per a habi-
tatges de protecció  pública,  anomenada Llei Carbonero, pel conseller que la
va impulsar, Jaume Carbonero (PSIB). Aquesta llei creava la figura de les Re-
serves Estratègiques de Sòl, on se suposava que el Govern promouria la con-
strucció d’habitatge públic o taxat més barat per donar sortida al problema
habitacional. Ja en aquell moment, la llei va ser criticada pel GOB perquè afa-
voria promocions en sòl rústic en lloc forçar l’ocupació dels aleshores 100.000
habitatges buits construïts que s’estimava que hi havia a les Illes1

En el cas de Son Bordoi, el planejament inicial de la urbanització va sortir pub-
licada al BOIB el 21 de novembre de 2009,
juntament amb altres2. 
 
Tanmateix, a principis de 2010,  El Mundo
Baleares destapava  una  relació  entre  els
promotors de la urbanització de Son Bordoi i
el  PSOE. Segons uns reportatges de  Mari-
ona Cerdó i  Indalecio Ribelles dels dies
10 i  11  de  gener  d’aquell  any3,  el  Grupo
Garbal,  propietari  dels  terrenys,  n’havia
venut el 50% a  Fbex,  que al seu torn,  ho
havia  traspassat  a  Haras  Gestión  del
Suelo, «una sociedad controlada por Martí
Gual», segons els periodistes. També segons
aquesta informació, Garbal era l’empresa de
José Miguel  García García,  aleshores  vi-
cepresident  del  RCD Mallorca  -el  president
era Vicens Grande, president del grup Drac-,
que resultava ser també vocal de l’agrupació

de Ponent del PSOE-Palma4.
1«El GOB reclama al Govern que abans de construir al sòl rústic opti per ocupar els prop 
de 100.000 habitatges buits que hi ha a les Illes.» 
<https://www.gobmallorca.com/comuni/com2007/081003.html>

2 <http://boib.caib.es/pdf/2009171/p22.pdf>
3«Son Bordoy cambió de manos mientras se tramitaba la 'Ley Carbonero’» El Mundo de 
Baleares, 10/1/2010. 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/10/baleares/1263125094.html>
«Los protagonistas del 'pelotazo' de Son Bordoy están vinculados al PSOE». El Mundo de 
Baleares, 11/1/2010. 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/11/baleares/1263201527.html>

4 <http://web.psoe.es/palmanord/news/223807/page/companera-maria-mojota-elegida-nueva-secretaria-general-la-

http://web.psoe.es/palmanord/news/223807/page/companera-maria-mojota-elegida-nueva-secretaria-general-la-agrupacion-socialista-palma-ponent.html
http://web.psoe.es/palmanord/news/223807/page/companera-maria-mojota-elegida-nueva-secretaria-general-la-agrupacion-socialista-palma-ponent.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/11/baleares/1263201527.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/10/baleares/1263125094.html
http://boib.caib.es/pdf/2009171/p22.pdf
https://www.gobmallorca.com/comuni/com2007/081003.html
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De fet, com a mínim fins l’any 2011, García seguia vinculat al PSOE, com es
veu a una foto d’Última Hora, assegut darrera un altre militant, Andreu Carles
López (fotos 1 i 2). Sembla que els negocis de Garbal, estretament relacionats
amb els de Vicens Grande, no funcionaren, i l’empresa desaparegué, com rec-
ollia l’actual director de l’EPRTVIB, Andreu Manresa, en un article a El País de
l’any 2014, «Mallorquines en el volcán»5:

«[…] La burbuja gigante asoló con todo. Otro inmobiliario con Grande, José Miguel García, ac
cionista y ex directivo, quiso hacer 3.000 pisos e ingresar 475 millones de euros al año, con su
marca Garbal que presentó en Son Vida; como Mario Conde con Banesto y Paco Berga con
Brokerval. Garbal se evaporó y García ejerce de abogado […]»

Allò curiós és que, tal com senyalava la notícia d’EMB, Garbal havia comprat
Son Bordoi l’abril de 2007 (un any abans que s’aprovàs la llei), juntament amb
la immobiliària Fbex De fet, tot i que la web del Grupo Garbal ja no funciona
(www.grupgarbal.com), a diverses webs empresarials hi figura encara una em-
presa anomenada Garbal Construcciones 2002 SL, l’administrador de la qual
és José Miguel García6.  En aquestes webs s’hi poden llegir diverses notícies
relacionades amb Garbal, la darrera de les quals és la compra dels terrenys de
Son Bordoi l’abril de 2007, com efectivament recollia la informació d’EMB. (foto
3).

agrupacion-socialista-palma-ponent.html>
5 «Mallorquines en el volcán». El País, 2/3/2014. 

<https://elpais.com/ccaa/2014/03/02/catalunya/1393772473_021991.html>
6 <https://guiaempresas.universia.es/GARBAL-CONSTRUCCIONES-2002.html> o < 

https://www.einforma.com/informacion-empresa/garbal-construcciones-2002>

dent de Garbal.  Font:  Diario de Mal-
lorca <https://www.diariodemallor-
ca.es/deportes/2010/04/22/jose-
miguel-garcia-oficializa-
renuncia/564033.html#>

2. José Miguel García,  a una reunió del PSOE el 15/12/2011, més prim. Font:  Última
Hora <https://ultimahora.es/noticias/local/2013/01/03/89040/psib-constata-goteo-bajas-
veintena-militantes-une-eu.html>

http://www.grupgarbal.com/
https://www.einforma.com/informacion-empresa/garbal-construcciones-2002
https://guiaempresas.universia.es/GARBAL-CONSTRUCCIONES-2002.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2013/01/03/89040/psib-constata-goteo-bajas-veintena-militantes-une-eu.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2013/01/03/89040/psib-constata-goteo-bajas-veintena-militantes-une-eu.html
https://elpais.com/ccaa/2014/03/02/catalunya/1393772473_021991.html
https://www.diariodemallorca.es/deportes/2010/04/22/jose-miguel-garcia-oficializa-renuncia/564033.html#
https://www.diariodemallorca.es/deportes/2010/04/22/jose-miguel-garcia-oficializa-renuncia/564033.html#
https://www.diariodemallorca.es/deportes/2010/04/22/jose-miguel-garcia-oficializa-renuncia/564033.html#
http://web.psoe.es/palmanord/news/223807/page/companera-maria-mojota-elegida-nueva-secretaria-general-la-agrupacion-socialista-palma-ponent.html
http://web.psoe.es/palmanord/news/223807/page/companera-maria-mojota-elegida-nueva-secretaria-general-la-agrupacion-socialista-palma-ponent.html
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Però  no  només  això.  El  noms  de  José  Miguel  García  i  Son  Bordoi  també
apareixen, sorprenentment, als dossiers de l’empresa d’espionatge Método 3,
implicada en el cas d’extorsió a la família Pujol per part de membres del Partit
Popular  en  el  context  de  l’operació  de  les  clavegueres  de  l’estat  contra
Catalunya. Així, mitjans com Última Hora,  Mallorcadiario.com o Diario de Mal-
lorca7 es feren ressò, el febrer de 2013, de la filtració d’una llista de 169 casos
de 

seguiment de l’empresa, entre els quals, alguns de les Illes, i entre aquests,
l’espionatge a García i al conseller Carbonero per la trama de Son Bordoi.

Però pocs mesos abans de l’aprovació de la llei, per alguna raó, Garbal vengué
la seva part una altra vegada a Fbex8, que al cap de poc temps abandonà el

7«La agencia de detectives Método 3 investigó a políticos de Balears» Última Hora, 23/2/2013. 
<https://ultimahora.es/noticias/local/2013/02/23/93007/agencia-detectives-metodo-investigo-
politicos-balears.html>
«Método 3 espió a Munar, Carbonero, Llompart y al falso príncipe Jacinto» Mallorcadiario. 
<http://www.mallorcadiario.com/noticia/509989/ibiza/metodo-3-espio-a-munar-carbonero-llom-
part-y-al-falso-principe-jacinto.html>

«Cargos baleares, espiados por los detectives de Método 3» Diario de Mallorca, 23/2/2013. 
<https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/02/23/cargos-baleares-espiados-detectives-
metodo-3/828671.html>

8 «La promotora Garbal ha vendido los terrenos de Son Bordoy a Fbex» Última Hora, 20/2/2008. 
<https://ultimahora.es/noticias/local/2008/02/20/447993/promotora-garbal-vendido-terrenos-son-bordoy-
fbex.html>

12 d’abril de 2007 sobre que el Grupo Garbal havia comprat Son Bordoi per fer-hi 191 habitat-
ges  i  zona  comercial.  Font:  <https://guiaempresas.universia.es/GARBAL-CONSTRUCCIONES-
2002.html>

https://ultimahora.es/noticias/local/2008/02/20/447993/promotora-garbal-vendido-terrenos-son-bordoy-fbex.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2008/02/20/447993/promotora-garbal-vendido-terrenos-son-bordoy-fbex.html
https://guiaempresas.universia.es/GARBAL-CONSTRUCCIONES-2002.html
https://guiaempresas.universia.es/GARBAL-CONSTRUCCIONES-2002.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/02/23/cargos-baleares-espiados-detectives-metodo-3/828671.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/02/23/cargos-baleares-espiados-detectives-metodo-3/828671.html
http://www.mallorcadiario.com/noticia/509989/ibiza/metodo-3-espio-a-munar-carbonero-llompart-y-al-falso-principe-jacinto.html
http://www.mallorcadiario.com/noticia/509989/ibiza/metodo-3-espio-a-munar-carbonero-llompart-y-al-falso-principe-jacinto.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2013/02/23/93007/agencia-detectives-metodo-investigo-politicos-balears.html
https://ultimahora.es/noticias/local/2013/02/23/93007/agencia-detectives-metodo-investigo-politicos-balears.html
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projecte i traspassà els terrenys a  Haras Gestión del Suelo SL9, de Martí
Gual. Fbex, per la seva part, es dissolgué l’any 201010.

2. Haras Gestión del Suelo i Martí Gual

Martí Gual Frau, propietari del grup Martí Gual (GMG), és un empresari que,
segons el periodista  Diego Feliu al seu Tablón de noticias, havia fet fortuna
durant  el  mandat  de  la  socialista  Margarita  Nájera  a  l’ajuntament  de
Calvià11.

Gual és també un dels ciutadans espanyols que apareix a la Llista Falciani,
d’evasors tributaris a través de comptes opacs del banc HSBC12 -de fet,  en
plena precampanya electoral l’any 2015, l’actual batle i la tinent de batle de
Palma, Antoni Noguera i Neus Truyol, ja denunciaren la vinculació de Gual i Son
Bordoi amb la llista Falciani13-

Tot i que és conegut i reconegut que Martí Gual controla  Haras Gestión del
Suelo, sembla que aquest control s’exerceix de manera indirecta. De fet, el seu
nom no apareix en el registre de l’empresa consultable a internet, sinó que ac-
tualment, com a administrador únic hi figura  Joaquín María Viñals Señán.
Tanmateix, l’historial de l’empresa a través del Bolletí del Registre Mercantil
(BORME), consultable a través de la web LibreBORME, ens mostra un intens
relleu d’administradors14: Lorenzo Luis Baquera Aguirre, Francisco Javier
Collado García, José Luis Guillén García i  Antonio Cirer Juan,  que es
relleven en el càrrec successivament. El darrer relleu va ser el de Cirer per
Viñals15.

9 «La promotora del proyecto de Son Bordoy prevé iniciar las obras en enero» Diario de Mallorca, 13/9/2012. 
<https://www.diariodemallorca.es/palma/2012/09/13/promotora-proyecto-son-bordoy-preve-iniciar-obras-
enero/793560.html>

10 «Fbex se declara insolvente con más de 600 millones de euros de deuda» 
<http://www.lavanguardia.com/economia/20100219/53894218432/fbex-se-declara-insolvente-con-mas-de-600-
millones-de-euros-de-deuda.html>

11 «Haras Gestión compró Son Bordoy con la certeza de que el Govern elegiría esta promoción para su programa de 
viviendas de protección oficial» Tablón de noticias, 22/12/2010. <http://cridamedia.blogspot.com.es/2010/12/haras-
gestion-firmo-la-compra-de-son.html> També segons Feliu, Gual, a través d’Haras Gestión del Suelo, va estipular 
al contracte de compra de Son Bordoi que hi faria un nombre indeterminat d’HPO; aquest acte notarial es va firmar,
segons Feliu, el 15 de juliol de 2008, mentre que el concurs no es va convocar fins el dia 18, i la selecció de Son 
Bordoi no es va publicar al BOIB fins el 21 de novembre de 2009 (veure nota 2). Tanmateix, sense l’acta notarial, 
comprovar això és, de moment, impossible.

12 «Aparece otro empresario mallorquín con una cuenta en Suiza en la lista Falciani» Diario de Mallorca, 27/1/2017. 
<https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/02/17/aparece-empresario-mallorquin-cuenta-suiza/999934.html>

13 <http://www.mespermallorca.cat/actualitat/article/neus-truyol-no-volem-que-cap-euro>
14 <https://libreborme.net/borme/empresa/haras-gestion-de-suelo/>
15 Anunci 298955 de 2014. Boletín Oficial del Registro Mercantil, 21/7/2014, núm. 136, p. 32554. 

<https://www.boe.es/borme/dias/2014/07/21/pdfs/BORME-A-2014-136-07.pdf>

https://www.boe.es/borme/dias/2014/07/21/pdfs/BORME-A-2014-136-07.pdf
https://libreborme.net/borme/empresa/haras-gestion-de-suelo/
http://www.mespermallorca.cat/actualitat/article/neus-truyol-no-volem-que-cap-euro
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/02/17/aparece-empresario-mallorquin-cuenta-suiza/999934.html
http://cridamedia.blogspot.com.es/2010/12/haras-gestion-firmo-la-compra-de-son.html
http://cridamedia.blogspot.com.es/2010/12/haras-gestion-firmo-la-compra-de-son.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20100219/53894218432/fbex-se-declara-insolvente-con-mas-de-600-millones-de-euros-de-deuda.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20100219/53894218432/fbex-se-declara-insolvente-con-mas-de-600-millones-de-euros-de-deuda.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2012/09/13/promotora-proyecto-son-bordoy-preve-iniciar-obras-enero/793560.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2012/09/13/promotora-proyecto-son-bordoy-preve-iniciar-obras-enero/793560.html
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Però el sr. Viñals Señán, segons el BORME, també és administrador únic d’una
sèrie d’empreses de construcció més, a part d’Haras16:  Promociones y De-
sarrollos Nueva Palmira SL, Camebal SA, Construcciones D’or SA, Pro-
mociones Torre de Pelaires SA,  Hispana Teseo SA,  Rosellón SL,  Hama
Finanzic SRL, Pelaires Gestión SL, Ottomilia SL. 

Una altra cosa curiosa és que els diferents administradors d’Haras també ho
han  estat  d’algunes  d’aquestes  altres  empreses.  Així,  Baquera  Aguirre
també ha estat adminstrador de Hama Finanzic, Rosellón SL, Hispana Teseo,
Construcciones  Dor  o  Pelaries  Gestión  SL,  entre  d’altres17;  Cirer  Juan,  de
Rosellón SL, Hama Finanzic, Promociones y Desarrollos Nueva Palmira i Pelaries
SL, entre d’altres18; Guillén García, també de Rosellón SL, Promociones y De-
sarrollos  Nueva  Palmira  i  Pelaries  SL  i  altres19.  Altres  empreses  que  es
repeteixen en aquestes llistes són Los Peches Inversiones SA, Paine Inver-
siones SA, Paine Desarrollos Inmobiliarios SL, o Actividades Turisticas
De Paguera SL. D’aquestes, Los Peches Inversiones SA i Paine Desarrollos In-
mobiliarios SL foren abosrvides pel Banco Mare Nostrum (l’antic  Sa Nostra)
l’any 201320.

Un altre nom per afegir en aquesta relació és el de  Margarita Rosa Mayol
Burguera, que segons el BORME figura actualment d’administradora única i
apoderada d’Actividades Turísticas de Peguera SL i de Construcciones d’Or SA
(Viñals  n’és  l’administrador),  però  que  també  ens  apareix  com  a  admin-
istradora i apoderada en el passat de la majoria d’empreses citades: Hama Fi-
nanzic, Camebal, Pelaires Gestión, Hispana Teseo, Los Peches, etc21. Una dada
més: segons el BORME, Margarita Mayol era l’administradora única de Came-
bal l’any 2011, amb  Martí Gual Frau com a apoderat.22 Gual també figura
com a administrador d’Hispana Teseo l’any 200223.

Segons la web d’informació de Diego Feliu, Mayol era una treballadora de Sa
Nostra que, juntament amb un altre  treballador,  Antoni  Cantallops Gual,
s’havien avengut  a  formar  part  de  l’entramat  empresarial  de  Martí  Gual24.
Segons  això,  Cantallops  i  Mayol  foren  els  primers  administradors  d’Haras
Gestión del Suelo SL, que de fet, era una filial de Pelaires Gestión SL. Aquesta

16 <https://libreborme.net/borme/persona/vinals-senan-joaquin-maria/>
17 <https://libreborme.net/borme/persona/baquera-aguirre-lorenzo-luis/>
18 <https://libreborme.net/borme/persona/cirer-y-juan-antonio/>
19 <https://libreborme.net/borme/persona/guillen-garcia-jose-luis/>
20 Anunci 1212 de 2013. Boletín Oficial del Registro Mercantil, 23/5/2013, núm. 95, p. 25503. 

<http://www.boe.es/borme/dias/2013/05/23/pdfs/BORME-B-2013-95-07.pdf>
21 <https://libreborme.net/borme/persona/mayol-burguera-margarita-rosa/>
22 Anunci 510473 de 2011. Boletín Oficial del Registro Mercantil, 23/12/2011, núm. 242, p. 71683. 

<https://boe.es/borme/dias/2011/12/23/pdfs/BORME-A-2011-242-07.pdf>
23 < https://www.infoempresa.com/es-es/es/directivo/gual-frau-martin>
24 «Sa Nostra oculta a través de un entramado de sociedades administradas por empleados suyos su presencia en Son 

Bordoy como propietaria» El tablón de noticias, 10/11/2010. <http://cridamedia.blogspot.com.es/2010/11/sa-
nostra-oculta-traves-de-un-entramado.html>

http://cridamedia.blogspot.com.es/2010/11/sa-nostra-oculta-traves-de-un-entramado.html
http://cridamedia.blogspot.com.es/2010/11/sa-nostra-oculta-traves-de-un-entramado.html
https://www.infoempresa.com/es-es/es/directivo/gual-frau-martin
https://boe.es/borme/dias/2011/12/23/pdfs/BORME-A-2011-242-07.pdf
https://libreborme.net/borme/persona/mayol-burguera-margarita-rosa/
http://www.boe.es/borme/dias/2013/05/23/pdfs/BORME-B-2013-95-07.pdf
https://libreborme.net/borme/persona/guillen-garcia-jose-luis/
https://libreborme.net/borme/persona/cirer-y-juan-antonio/
https://libreborme.net/borme/persona/baquera-aguirre-lorenzo-luis/
https://libreborme.net/borme/persona/vinals-senan-joaquin-maria/


         GOB Mallorca

informació també està citada, a partir d’una altra font, a la tesi doctoral de Sò-
nia Vives L’espai urbà del capitalisme. La construcció del projecte neoliberal
de Palma (2012: 300)25:

«Haras Gestión del Suelo SL és propietària del SUNP/76-01 (Son Bordoy) de 111.821 m2 .
L’empresa està  controlada pel promotor immobiliari Martí  Gual247 . El juny de 2010, Haras
Gestión del Suelo SL feu una ampliació de capital a càrrec de Pelaires Gestión SL, empresa
també controlada per Gual i amb el mateix domicili social que Haras Gestión del Suelo. De-
sprés de l’ampliació de capital es modificaren els estatuts de la companyia i aquesta passà a
tenir com a administradors als treballadors de Sa Nostra, Antoni Cantallops Gual i Margalida
Mayol Burguera.»

Antoni Cantallops era un alt càrrec d’Invernostra, la immobiliària de Sa Nos-
tra26. Un altre exemple: l’empresa Los Peches tenia la seu a ua seu de Sa Nos-
tra al complex Mirall Balear (Camí de Son Fangos, 100), i més tard, al c/ del Ter,
14-16, la seu central de l’entitat al polígon de Son Fuster27.

Com més es relacionen aquesta llarga llista d’empreses? Doncs pel fet que,
curiosament,  tal com ja va fer notar al seu moment EMB, totes comparteixen
o compartien domicili social: o bé al c/ de Can Cavalleria 16, baixos o al c/ Ticià
37, baixos, a Palma, o bé a la Carretera Vella de Pollença, s/n, polígon 10, a
Campanet (l’actual d’Haras Gestión del Suelo, sembla). Segons ETN (nota 24),
Can Cavalleria 16 era l’oficina de Martí Gual.

Com veim, se’n presenta un extens nigul d’empreses i persones sempre inter-
relacionades i que passen d’un lloc a l’altre, amb molt poc temps, i que con-
vergeixen amb Martí Gual i Sa Nostra en un punt o altre. Una xarxa complexa -i
dubtosa- d’empreses amb els mateixos noms al darrere i de la qual se’n fa
molt difícil seguir el rastre i establir-ne una matriu clara, però que sembla molt
evident que estan controlades per Gual, ja que ningú dubta que ell és qui està
al darrera de l’operació de Son Bordoi que ha de dur a terme Haras Gestión del
Suelo.

3. Martí Gual-Sa Nostra-PSIB

Les relacions entre Martí Gual i Sa Nostra estan sent investigades per la fis-
calia Anticorrupció i l’Audiència Nacional, en el marc de la investigació sobre la
desaparició de l’entitat, especialment la compra de Son Bordoi28. Segons ETN,

25 Consultable a <http://hdl.handle.net/10803/283230>
26 <https://libreborme.net/borme/persona/cantallops-gual-antonio/>
27 <https://libreborme.net/borme/empresa/los-peches-inversiones/>
28 <http://ib3tv.com/laudiencia-nacional-investiga-el-financament-de-sa-nostra-a-una-promotora-per-la-compra-de-

tres-finques-de-palma.html>

http://ib3tv.com/laudiencia-nacional-investiga-el-financament-de-sa-nostra-a-una-promotora-per-la-compra-de-tres-finques-de-palma.html
http://ib3tv.com/laudiencia-nacional-investiga-el-financament-de-sa-nostra-a-una-promotora-per-la-compra-de-tres-finques-de-palma.html
https://libreborme.net/borme/empresa/los-peches-inversiones/
https://libreborme.net/borme/persona/cantallops-gual-antonio/
http://hdl.handle.net/10803/283230
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és de fet Sa Nostra qui de fet va comprar la finca fent-se servir de les empre-
ses-pantalla de Gual29.

El cas és que la fiscalia veu indicis seriosos en aquest afer, i per això, Gual i 21
antics consellers de Sa Nostra estan imputats30. Entre aquests consellers hi ha
el diputat autonòmic del PSIB Andreu Alcover.

Una de les darreres  notícies,  que curiosament ha passat potser  massa de-
saparcebuda, és, entre el novembre de l’any passat i el febrer d’aquest
any 2018, la localització i bloqueig per part del jutje  Pedraz de l’Audiència
Nacional de prop de 12’6 milions d’€ a  Suïssa i Portugal (Madeira) provi-
nents de societats de Martí Gual: Camebal, Construcciones d’Or, Font de Sant
Miquel, Torre Pelaires, etc. Se’n feren ressò el Diario de Mallorca i El Mundo31.
Recordem que les empreses Camebal, Construcciones D’or SA, Promo-
ciones Torre de Pelaires estan administrades, segons el BORME, per
Joaquín María Viñals Señán, que també és administrador únic d’Haras
Gestión del Suelo, la propietària i promotora de Son Bordoi.

En relació a la desaparició de Sa Nostra, l’any 2016 PP i PSIB votaren en contra
de crear una comissió d’investigació al Parlament balear sobre la caixa d’es-
talvis32. Aleshores Andreu Alcover, del PSIB, encara no havia estat imputat.

Arran de la crisi i  les pèrdues, Sa Nostra es va fusionar el 2010 amb altres
caixes arruinades per crear Banco Mare Nostrum, per odre del Banc d’Espanya.
Finalment, el 2018 BMN ha estat absorvida per Bankia, desapareixent també
com a marca. A dia d’avui, Bankia és encara un banc de titularitat pública en
un 60%.

29 «Sa Nostra pasó a controlar los terrenos de Son Bordoy en el Molinar sin aportar ni un solo euro al subrogarse las 
hipotecas de dos promotores» <http://cridamedia.blogspot.com.es/2010/12/sa-nostra-paso-controlar-los-
terrenos.html>

30 «Imputados 21 exconsejeros de Sa Nostra por operaciones inmobiliarias» Cadena Ser, 13/10/2017. 
<http://cadenaser.com/emisora/2017/10/13/radio_mallorca/1507894119_592886.html>

31«Más de doce millones enviados a Suiza y Portugal» Diario de Mallorca, 16/2/2018. 
<https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/02/16/doce--millones-enviados-
suiza/1288261.html>
«Caso Sa Nostra: el juez bloquea 7 millones de euros desviados a Suiza» El Mundo, 2/11/2017 
<http://www.elmundo.es/baleares/2017/11/02/59faca45e2704e416b8b45b4.html>

32 <PP y PSIB impiden la creación de una comisión de investigación sobre Sa Nostra> El Mundo, 2/11/2016. 
<http://www.elmundo.es/baleares/2016/11/02/5819f211ca4741db178b4570.html>

http://www.elmundo.es/baleares/2016/11/02/5819f211ca4741db178b4570.html
http://www.elmundo.es/baleares/2017/11/02/59faca45e2704e416b8b45b4.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/02/16/doce--millones-enviados-suiza/1288261.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/02/16/doce--millones-enviados-suiza/1288261.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/10/13/radio_mallorca/1507894119_592886.html
http://cridamedia.blogspot.com.es/2010/12/sa-nostra-paso-controlar-los-terrenos.html
http://cridamedia.blogspot.com.es/2010/12/sa-nostra-paso-controlar-los-terrenos.html
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4. Conclusions: especulació urbanística, corrupció i deutes
del PSIB

Ha passat una dècada des de l’aprovació de la Llei Carbonero i l’impuls de les
Reserves Estratègiques de Sòl.  Si en cap moment qualcú havia pensat que
aquesta mesura podia ser una solució a la problemàtica de l’habitatge a Mal-
lorca, el context de deu anys després ha deixat clar que no. Ara, a més, ens
trobem  en  un  context  absolutament  diferent  de  massificació,  urbanització
massiva i extrema turistització.  La solució, ja era clar en el seu moment, pas-
sava per atacar el problema en tota la seva complexitat no per seguir constru-
int i, com és el cas de Son Bordoi, despersonalitzant les darreres àrees rurals
ben conservades de Palma, cada vegada més escasses, degradades i  ame-
naçades.

La relació entre Son Bordoi i el PSIB ens apareix quasi des del començament, a
través del seu principal primer promotor urbanístic, José Miguel García, soci de
Vicens Grande,  vice-president  del  RCD Mallorca  membre de l’agrupació  del
PSOE a Palma-Ponent quan Carbonero i Antich donaren inici al projecte.

Per motius desconeguts, García traspassà els terrenys pocs mesos abans de
l’aprovació de la Llei Carbonero a Haras Gestión del Suelo, una de les societats
pantalla de Martí Gual -ningú nega que en sigui el propietari real-, empresari
que havia tengut bons tractes amb l’ajuntament de Calvià de la socialista Mar-
garita Nájera, i que figura a la Llista Falciani. Tot fa pensar que Gual sabia que
Son Bordoi guanyaria el concurs per les reserves estratègiques de sòl, així que
el negoci era segur, en un moment que la recessió començava a aparèixer.
Martí va comptar amb la col·laboració de Sa Nostra, que no només el va fi-
nançar, sinó que formava part de l’entramat de societats que conformen el
grup de Martí Gual, ja que fins i tot algunes de les empreses de Gual tenien el
domicili social a les oficines de l’entitat bancària. 

També, segons informació del treball d'investigació de la UIB referenciat més
enrera, els dos primers administradors de Haras Gestión del Suelo eren trebal-
ladors de Sa Nostra: Antoni Cantallops Gual, que era alhora un directiu d’Inver-
nostra -l’empresa immobiliària de la caixa d’estalvis-; i Margarita Rosa Mayol.
Ella figura, a més, entre la llarga relació d’apoderats i administradors que se
succeeixen a les empreses de Martí Gual -totes amb la mateixa seu a un o dos
llocs-. Margarita Mayol és, per exemple, apoderada actualment de Construc-
ciones d’Or. 

Aquesta empresa és una de les de Martí Gual que el jutge Pedraz de l’Audièn-
cia Nacional acusa d’haver desviat 12 ‘6 milions d’€ a Suïssa i a Madeira, en el
marc de la investigació per la desaparició de Sa Nostra. Altres empreses que
estan a la llista del jutge són Camebal i Promociones Torre de Pelaires, amb-
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dues administrades pel  mateix  administrador  actual  que Haras  Gestión  del
Suelo, Joaquín María Viñals Señán. 

La investigació, sobre Sa Nostra de fet, se centra en l’operació de Son Bordoi i
la relació entre Martí Gual i l’entitat; per això, l’Audiència Nacional, a petició de
la fiscalia Anticorrupció, ha imputat els 21 consellers executius de Sa Nostra,
entre els quals hi ha el diputat autonòmic del PSIB Andreu Alcover. Per això, es-
tranya tan poc que PP i PSIB  -que ho havia defensat quan estava a l’oposició-
votassin en contra de crear una comissió d’investigació sobre Sa Nostra al Par-
lament l’any 2016.

En definitiva, parlam per tant de que un evasor conegut i reconegut amb diver-
sos milions de procedència dubtosa a paradisos fiscals pugui finalment, obtenir
una grandiosa plusvàlua destruint uns terrenys  d’un altíssim valor immobiliari
situats, a la cada cop més «valorada» urbanització des Molinar. Parlam de cul-
minar una operació sospitosa i obscura des del principi, sempre amb gent que
es pot relacionar amb el PSIB i amb la cultura del  pelotazo, teixida a través
d’empreses pantalla i testaferros, i amb la decidida col·laboració irregular de
Sa Nostra: de tan irregular que està sent investigada per la fiscalia Anticorrup-
ció.

I parlam també dels interessos de Bankia i del govern espanyol, que n’és l’ac-
cionista majoritari, i que com a entitat ha assumit els deutes de BMN-Sa Nostra
i un forat de 100 milions amb aquesta i d’altres operacions. Seria estrany pen-
sar idò, que potser Bankia estigui interessada en recuperar la inversió que al
seu moment feren Sa Nostra i Martí Gual, i que a través dels pactes polítics
madrilenys entre PP i PSOE, hagin forçat el govern balear, presidit pel PSIB, a
tirar-lo endavant?

No sabem doncs si el PSIB és presoner dels seus errors o actor interessat en
dur endavant el projecte per a acontentar interessos superiors. El que és segur
és que permetre’l seria donar tornar a donar carta blanca a la impunitat cor-
rupta i urbanística que durant tant de temps ha governat Mallorca. 

Està clar que Son Bordoi és un projecte que no es justifica en absolut per donar
solució a la problemàtica de l'accés a l'habitatge, i que des del començament
va estar més lligats a interessos corruptes, urbanístics i fins i tot de blanqueig
de capitals que no als problemes que deia voler solucionar.

Per tot això, des del GOB exigim la paralització d’aquest projecte i el

seu total abandonament, i exigir alhora explicacions en relació al pa-

per del PSIB PSOE en tot aquest afer. 


