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* ARTICLE SOBRE SON PUIG
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* LA PROPERA EXCURSIÓ, AL PUIG DE SANT
ONOFRE DE SANT JOAN.
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EDITORIAL
El passat dia 14 de març, dia de les eleccions generals a les
Corts espanyoles, passarà a la història de la democràcia com un dia
cabdal i extraordinari. El poble, sentint-se enganat, es revolucionà i,
amb l’arma que tenia a les mans, els seus vots, expulsà del poder, qui
havia pretès enganar-lo i aprofitar-se’n d’ell.
Ara comença una nova etapa, amb un aire nou, en la qual
s’haurà de tenir molt de compte amb tot el que ha passat fins ara, fruit
de l’absolutisme d’una majoria (no importa repetir que absoluta), i
que ha tractat les minories (el nostre poble és ben minoritari dins el
conjunt d’Espanya) amb un absolut despreci, amb enfrontaments
absurds i plantejaments que recordaven formes i tarannàs propis
d’èpoques passades (exhibició de símbols espanyols de dimensions
considerables, control dels mitjans de comunicació, desqualificació i
fins i tot persecució de tota discrepància, etc). Una majoria que ha
intentat borrar les senyes d’identitat dels diferents pobles d’Espanya
amb l’objectiu de fer-nos a tots ben iguals i amb l’excusa d’ETA,
criminalitzar tot sentiment nacionalista que no fos estrictament espanyol
i espanyolista .
No hem canviat, sempre hem rebutjat el terror com a
procediment de conduir les voluntats. La violència, véngui d’on véngui,
no ha de marcar la vida dels ciutadans, ni tampoc la manipulació que
s’ha intentat fer de l’atemptat. I de l’autoria que ja pareix que s’està
esbrinant, just en sabem el que des dels mitjans informatius, no controlats
pel PP, ens ha anat arribant. I a les Illes Balears hem tengut la sort de
tenir la possibilitat d’accedir a la informació de TV3 i Catalunya Ràdio
des del primer moment: la seva tasca informativa ha estat excepcional.
Gràcies.
…mentrestant, a Maria, el PP segueix guanyant les eleccions.

HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:
EQUIP DE REDACCIÓ:
Magí Ferriol Bauzà
Joan Gelabert Mas
Joan Gual Bergas
Miquel Morey Mas
Onofre Sureda Ribas
Lloc Web:
www.premsaforana.com/fentcarrerany

Bartomeu Pastor i Sureda, Antoni Fiol, Llorenç Font Dalmau, Miquel
Jordan i Ronsano, Pere Sureda Ribas, Mariona Gelabert, Club Ciclista
de Maria de la Salut, Joves de Mallorca per la Llengua, Margalida Pujals,
Secretaria de Comunicació d'ERC-Illes
EDITA:

Associació Cultural FENT CARRERANY
Sant Miquel, 11 07519- Maria de la Salut

IMPRIMEIX: Gràfiques SIBA
Santa Margalida

correu electrònic:
fentcarrerany@premsaforana.com

Nº DEPÒSIT LEGAL: PM-457/1986

La redacció de Fent Carrerany
no es fa responsable de les
opinions dels qui hi escriuen

Abril, 2004

FENT CARRERANY - 3 (63)

ELECCIONS GENERALS 14 MARÇ 2004
RESULTATS A MARIA
CONGRÉS
Escola de dalt
PP
289
PSOE
233
Progressistes
79
UM
26
ASI
2
Ciudadanos en blanco
4
Altres
4
Blancs
6
Nuls
3
Total
646
Cens
767
Participació %
84,2 %

Escola de baix
273
245
70
18

10
9
626
736
85 %

Total
563
478
149
44
2
4
4
16
12
1272
1503
84,6 %

2000
546
350
169
89

1996
548
482
118
60

1175

1210

SENAT
Joan Fageda Aubert (PP)
Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PP)
Joaquín Antonio Bellón Martínez (PSOE)
Juan Mesquida Ferrando (PSOE)
Cecili Buele Ramis (Progressistes de Balears)
Miquel Àngel Llauger (Progressistes de Balears)
Miquel Riera Servera (UM)
Dolça Mulet Dezcallar (UM)
Antonio Juan Julve (TD)
Rosa Maria Mingorance Ledesma (IR-PASOC)
Jorge Aransay Ancheta (FE de las JONS)
José Antonio Aznar López (ASI)
Antonio Vera Thomás (TD)
Ruben Cano García (FA)
Sebastián Barceló Barceló (FE de las JONS)

536
521
442
437
173
155
75
67
2
2
2
1
1
1
1

Resultats electorals al conjunt de l'estat
Congrés
Diputats a elegir: 350
Candidatura
Vots
PSOE 10.909.687
PP
9.630.512
CiU
829.046
ERC
649.999
EAJ-PNV 417.154
IU
1.269.532
CC
221.034
BNG
205.613
CHA
93.865
EA
80.613
Na-Bai
60.645

% Diputats
42,64
37,64
3,24
2,54
1,63
4,96
0,86
0,80
0,37
0,32
0,24

Senat
Senadors a elegir: 208
Candidatura
Senadores

Si voleu més informació anau a http://www.elec2004.mir.es/

PP
PSOE
PSC-ERC-ICV-EUA
EAJ-PNV
CiU

102
81
12
6
4

164
148
10
8
7
5
3
2
1
1
1
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PROJECTE DE RESTAURACIÓ DEL MOLÍ DE CAN COTÓ

Una tècnica del Consell, el batle Guillem Ferriol, el conseller
Miquel Àngel Borràs i Miquel Pastor, a l'entrada del molí

Així quedarà el molí, una vegada restaurat
El departament de Medi Ambient i Natura del Consell de
Mallorca, en el marc de Desenvolupament Sostenible per a
Mallorca, du a terme el projecte REVPAR -MEDOCC dins el
marc de la Iniciativa Comunitària INTEREG III B-Mediterrània
occidental.
D'entre les operacions programades en aquest projecte
es contempla la restauració de diversos elements del patrimoni
rural.
Seguint aquestes directrius el passat dia 24 de març es
signà un conveni entre el Consell de Mallorca i Miquel Pastor
Pastor, propietari del molí de vent fariner anomenat de Can Cotó,
amb la finalitat de restaurar la torre i construir i instal·lar el capell
i l'antenada.
Amb aquest conveni el Consell de Mallorca aporta les
despeses derivades de la mà d'obra(18.814,67 euros), mentre
que el propietari del molí assumeix els costos dels materials
(6.954,46 euros). La duració del projecte de restauració serà de
dos mesos.

Estat actual del molí

ELMOLÍ
Notes històriques:
* Molí de vent fariner anomenat de can Cotó o des Pujolet, ja
que està situat a la zona des Pujolet.
* Probablement edificat entre 1865 i 1875.
* Deixà de moldre farina abans de la dècada de 1930.
Descripció arquitectònica:
* Tipològicament es una torre de molí amb casal.
* la torre es sencera, de planta circular i Lleugerament atalussada;
està construïda en paredat de pedres irregulars. L'interior de la
torre presenta una escala de caragol que parteix del trespol de la
base i arriba al darrer sostre. Aquesta torre disposa de tres nivells
o sostres: el primer dóna accés a l'envelador, el segon correspon
al lloc de la farinera (espai per dipositar-hi els sacs de farina), i el
tercer es el lloc on s'hi situava tota la maquinària per a la mòlta.
* la base del molí o casal era l'habitatge del moliner; es de planta
rectangular i té la coberta interior de voltes d'aresta i de canó.
* la maquinària per moldre gairebé ha desaparegut, tan sols
resten in situ les dues moles.
ELPROJECTE DE RESTAURACIÓ
Actuacions:
Adequació De La Torre Del Molí:
- Enderrocament de la coberta actual de la torre del molí
construïda amb materials moderns.
- Construcció de l'anell superior amb l'objectiu de reforçar la
torre i permetre-hi la col·locació del capell i l'antenada.
- Restauració dels brancals de marès del portal d'accés a la torre
del molí des de l'envelador.
- Revisió i restauració de l'escala interior de la torre del molí.
Construcció i Instal·lació De La Maquinària Exterior Del Molí:
- Construcció del capell del molí utilitzant els materials
tradicionals: fusta i càrritx.
- Construcció de l'arbre i l'estrella en ferro.
- Construcció de l'antenada del molí. L'antenada estarà formada
per sis antenes de tipologia grellat.
- Construcció de les CORDES de l'antenada del molí (rest,
cabrestes i borines).
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EL PATRIMONI CULTURAL DELS NOSTRES
CARRERS
Cases, població, malnoms, arquitectura,
curiositats...
Bartomeu Pastor Sureda
VIII. Les cases de fora vila: SON PUIG.
Fins els anys quaranta dels segle XX era rellevant
la població que vivia de manera temporal i/o continuada
a fora vila.
Població dispersa:
Any 1910: 218 persones.
Any 1913: 57 persones.
Si s’observen aquestes dues estadístiques es pot
comprovar la gran diferència de població dispersa en
només tres anys, que segurament obeeix al fet que en la
segona estadística només es comptabilitzen els
propietaris, la població estable, i no els missatges i
jornalers, que estarien empadronats amb la seva família.
A principis del segle XX eren considerats de
fora vila els pobladors de son Puig, es Pujolet i
l’actual Carrera Plana, així com d’altres indrets més
allunyats.
En el cas de son Puig ha succeït el mateix que
amb la Carrera Plana on, el topònim, a mesura que
s’eixamplava el casc urbà anava canviant
d’emplaçament. Així, l’origen del topònim son Puig
estaria als voltants de l’Església i actual carrer Major.
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Descripció històrica de son Puig.
Gràcies a una important documentació
aconseguida durant anys d’investigació creiem estar a
punt de reconstruir l’origen urbà del nostre poble,
malgrat alguns aspectes puntuals que hores d’ara
segueixen en l’aire.
L’origen de son Puig com a topònim obeeix a la
seva morfologia, el turó entre la Plaça de Dalt,
Església, carrer Major... Es tracta d’una petita
possessió entre son Roig, Roqueta i es Pujolet. Posseïa
segons la documentació consultada sis sementers: «lo
figueral, sa grava, la claveguera, sa tanqueta, la Pineda
i damunt del figueral». Com es pot comprovar aquests
topònims obeeixen a aspectes físics (grava,
claveguera) i/o agrícoles/humans (tanqueta, figueral i
pineda). Avui en dia encara podem localitzar i ens són
familiars: sa Grava, sa claveguera (travessa la
carretera de Sineu), sa Pineda.
Descripció dels sementers:
1. Lo figueral i damunt lo figueral. D’una
superfície aproximada de tres quartons.
Confrontava amb Roqueta i amb el camí
que va a Maria (...cum itinere quo itur a
dicto loco de Maria).
2. Sa Grava. D’una quarterada i mitja. Es
tracta de sa Grava actual. Ara compta amb
dues cases agrupades. Alguns documents
parlen de clot de sa Grava. Confrontava
amb el camí Reial dit les Vinyes, amb la

Foto cedida per
Guillem Bergas
"Pastor"; es tracta
de les cases de can
Bernat des Molí, ca
na Maria Sussama i
ca l'amo en Tomeu
Sussama.
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claveguera, amb lo figueral i amb son Roig de
Joan Font i Roig.
3. Sa Tanqueta. Tenia una superfície d’una quarterada
i mitja i 25 sous de terra. Confrontava amb son
Puig, Roqueta i son Roig.
4. La Claveguera. També dins son Puig, entre sa
Grava, el camí reial dit les Vinyes (carretera
actual de Maria a Sineu) i lo figueral. Recollia les
aigües de la vessant de Roqueta i son Cigala. La
meva hipòtesi sobre el topònim “canet” és que
podria provenir de l’àrab qanat (conducció d’aigua/
claveguera...) o de canyet (canyar). Les dues
hipòtesis no estan barallades, ja que on hi ha corrent
d’aigua hi solen créixer els canyars. Les aigües
d’aquesta claveguera travessen la carretera de
Sineu i van a parar a la Síquia Reial.

5. Sa Pineda. Tenia una superfície de dues
quarterades, mig quartó i deu sous de terra. 1 sou
de terra = [1 destre]. Confrontava amb son Puig i
Roqueta.
En una documentació del segle XVII, apareixen
com a sementers de son Puig, a més dels esmentats,
son Negre i es Campàs. Es Campàs, l’any 1668
figura dins son Puig, i confrontava amb son Perot de
Joanot Desclapés, amb terres d’Antoni Monjo, amb
terres de Bartomeu Femenia (àlies Massana) i amb
terres de Joan Gibert . [ Segurament es tracta de l’avi
matern del venerable dominic Julià Font i Roig, que
posseïa la casa de davant la Vicaria].
La superfície total de son Puig era
d’aproximadament 6 quarterades. En els seus inicis com
a possessió segurament posseïa major superfície.
L’any 1668 la propietària de son Puig era sor Paula
Crespí, monja del convent de Santa Magdalena, que va
vendre la possessió a sementers. Ho havia heretat del
seu pare Julià Crespí, mercader. Així a Llorenç Serra li
vengué es figueral, alou , domini directe i jurisdicció de
la cavalleria de Maria, de Ramon Safortesa. El mateix
any, Joan Palleres comprà sa Grava que confrontava
amb la claveguera, lo figueral i son Roig de Joan
Font i Roig, prevere. Un tercer, Miquel Amengual
comprà sa Tanqueta.
Per una documentació exhaustiva de l’any 1669
(ARM. 972. Notari Antoni Moll) tenim constància d’una
transmissió que fa Pere Mas “Masset” a Joan Font i
Roig de dues peces de terra, una a sa Pineda i l’altra al
Figueral, aquesta darrera d’una quarterada, ambdues

Can Pere des Molí, en l'actualitat

eren pertinences de son Puig. Sa Pineda confrontava
amb terres de Rafel Castelló i Pere Negre [son Negre],
amb el camí de Maria a Roqueta (actualment carrer
Major) i amb el molí de vent de Rafel Blay (molí d’En
Blai), molendo ventus Raphaelis Blay. El Figueral
fitava amb son Roig, amb terres que van ser d’Antoni
Togores i ara ho són del comte de Formiguera , amb
terres de Joan Gibert [casa davant la Rectoria, ca don
Cosme o ca madó Pereta], amb l’Església del lloc de
Maria, amb el corral de Bartomeu Togores i terres de
Miquel Font “Porrillo”.
Sa Pineda, perquè la gent es pugui aclarir millor
respecte a la seva ubicació, seria l’indret del carrer
Major que actualment es troba entre es molí d’En Blai i
ses Cases Noves. Molta de gent gran encara ubica sa
Pineda a la zona coneguda com Can Puro.
També, de l’any 1669, per un document sabem de
la venda per part de Pere Barceló a Sebastià Font
d’una quarterada al Figueral, de son Puig.
En canvi la ubicació del Figueral seria la trinxa
entre les cases de son Roig i l’Església.
Per tant son Roig i son Puig feien partió. El primer
nucli de cases del segle XIV es trobaria entre les cases
de son Roig, Plaça de Dalt, Església i carreró entre la
Rectoria i antiga Casa de la Vila. Aquí estaria el bessó
urbà del segle XV.
Totes aquestes propietats esmentades restaven
gravades amb alou, domini directe i jurisdicció de la
Cavalleria de Maria, de Ramon Safortesa, comte de
Sta. Maria de Formiguera.
I LES CASES DE SON PUIG?
El que actualment coneixem com son Puig abasta
el terreny entre el carrer Major, Carreró Gran,
carretera de Sineu i son Roig. Es tracta d’un espai rural
urbà.
El creixement urbà i l’establit de les terres de
la possessió desplaçaren el topònim al costat del molí
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d’en Nepto. El nucli de cases als voltants del molí
actual quasi amb seguretat podem afirmar que són del
s. XVIII, malgrat reformes i esbucaments posteriors.
El nucli de cases i el molí romangueren
allunyades de la població fins al segle XX, malgrat la
construcció de les cases de Pere Miquel Font (1884),
Joan Bergas Carbonell (1886), Miquel Font Quetglas (
(1888), Antoni Avellà (1890)... Així, l’any 1897, ja s’hi
troben documentades 15 cases i 16 l’any 1910.
L’any 1906 hi ha una petició a l’Ajuntament per
part dels veïnats Gaspar Susama Rosselló, Francesc
Munar Roig i Guillem Pastor Mas per tal de poder
eixamplar el camí de son Puig fins al molí de Miquel
Carbonell Gual. L’ajuntament accedeix a la proposta ja
que “la seva obertura va en benefici de la població”.
(AMMS, 8).
Però el gran creixement de son Puig és a partir de
1930 amb l’establit, a trasts, d’una part de la finca,
propietat de Francesca Mas1. Des d’aquesta data les
construccions han estat continuades, i així s’ha
consolidat el que avui coneixem com son Puig.

Per un inventari de l’any 16653 sabem de
l’existència d’un molí de vent “amb sous arreus dedins i
defora, que té arrendat Mi. [quel] Malonda...”. Posseïa
dues quarterades de terra, era propietat de Joan Font i
Roig, i estava estimat en unes 610 lliures.
Ja l’any 16564 apareix com a molí de sa Garriga
i l’any 1714 com a molí des Figueralars. Per
inventari5 del segle XVII tenim constància que Joan
Font i Roig posseïa “una pessa de terra anomenada lo
figaralàs, afronta de una part ab cami reial, de altre ab
terres de son Puig e de altra ab terras de garriga”
(sic). Aquesta descripció és bàsica per posar les fites
del sementer des figueralars.
Com veiem el molí ha rebut diferents
denominacions: de son Roig, de sa garriga [d’en
Garrriga, llinatge], des Figueralars (topònim del
sementer), de son Puig i d’en Nepto.
Podríem assegurar que el sementer que hi ha entre
el molí, sa Grava, son Roig i la carretera de Maria a

Sineu va pertànyer a son Roig fins al segle
XVII i el nom que rebia era es figueralars.
El darrer propietari en fer-ne ús va ser
EL MOLÍ DE VENT DE SON PUIG O D’EN
Miquel Carbonell i Gual “Nepto” a la dècada de
NEPTO.
19306.
Quant als elements constructius, es tracta
Es tracta d’un molí de vent ja documentat al segle
d’una
torre
de
molí circular construïda amb pedres i
XVII. La primera referència escrita és de l’any 16562.
morter (argila i calç) i aterracada. Les pedres que hi
Es tracta del molí propietat de Joan Font i Roig, ciutadà.
manquen a la part superior van ser emprades a altres
construccions. A la base de la torre hi ha un portal adintellat
amb brancals de pedra. L’escala de caragol interior és de
pedra. A la part de davant encara hi resten elements d’una
base amb volta.
NOTA: Desconeixem el sou com a mesura de terra
que apareix a la documentació. Es tracta del primer
document on hem trobat el terme sou, referit a
mesura de superfície. Podria tractar-se d’una mesura
de superfície equivalent al destre (1 destre=17,7575
m2).
1 quartó=100 destres
Hort de terra=25 destres, una quarta part d’un quartó.

(Footnotes)
1
AMMS. 135. Plano de parcelación en solares de la finca “son Puig”
propiedad de Francisca Mas, any 1930.
2
ARM. D-1255 (Any 1694). Protocols notarials. Notari Estela.
3
Arxiu Fontirroig. Lligalls n. 31 i 32.
4
B. Pastor: Els molins de vent a Maria. F.C. Abril, 1990.
5
Arxiu Fontirroig. Lligall, 27, n. 29.
6
Volem agrair a Bartomeu Mas, l’amo en Tomeu des Casino, la seva
disponibilitat i ajuda a l’hora d’aclarir la fotografia antiga que
acompanya el text, així com els darrers anys de funcionament del
molí, segurament e
l darrer del terme, si s’exceptua el d’aigua de Deulosal.
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Sa Xerradeta a Ses Tarragones amb...
Aquest mes entrevistam al Sr. Rector de Maria, Melcior
Fullana Riera, amb l’objectiu de tenir un coneixement més
proper de la seva persona, la seva vida i els seus
pensaments. Els començaments els feim parlant de
diferents llengües i els que es pot fer amb elles. Tastam
un vinet de la terra, una botella de Mossèn Alcover, vi de
la denominació Pla i Llevant, d’on som tant entrevistat
com entrevistadors. Això ens aixeca l’esperit i l’amistat i
ens fa ser més sincers.
D’on sou? On vàreu néixer i quan?
- Som de Manacor. Vaig néixer el 27 de juny de
l’any 1937.
On féreu els vostres estudis?
- Vaig estudiar a La Salle, a Manacor. En lloc de
fer el batxiller vaig fer uns estudis complementaris que
desembocaven en la vida professional. Vaig estudiar
mecanografia, comptabilitat,.... Ma mare va trobar que
no havia de fer el batxiller i vaig continuar estudiant a La
Salle aquest tipus d’estudis.
I la decisió de seguir estudis religiosos com
va néixer?
- Dins la meva família, de la part de la meva mare,
el seu germà major exactament, va estudiar a la Missió de
Palma. Però les seves aspiracions eren anar a les missions
a una província de la Xina. Com que on estudiava, als
Paüls, (Sant Vicenç de Paül) no tenien res a veure amb
les missions de la Xina, es va canviar i va anar a estudiar
a París. Acabada la carrera i ordenat sacerdot, anà a
Pequín amb el Transsiberià, en un viatge que durà vuit
dies. Allà feia de professor de Filosofia i Teologia en un
seminari de Pequín. Ja que no estava satisfet amb el que
feia, se n’anà a Tiensin i Piatingfu, per estar més a prop
del poble i fer de missioner popular. Amb la bicicleta anava
pels pobles i també a veure al gent que feia feina pel camp.
Allà es trobà amb molta gent que no podia mantenir els
seus infants i passava una cosa que és molt forta per la
nostra cultura: quan una dona tenia un infant el posava als
peus de son pare i si aquest l’agafava aquella dona se’l
quedava ja que son para agafava el compromís d’alimentarlo; però si son pare s’aixecava i se n’anava, aquella dona
sabia que l’havia de tirar. El meu oncle, Joan Riera Pelegrí,
també de Manacor, va fundar una espècie d’acollida per
aquests infants que estaven tirats al carrer. De tot això jo
me’n vaig assabentar per les cartes que he trobat per ca
ma mare. Llavors va venir la revolució comunista i
l’expulsaren de Xina. Va tornar a Espanya per morir prop
de la seva família. Jo el vaig conèixer ja a la darrera edat.
Quan jo vaig néixer, precisament ell era a Mallorca fent
un any de descans. Jo havia nascut malament. No hi havia
esperances de vida per a mi i ell, amb el que havia practicat
a Xina, em va salvar. Vaig sobreviure gràcies als seus

Melcior Fullana Riera,
rector de Maria

remeis. Quan jo ja tenia desset anys, un veïnat que em
deixava llibres (jo era molt llegidor, com ma mare) em
digué: “Mira que m’has enganat molt. Jo em pensava que
series missioner com l’oncle”. Allò me va entrar molt
endins i ho vaig reflexionar. Vaig dir: “Ho posarem amb
les mans de Déu”. Vaig fer dos billetets enrotllats. Un
deia sí i l’altre deia no i me’ls vaig posar dins la butxaca.
Em vaig anar confessar, cosa que sempre em costava
molt, vaig resar agenollat tres parts de rosari i me’n vaig
anar a jeure, esperant que Déu em digués el que volia.
L’endemà era diumenge. Vaig anar a missa i a combregar
i en haver combregat vaig treure un bitllet i fou el que deia
sí. Aquesta fou la manera de decidir-me. Quan vaig arribar
a ca nostra ho vaig explicar a ma mare i ella, quan arribà
mon pare, també li ho explicà: “I no t’hi oposis que això és
voluntat de Déu” li va dir ma mare.
I on anàreu a estudiar de frare?
- Primer vaig
demanar als Paüls si em
volien a estudiar. I em varen
dir que sí. Però l’oncle, en
una carta, em va dir que havia
conegut el pare Gaspar
Munar, missioner dels
Sagrats Cors i me recomanà
que anàs allà a estudiar.
Després vaig demanar per
entrar a Lluc i als 17 anys hi
vaig entrar. Abans havia anat
estudiant llatí pel meu
compte, amb una gramàtica
que m’havia deixat el meu
oncle. Quan vaig anar a Lluc no em posaren amb els cursos
normals que feien els altres blauets ja que jo ja ho sabia.
Just estudiava llatí, ja que no n’havia estudiat. Amb un
any me vaig posar al dia i vaig passar a La Real a fer el
noviciat. Acabat aquest vaig tornar a Lluc a estudiar
filosofia. Després faig fer un any de pràctiques fent de
preceptor de l’Escolania de Lluc. A continuació vaig fer
quatre anys de teologia.
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I quines foren les primeres feines que us
encomanaren?
- Com que la meva intenció era anar a fer de
missioner, el superior general, em va dir si volia anar a
Santo Domingo, on hi tenien missions. Però abans, quan
vaig esser diaca, vaig demanar al prior de Lluc, Romà
Fortuny, per anar a exercir de diaca a alguna parròquia de
Mallorca. Em contestà que jo el que volia era sortir de la
disciplina del seminari i m’ho va prohibir. No es va fiar de
jo. Per això quan m’oferiren anar a les missions vaig creure
oportú primer provar-me a mi mateix i no anar-hi. La
primera feina que m’encomanaren va ser dirigir una
impremta que la congregació dels Sagrats Cors tenien a
Palma, al carrer de la Pau, núm. 1. Al mateix temps vaig
anar a predicar missions a Búger, Inca, Alcúdia, .... Això
era l’any 63. La meva feina com a capellà just era resar
el rosari mentre un altre deia la missa, donar la comunió
els matins cada mitja hora. En aquell temps per ràdio
Mallorca, el pare Agustí Martí hi resava el rosari. Com
que faltava molt, un empleat meu de la impremta el
substituïa. Jo no tenia la veu adequada per la ràdio, no em
deixaren, no era digne.
I quan i on fóreu ordenat Sacerdot?
- Fou al Seminari Nou de Palma, pel bisbe Enciso
Viana. I era dia 13 de maig de l’any 1963. Tenia 26 anys.
Què féreu després?
- Ja cansat de dur aquesta vida a Palma, el superior
general me va enviar a Lluc per fer classes de llatí. Però
jo vaig entrar per fer de missioner i allò no em deia res. En
aquest temps anava els caps de setmana a Búger. El rector,
Joan Pastor, em venia a cercar els dissabtes i el diumenge
vespre em tornava a Lluc. Jo li feia de vicari. D’allà vaig
anar a Madrid un any, a fer un curs de pastoral. Eren com
uns estudis complementaris i vaig fer una tesina.
I les missions, com i quan començaren?
- Mentre estava a Madrid varen demanar
voluntaris per anar a fundar una missió a Àfrica, la primera
dels Sagrats Cors en aquest continent, a Rwanda. Feia
deu anys que el bisbe André Perraudin, un suís que era el
vicari apostòlic de Rwanda havia conegut el nostre superior
general i li havia demanat per fer aquesta missió. Jo me
vaig oferir voluntari i m’acceptaren. Vaig dir ara és la
meva.
Vàreu haver de fer cap preparació especial,
estudiar llengües?
- Vaig anar a Suïssa, vaig fer una preparació per
les missions. Tot això pagat per l’arquebisbe de Rwanda,
en una casa de pares blancs, al carrer Vignettaz, número
77 de Fribourg. Anava a la Universitat dels Dominics. Vaig
arribar l’11 de novembre a Suïssa i el curs ja havia
començat. M’encarregaren de dir la missa a unes monges
missioneres blanques, del pare Lavigerie. I el 24 de
desembre ja els vaig haver de fer el sermó de Nadal en
francès. I el dia de Nadal un altre. Les voltes que vaig
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haver de donar per trobar les paraules que em faltaven.
Allà vaig tenir molts bons professors. El francès és la
llengua que he estudiat amb més profunditat. El professor
de dicció, que era un gran dibuixant, a la pissarra m’hi
dibuixava la posició de la llengua per fer una bona
pronúncia. Els francesos que m’escoltaven em deien que
parlava el francès de Lille, que és on es parla el francès
més pur.
I després? Cap a Rwanda?
- Sí , d’allà cap a
Rwanda. Érem dos
missioners. Un navarrès,
el Pare Santos Ganuza,
que havia estat a Santo
Domingo i jo. Allà, de
moment ens posaren
separats, un a una missió
i l’altre en una altra, per
aprendre com ho duien
allà. Estaven organitzats
molt bé. Cada cristià o
catecumen tenia una fitxa
i allà s’hi anotava tot. De
manera que si venia un
altre missioner, amb la fitxa podia continuar la feina
començada. Jo em vaig beneficiar d’aquesta organització
que duien ells.
Sempre estàreu a la mateixa missió?
- Vaig començar a la segona parròquia més antiga
de Rwanda. La primera era Rwaza i la segona era Zaza.
En aquesta vaig estar jo per aprendre. Allà havia nascut
el primer capellà rwandès que nomia Baltasar Gafuku i
que tenia una història
molt particular. Quan era
petit el varen donar per
mort. Allà no enterraven
els morts. Els duen prop
del llac, a la marisma, i
allà els animals salvatges
es menjaven el cadàver.
Però quan era allà es va
despertar i quan es va
aixecar no va anar a ca
seva sinó que se’n va anar a la missió. A la missió el varen
acollir, li daren estudis i llavors es va fer capellà. Allà també
vaig conèixer la reina de Rwanda, la mare del rei derrocat
a les eleccions. Les eleccions les guanyà la majoria hutu.
Quants d’anys hi vàreu estar a Rwanda?
- Hi vaig estar nou anys seguits. Llavors els frares
em tragueren. Varen trobar que els feia nosa. Llavors l’any
94 demanaren ajuda i era allà quan va passar la matança
aquesta. Llavors han demanat més ajuda però jo som
incapaç de tornar-hi. No tenc cor perquè tanta de gent
que van matar érem com a germans.

FENT CARRERANY - 10 (70)
Explicau-nos una miqueta el que va passar?
- En les eleccions que varen fer els belgues guanyà
la majoria hutu. Els tutsis varen perdre. La mare del rei no
tenia res a veure en tot això. Al rei se l’endugueren a
l’exili. La mare es podria dir que estava refugiada dins la
nostra missió. Cada horabaixa, quan tornava de la feina la
trobava a la meva habitació, que sempre estava oberta.
Una vegada va escriure una carta a la meva mare (jo li
vaig traduir) dient-li: “No passis pena que jo me’n cuid del
teu fill”. I li va enviar unes coses fetes a mà per ella
mateixa. Vàrem tenir una molt bona relació. Jo tenia
fotografies de tot el temps del regnat del seu fill i
m’explicava coses sobre les fotos.

La que duu les cames tan embolcades és Teresa
Nyirakabuga, la mare del darrer rei de Rwanda Rwabugiri i
també la meva mare negra

De què va venir la matança?
- Quan va caure el rei no hi va haver matança. Hi
va haver una rebel·lió de la majoria hutu. Els tutsis tenen
una intel·ligència superior. És un poble que prové de l’Índia
i al llarg de la història s’ha anat desplaçant primer cap a
Egipte, després cap a Etiòpia, fins arribar a Rwanda. I per
on han estat, han anat agafant el poder degut a aquesta
intel·ligència i capacitat d’adaptació a noves situacions i
llocs. L’any 1994 hi havia els desplaçats tutsi que vivien a
Uganda. Allà havien fets estudis i tenien professors tutsis
per tot el món, mentre els hutus just sabien sembrar
mongetes. Allà ajudaren al president Museveni a dominar
Uganda. Llavors quan trobaren que era el moment
d’envair Rwanda, hi anaren i s’ho varen berenar amb un
moment. I els que estaven a Rwanda no tengueren altre
mala idea que matar tots els tutsi dels que estaven a fora,
per venjança. I dins la meva parròquia hi tenia 2.800
refugiats tutsis, que els donava menjar cada dia i medicava
sense ser metge ja que no hi havia res mes. Aquell dia jo
veia passar bicicletes que duien paquets a damunt.
Passaven a peu però empenyent la bicicleta. Resulta que
estaven plenes de granades, de bombes, però jo no ho
vaig sospitar. Altres vegades ja havien vengut i havien
tirat bombes i jo els curava les ferides i enterrar els morts
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que hi havia. Però aquest vespre que era lluna nova, i no
es veia res de res, varen venir, començaren a tirar bombes,
a matar gent a cop de matxet,... Jo vaig sortir de la casa i
venien en piles. Jo, com una serp, anava de cap aquí i de
cap allà, perquè no em trobassin. A la missió hi havia un
altre company, el Pare Santos Ganuza, navarrès, el mateix
amb qui jo havia anat a fundar les missions a Rwanda. Ell
sabia del batle que aquella nit havien d’atacar. Però a mi
no m’havia dit res per estalviar-me més patiment.
L’endemà vaig anar a veure el batle per veure que havíem
de fer, ja que l’església estava plena de cadàvers. Ell ens
va dir que si ens en volíem anar ara era l’hora i ens va
proposar dur-nos fins el camp militar. Tardàrem dos dies
per arribar a l’aeroport. Allà hi trobàrem un avió Hércules
espanyol. Duia tancs a dedins i aficats amb els tancs
anàrem fins a Nairobi. I d’allà amb l’avió del president
d’Itàlia, Luiggi Scalfaro, ens varen dur fins a Roma.
I ja de tornada, i sortint una miqueta de
l’ensurt de Rwanda com continuàreu?
Vaig anar a Lluc. El Prior era el P. Josep Amengual
i Batle. És el Postulador de la Causa de Canonització del
Pare Joaquim Rosselló i Ferrà, Fundador dels Missioners
dels Sagrats Cor, els Pares de Lluc. Vaig col·laborar amb
ell amb tasques d’informatització del Procés.
Com i quan va ser que vos n’encarregàreu
de la parròquia de Maria?
El Prior de Lluc va ser elegit Superior General
dels Missioners dels Sagrats Cors. La meva feina
d’informatització era acabada. Amb tota confiança el P.
Josep Amengual me va confiar que li faltava una peça per
configurar la Comunitat de La Real. Me vaig oferir per
anar-hi i m’hi va enviar. Vaig fer de Vicari a la Parròquia
de Maria Font de Déu i Sant Bernat de la Real. El Rector
cuidava de la seva mare viuda a Son Servera. Jo exercia,
doncs, de Rector en funcions. Un bon dia el Superior
General me va dir que me n’havia d’anar de La Real,
perquè la meva actitud era la causa que els parroquians
havien deixat d’anar a missa, i els que volien casar-se a la
Real se despuntaven. De fet jo era l’únic que apuntava, i
me veia obligat a apuntar dos matrimonis cada dissabte i,
a més, sovint, un el divendres. Evidentment, havia estat
informat malament.
Vaig ser destinat a la residència de San Gaietà. El
Superior era el Pare Rafel Carbonell, mariando. Els
residents de Sant Gaietà van calmar la comunitat dient
que estiguessin tranquils, que no me deixarien dir res en
públic.
Assabentat d’aquestes coses, vaig demanar al
Superior General si el Bisbe Don Teodor Úbeda no me
considerava tan perillós, ell me permetria poder dir missa
a alguna part. Va ser tan amable, que me va oferir al Bisbe
Don Teodor per si tenia alguna feina per mi. Dos dies
desprès Don Teodor me va telefonar i me va demanar el
favor d’acceptar ser rector d’Ariany. Des de la Real, vaig
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dur la meva roba i els meus llibres a Ariany, sense passar
per Sant Gaietà.
Els noms de les persones que m’encaminaren cap
a Ariany els sé, i els tenc gravats dins el meu cor. Són
persones que han fet de mi un home, un creient, un religiós
confirmat dins la Congregació dels Missioners dels Sagrats
Cor, els Pares de Lluc, i ells reben cada mes dues pensions,
la personal contractada globalment amb el Banc Atlàntic i
la meva pensió de la Seguretat Social.
Com funciona la parròquia de Maria? Quins
grups de treball té?
Al Bisbe Don Teodor va plaure la meva dedicació
a la parròquia d’Ariany. Quan en va tenir necessitat, me
va confiar la parròquia de Maria de la Salut.
He de dir que, malgrat la petita distància de cinc
quilòmetres entre una parròquia i l’altre, les persones han
crescut dins una altra situació. Quan vaig des d’Ariany
cap a Maria, he de canviar el meu programa mental, i
quan vaig de Maria cap a Ariany, he de sintonitzar l’altre
programa.
Ara bé, aquest canvi me dóna una gran satisfacció
i felicitat. En la meva vida he hagut de canviar moltes
vegades de llengua, de mentalitat, de programa, de
persones, de creients. Un dia estava dinant dins una
“trattoria” situada a Monte Mario de Roma. Érem quatre
persones. Per comunicar-nos amicalment entre els quatre,
necessitaven utilitzar cinc idiomes.
El que més m’encisa de Maria de la Salut és que
me trob dins una sola família. Grups de treball, divisions,
dins la meva cultura són impediments. Apreciï de Maria
que hi hagi un sol cor en la parròquia. També estic amb
els partits polítics, diferenciats en l’estil, unificats en el
servei del poble.
Quines perspectives de futur hi veis a
l’església de Mallorca en els temps actual?
Els primers contactes amb el nostre Pastor Jesús
Murgui m’empenyen a treballar amb totes les meves forces
i amb la meva experiència al servei de l’Església de
Mallorca. Crec poder aportar personalment alguna cosa,
perquè “gallina vella fa bon brou”.
La fe es veu condicionada per l’economia i per la
política, criada i servent de l’economia. L’economia, de
rebot, condiciona la natalitat. La natalitat en democràcia,
traduïda en vots, pot fer canviar la fe. He viscut a
Jerusalem. A les onze del vespre els homes feien l’oració
ritual, a les quatre del matí, torna-hi: així cinc vegades
cada dia. El mateix he viscut a Egipte. Aquí, com a rector,
més que els homes són les dones que assisteixen als serveis
religiosos, les qui ensenyen o no ensenyen a pregar els
seus fills. Els vots futurs seran els qui decidiran si són els
homes els qui decidiran si han d’ensenyar les oracions als
fills, si els han de circumcidar, si han de practicar l’ablació
del clítoris de les dones perquè no desitgin tenir relacions
íntimes amb cap home.
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Amb el Papa, a Roma
Amb el Papa, a Roma
Teniu alguna cosa que trobeu convenient
comentar i que no hagi sortit en les preguntes
anteriors?
Per parlar som una nul·litat. El motiu és que pens
tant les paraules que expressarien la meva idea, i, mentre
jo pens, als altres ja estan en un altre lloc.
Escrivint, no acabaria mai. Som, fins i tot, perillós.
La meva passió ferma és el coneixement de la
Bíblia. La nostra història, si no hi ha uns documents escrits,
no és una afirmació sinó una conjectura.
Els nostres “gens” són una història escrita en les
nostres persones, com pot haver-hi dades escrites en un
“xip” o en un “disc dur”. En la meva primera visita a
Roma, passant davall l’Arc de Constantí, vaig veure
esculpit el Canelobre dels Set Braços del Temple de
Jerusalem que els soldats romans feien entrar per la Via
Triomfale en la qual he residit molts anys. V e i e n t
aquella imatge vaig començar a plorar sense aturall. Fa
molts anys que m’estic preguntant perquè me sobrevingué
aquest plor inconsolable. He pensat que dins cada una de
les cèl·lules del meu cos hi podia haver el record imprès
de la destrucció de Jerusalem l’any setanta desprès de
Jesucrist.
El temps s’ha allargat i ja som els únics clients
que hi ha a Ses Tarragones. L’endemà és dia feiner i és
necessari anar a descansar per començar el dia en
condicions. Agraïm al senyor rector el temps que ens ha
dedicat i el moments agradables que hem compartit amb
ell.
Antoni Fiol, Miquel Morey i Magí Ferriol
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BULLIT DE NOTÍCIES
JA NO TENIM TREN
Supòs que us heu adonat que ja no tenim tren. I els
responsables actuals en lloc de posar fil a l’agulla i arreglar i mantenir la línia es desfan en crítiques amb els responsables anteriors recordant-nos que malament que han
fet les coses. La veritat és que si ells començaren la feina
el que els toca als actuals és continuar-la i millorar-la per
poder tenir un transport públic ràpid, eficient i que arribi
per tot. Que no sempre haguem d’utilitzar el cotxe per
desplaçar-nos. Sobretot a Palma. Que ja no n’hi caben
més de cotxes!.

EL NOU PAC DE SINEU JA FUNCIONA
Els primers dies de març s’ha posat en funcionament
el nou Punt d’Atenció Continuada (PAC) de Sineu, que
dóna servei a cinc pobles: Sineu, Maria, Costitx, Llubí i
Lloret. I això ha passat sense fer gaire renou, sense comunicar-ho als usuaris, que així com han anat a l’antic
PAC, se l’han trobat obert, però buit. I sense cap indicació
que ja s’havia fet el canvi. Hem de recordar que aquest
edifici fou inaugurat per Francesc Antich, un poc abans
de les passades eleccions autonòmiques i municipals.
LA CARRETERA DE MARIA A SINEU, UNA DE
LES MÉS INSEGURES DE MALLORCA
I què me’n direu, mariandos, de la carretera de
Maria a Sineu? Idò això. Què en qualsevol tram hi podem
tenir un accident perquè tots són revolts, canvis de rasants,
aigua per dins la carretera, desnivells sense cap tipus de
protecció, ... I el nostres governants just pensen en
autopistes per anar més segurs! Es clar que han d’arribar
tots els milions d’euros de Madrid per invertir en
infrastructures! Però per arreglar totes aquestes carreteres
de mala mort que encara queden per la Mallorca del segle
XXI i per posar més quilòmetres de vies de tren, ja que el
dèficit amb aquestes infrastructures és ben patent i clama
al cel!.

COMENCEN LES OBRES A L’ESCOLA
Quan tengueu la revista a les vostres mans està
previst que hagin començat les obres a les escoles.
Aquestes obres són fruit d’un conveni que firmà el nostre
ajuntament amb la Conselleria d’Educació i Cultura, al
final de la legislatura passada, mitjançant el qual la
Conselleria assumia les obres de reforma de l’edifici vell
de l’Escola de Dalt, pati i teulada, principalment i algunes
obres menors d’adaptació als nins petits a l’escola de baix.
El pitjor de tot serà l’allotjar els quatre cursos de l’edifici
vell de l’escola de dalt en altres espais així com la utilització
del pati.

MANIFESTACIONS I ATURADES A CAUSA DE
L’ATEMPTAT DE MADRID
L’atemptat del passat dia 11 de març a Madrid
provocà un gran trasbalsament a tot l’Estat, cosa que es
notà fins i tot als pobles més petits. I un d’aquests, Maria,
també sentí i compartí el dolor i la consternació pel desastre. Així ja el mateix dia 11, a l’escola es feren 5 minuts de
silenci que es repetiren l’endemà però a l’exterior dels
edificis. El divendres dia 12 es feu una emotiva aturada, a
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BULLIT DE NOTÍCIES
la plaça, davant l’ajuntament durant el mercat. L’horabaixa
es repetí la concentració i a Palma hi tingué lloc la més
gran manifestació que mai s’hagi fet a Mallorca. I una
setmana més tard, dia 20 i coincidint amb l’aniversari de
la invasió de l’Iraq es convocà una altra manifestació
demanant l’aturada de la guerra.

L’ADSL ES VA ACOSTANT AL CUL DE MALLORCA
Si Sineu és la guixa de Mallorca, nosaltres devem
ocupar el cul. I com que en aquest lloc és on arriben les
coses al final del procés alimentari i fent una semblança,
això és el que ara està passant. Hem pogut veure que es
feien feines a la línia
telefònica que arriba de
Sineu, i llavors que hi
deixaven unes grans bobines retolades com a fibra
òptica. I a més hem parlat
amb uns operaris que feien
feina al carrer Major i ens
han comunicat que estan
col·locant la fibra òptica
que permetrà que els
mariandos puguem tenir el
servei ADSL a casa.
Quan? Segons el batle serà
a partir del mes de juny.
A
TRAVÉS
DE
L’ESCOLA
S’HA
RECOLLIT
ROBA
PER AL MARROC
El passat dia 11 de
març, des de l’escola, es va
fer arribar un bon grapat de

roba i altres objectes que s’havia recollit per enviar a la
zona del Rif, regió del Marroc afectada per un terratrèmol
de finals de febrer. Després encara se’n féu una altra de
campanya de recollida de roba: aquesta vegada fou per a
la lluita contra la drogaaddicció.
EXPOSICIÓ DE CERÀMIQUES DE NA MARIA
ANTÒNIA ROIG
Na Maria
Antònia Roig
haurà exposat a la
sala petita de la
rectoria de Santa
Margalida durant
els dies 2, 3 i 4
d’abril coincidint
amb la fira de La
Vila. Esperam en
la propera edició
de la revista donar-vos-en
informació
i
imatges.
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DEMOGRAFIA
BENVINGUTS:
Nassim Azouagh Oulfertah va néixer el passat dia 11 de març.
Els seus pares són Boubker Azouagh i Fatima Oulfertah i el seu domicili
és al carrer Nou, número 30.
Enhorabona als pares i demés família
Aquesta femella
de pinsà ens feu
companyia mente dinàvem a la
Trapa, esperant
recollir algunes
miques
(de
l'excursió a la
Trapa)

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT
971525002 (FAX) 971525194
BIBLIOTECA
971525688
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia)
971525594
APOTECARIA
971525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)
971525083
ESCOLA DE BAIX
971525252
LOCAL TERCERA EDAT
971525564
PARRÒQUIA
971525033
GESA INCA: AVARIES
971880077
BOMBERS
085
HOSPITAL MANACOR Informació 971847000
Urgències
971847060
Cita Prèvia 971847100
AMBULATORI D'INCA
971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA
061
SON DURETA (Centraleta)
971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca)
971502850
AMBULÀNCIES
971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 8'30 a 15 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns, dimecres i divendres: de 17 a 19 hores.
Dimarts i dijous: de 17 a 20 hores.
LÍNIAMARIA-PALMA:
Sortides Maria: 8 i 15 hores.(15 h. Dissabtes no,
Festius sí)
Sortides Palma: 13 (dissabtes, 14 h) i 19 hores.
(Festius, 19,15 hores)
LÍNIA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores
LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7'55, 10'30 i 14'45 hores
Sortides Manacor: 11'05, 13'35 i 18 hores
PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

- Per demanar hora al servei de Pediatria heu de
cridar de 8 a 14 hores al ...............................855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu de
cridar al ..........................................................520292
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius heu de
cridar al ..........................................................236624
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El temps

MES DE FEBRER
MAXIMES

MINIMES

20

PLUVIOMETRIA
Dia 17 ........... 44 l.
Dia 19 ........... 12 l.
Dia 20 ........... 10 l.
Dia 26 ........... 23 l.
Dia 28 ........... 12 l
.

15º C (DiA 1)

Temperatura Mínima
7º C (Dia 28)
Temperatura Mitjana
11,8º C
Mitjana Màximes
13,3º C
Mitjana Mínimes
TOTAL: 101 LITRES 10,2º C

15

10

5

0

Temperatura Màxima

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ

HORARIS DEL TREN QUE PASSA PER
SINEU:

La conegué a l’estació.
Simpatitzaren tot d’una.
Tenia la cara moruna,
cabells negres com el carbó.
Entaularen conversació.
Prest es va fer de nit.
Una resquillada al pit
va fer encendre la passió
i, fent gala de picador,
en Joan la s’endugué al llit.

Feiners: (1 tren cada hora i 10 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 6:44, 7:54, 9:04, 10:14, 11:24, 12:34,
13:44, 14:54, 16:04, 17:14, 18:24, 19:34, 20:44,
22:06.
Palma- Sineu: 6:25, 7:35, 8:45, 9:55, 11:05, 12:15,
13:25, 14:35, 15:45, 16:55, 18:05, 19:15, 20:25, 22
(Si voleu anar a Manacor afegiu 40 minuts a la sortida
de Palma)
Dissabtes, diumenges i festius: (1 tren cada hora
i 15 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 7:01, 8:16, 9:31, 10:46, 12:01, 13:16,
14:31, 15:46, 17:01, 18:16, 19:31, 20:46, 22:01.
Palma- Sineu: 6:45, 8, 9:15, 10:30, 11:45, 13, 14:15,
15:30, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 22.(Si voleu anar a
Manacor afegiu 49 minuts a la sortida de Palma)
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PER SORT, ENCARA QUEDA GENT BONA EN
AQUEST MÓN!
¡Hi ha que veure, com pot canviar la vida d’una comunitat,
inclús la d’un Estat, en tan sols una setmana! ¡Qui ho
diria! Ni els més incrèduls, com jo, per exemple, ens
esperàvem aquest canvi de posicionament del vot de la
gent, que anunciaven les enquestes, quinze dies abans que
es produís el trist holocaust a l’Estació d’Atocha a Madrid.
Si fos ara que hagués d’escriure la carta del mes passat “
De la desgràcia de Judes, Sant Macià en tingué bo ”, de
segur que els termes caldria variar-los totalment. La truita
s’ha girada per complet.
I desgraciadament, ha hagut d’ésser un acte terrible,
lamentable, vergonyós, brutal, obra de mal nascuts, de gent
criminal, sense entranyes, ... el que ha ocasionat els últims
esdeveniments ocorreguts a Madrid. Això és el que jo pens,
en aquests moments.
Molt m’ha costat i em costa creure encara ara, que un
grup terrorista estranger pugui perpetrar un atemptat de
tan gran magnitud, quan totes les Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat, estan sempre i permanentment tan
pendents d’aquest tema, ja que ens toca d’aprop i tan sovint
haver de conviure amb ell. Per cometre una acció terrorista
com aquesta, és necessari tenir una infrastructura ben
muntada, amb el recolzament de persones d’aquí. És
impensable que persones vengudes de fora, puguin cometre
tal atrocitat. Això no és obra de quatre o cinc espontanis.
Hi ha d’haver molta més gent implicada al darrere.
Lamentant profundament tots els trists esdeveniments, les
vides que s’han perdut i que mai més tornaran, els traumes
psicològics que tanta gent ha patit i seguirà vivint durant
molt de temps, perquè això no es pot oblidar d’un dia per
l’altre. Dins tota aquesta rabiosa història, només una cosa
pens val la pena recordar i tenir en compte. La gran
solidaritat, decisió i humanitat de tantes persones, metges,
infermeres, psicòlegs, voluntaris de moltes i diferents
classes d’oficis, es varen oferir per ajudar i atendre totes
aquelles persones desvalgudes i ferides (infants, joves,
majors, etc.), que en aquells moments ho necessitaven i
requerien.
Això me diu, que encara queda molta gent bona en aquest
món, malgrat haver de conviure amb tanta dolentia. Pens
que això s’hauria de destacar amb lletres grosses, donar
les gràcies a totes i cada una d’aquestes persones
anònimes; i que això ens servís a tots per ésser un poc
més optimistes dins la vida i prendre nota d’aquesta lliçó i
exemple que tants ciutadans i ciutadanes de l’Estat i de
l’estranger ens han donat, la segona setmana del mes de
març de dos mil quatre.
Sense cap dubte, i lament molt pensar d’aquesta manera,
crec que han estat aquests esdeveniments els qui han fet
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canviar de parer tantes persones, que segurament no
haurien sortit de casa seva per anar a votar el passat
diumenge dia catorze de març. És trist, però real, que ens
hagin de tocar la moral tan fort com per despertar les
consciències de tantes persones.
No va bastar la desgràcia del Prestige i tots els lamentables
incidents que l’envoltaren, haver-nos aficat dins una guerra
absurda, com la de l’Iraq, sense tenir-hi cap punyetera
necessitat d’entrar-hi, anar a cercar el recolzament d’un
president tan nefast com en Busch, decantar-nos de països
democràtics veïns com França i Alemanya; i tants altres
lamentables episodis que hem viscut al llarg dels darrers
anys. De tantes mentides, informacions intoxicades i
enverinades, que sols han servit per confondre, dividir i
alterar la vida política, social i cultural de moltes Comunitats
d’Espanya. Ha estat necessari que la sang, una vegada
més, hagués de córrer, en aquest cas, dins una estació de
tren, perquè la gent obrís els ulls i el cor.
M’agradaria que no fos així, però vaig haver de sentir
amb les meves orelles quan moltes persones dels meus
voltants ho deien : “No feia comptes anar a votar, però
això ... ja és massa”.
Tant de bo, això serveixi perquè el diàleg, la tolerància, les
bones maneres i el seny de totes les persones de bé, puguin
crear un futur amb més optimisme, solidaritat i bones
maneres, que tanta falta ens fa. Que d’una vegada per
totes, els polítics es posin d’acord en defensar els interessos
de tots els ciutadans, no sols d’aquells grups de pressió,
que només pretenen engrandir els seus propis patrimonis,
encara que sigui a costa dels bens i fets dels altres.
Déu faci que no haguem de tornar a viure ni presenciar
fets tan esgarrifosos com aquests.
Finalment, donar l’enhorabona una vegada més a totes
les bones persones que d’una manera o altra, amb les
seves obres, han ajudat física i moralment a tots els qui es
veren involucrats dins tan tràgiques circumstàncies sense
tenir-hi res a veure.
Atentament.
Pere Sureda Ribas
Març de 2004
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RESSACA ELECTORAL
Ens hem alliberat d’un malson! Gràcies a Déu! I
el més fotut d’aquest malson és que ens ha passat en un
sistema democràtic. Ai la DEMOCRÀCIA! Un bé tan
estimat i desitjat! I pel que hem viscut, tan fàcil de convertit
en una DICTADURA.
I és que n’hi ha que confonen els termes, o
els volen fer confondre, i converteixen el guanyar unes
eleccions en una autorització per fer, durant els quatre
anys que dura el seu mandat, tot allò que els passa pels...
(cap. No vull ser groller).
No sé si tots els grups polítics pensen o actuen
igual però, el PP, que ens ha governat durant vuit anys des
de Madrid i que ens governa des de sempre aquí, (llevat
del passat parèntesi de quatre anys) pensa i actua així:
tenir una majoria absoluta vol dir fer el que els passi pels
nassos, tant si està bé com si no, i sense parlar amb ningú
manco els seus. I encara el que és més greu: enganyant a
tort i a dret. De la mentida n’han fet veritat.
I així han convençut molta gent. Sobretot al
nostre poble, ja que els votants del PP, malgrat tot, han
crescut. I, amb tot el meu respecte personal pels qui l’heu
votat, no ho entenc. I si la raó és que estau d’acord en tot
el que el PP representa i allà on ens vol dur, ja podem
aplegar. Poca cosa pintarem com a poble.
Vaig a esbrinar alguns dels fets i idees per la
qual el PP ha merescut que el treguin del poder i poder
rebre amb il·lusió la victòria del PSOE. Passaré del desastre
de Madrid, del qual, com molts altres votants i implicats,
n'és responsable el govern.
Perquè ens ha ficat en una de les guerres
més injustes en contra de la majoria dels espanyols,
esgrimint la gran mentida de les armes de destrucció
massiva que hi havia a l’Iraq. I si voleu un euro, ho
demanau al ministre de defensa Federico Trillo que llançà
una moneda d’aquest valor a la periodista que li demanà
per aquestes cercades armes. I una altra pindoleta del
mateix ministre que voldria haver invadit el Marroc-Perejil
vuit anys abans.
O una altra ministra, la d’Administracions
Públiques Julia Garcia-Valdecasas, que es referí als
membres d’ERC com a assassins.
Com podem esser dirigits per gent que parla
d’aquesta manera, sense gens de respecte cap als altres?
Angle Editorial ha tret un llibre titulat “Les mentides
del PP” de diversos autors i parla del Txapapote, la guerra
de l’Iraq, la Llei de Reforma Universitària, el “decretazo”
laboral, privatitzacions, ...
I a més ens han volgut esvair com a poble, borrar
les senyes d’identitat dels pobles diferents del castellà en
qüestions de la llengua, matrícules dels cotxes, segells, etc.
Un arriba a pensar: som jo el que estic equivocat?
També he de votar al PP i sentir-me majoria? Si votar el
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PP significa fer una guerra injusta, creure’m totes les
mentides que em digui el govern, destrossar el Pla de
Mallorca amb una autovia o perdre els orígens i la identitat,
la veritat, primer vull perdre el cap.
Magí Ferriol

PASSI-HO BÉ
Aquest era el títol de la portada d’un diari català,
comarcal i independent el dia després de les eleccions
del passat 14 de març.
El matí següent un raig d’esperança va entrar per
l’escletxa de la porta. Primer un ull, després l’altre. Poc
a poc m’anava despertant i a mida que ho feia notava
una sensació estranya. Em notava diferent, com si
m’hagués tret del damunt un pes que feia anys que
arrossegava. El primer que vaig fer després de llevarme va ser obrir les finestres de bat a bat . «PER FI !!»
va ser l’única cosa que em vingué al cap mentre un
aire fresc, que fins ara no havia sentit mai, recorria tots
els racons de casa.
Aquell dia no era com els altres, es notava a l’ambient,
si més no al que jo em moc. La gent passejava amb un
mig somriure a la cara i fins i tot algun d’ells deixava
anar alguna rialla pensant en la nit anterior. Però hem de
pensar que si bé aquella nit va ser històrica amb tots els
ets i uts, potser no ho hauria estat prou sense la patètica
ajuda internacional que vam rebre. Vull dir que el canvi
no ha de quedar només en paraules sinó que s’ha
de demostrar amb fets si no volem perdre el que ens ha
costat tant d’aconseguir.
Potser sí que els propers anys els podem mirar amb una
mica més d’optimisme, però no ens hem d’ofegar en un
món de color de rosa. És fàcil oblidar, i per desgràcia la
gent som propensos a fer-ho, però ara és el moment
d’agafar força i no pas de caure en la trampa de pensar
que tot s’ha acabat. Potser portes fins ara tancades per
la prepotència d’alguns deixaran passar la llum a través
seu, idees que ens vam veure obligats a desar en un
calaix podran néixer de nou en el que esperem que sigui
un país autènticament democràtic per a tots i totes, i no
com el que ens feien creure fins ara.
Sé que el dia de reflexió ja ha passat però fóra bo que
mantinguéssim el record viu del que ha estat un govern,
amb tics prou totalitaris, quasi bé com el que el gran
escriptor George Orwell descriu a 1984, una novel·la
prou realista per a ser ficció, us la recomano.
Mariona Gelabert

FENT CARRERANY - 18 (78)

UNES ELECCIONS AMB SORPRESA FINAL
Fins a quin punt els atemptats de l’11-M modificaren els
resultats finals de les passades eleccions generals és una
cosa que no sabrem mai. Molts i bons analistes de la política
han fet la seva valoració i gairebé tots han coincidit a ressaltar
el gran impacte que els fets de Madrid suposaren sobre el
general de la població. I molts i bons analistes han fet el
mateix aquí, a les Illes Balears, i han arribat a la conclusió
que la nostra realitat electoral no desdiu massa de la que es
donà a La Rioja, a Castella la Nova, a Extremadura. Us vàreu
fixar com a les tanques publicitàries, el partit que en va sortir
victoriós no ens va mostrar en cap moment qui presentava
per les Illes Balears? Només el seu líder espanyol. Província
i provincians! No vull discutir la sensibilitat
pseudonacionalista (mallorquinista, balearista o catalanista
fins i tot) d’alguns dels prohoms del PSOE illenc i hi tenc
molts i bons amics, però em costa de pair la subsidiarietat
que tenen respecte del poder central a l’hora de la veritat
(concepció federalista de l’estat, assumpció plena dels drets
culturals, lingüístics i nacionals dels pobles no
castellanoparlants, la por a la pèrdua de la caixa única, etc,
etc.).
Jo també som dels qui creu que les eleccions no les va
guanyar Zapatero, ni les va perdre Rajoy, sinó que qui les va
perdre va ser Aznar i la seva manera d’entendre l’exercici
del poder fina al darrer moment. Aquells milions de vots
útils que el PSOE guanyà varen ser un clam contra la
manipulació, contra la mentida, contra la confrontació inútil
i constant que Aznar ha practicat al llarg d’aquesta darrera
legislatura.
Permeteu-me que us il·lustri això que dic fent una petita
cronologia, a partir de la meva experiència personal, centrada
en els quatre dies abans de les eleccions, des del moment en
què, a la feina, una companya em comenta que a Madrid hi
ha hagut un atemptat i que hi ha unes quantes desenes de
víctimes. El nombre, petit d’entrada, s’aniria engrandint
macàbrement al llarg del matí, al llarg del dia. A la feina,
entre classe i classe, la ràdio. Catalunya Ràdio, la SER, Radio
Nacional de España i la COPE, eren els punts d’aturada del
dial. De la sorpresa al clam, de la indignació a l’acusació, a
la desesperació. I els primers dubtes. Surt el ministre i
assegura que tots els indicis apunten a ETA com a autora de
l’atemptat. I posa exemples, enumera antecedents. Parla
d’Hipercor com a referent primer. Desgraciadament, el tema
d’Hipercor em toca molt de prop i hi ha algunes coses a la
seva declaració que no em semblen coherents, ni correctes,
ni certes. Quan passà el fet de la bomba a l’Hipermercat
Hipercor a Barcelona, jo treballava en un institut a la Ciutat
Comtal, a penes a un centenar de metres del lloc de la
tragèdia. La proximitat i la trista casualitat va fer que entre
les víctimes hi figurassin dues mares de dos alumnes del
meu centre i una cosina d’una professora del mateix centre.
A pesar que la lògica demencial del grup terrorista creia que
atemptar contra llocs civils i avisar de la col·locació de les
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bombes amb antelació no s’havia d’entendre com un atac
als ciutadans, sinó com una manera de fer anar de corcoll
les forces servidores de l’estat, aquesta vegada la
descoordinació va causar la tragèdia i més de vint persones
foren víctimes de l’explosió a l’Hipermercat.
Per això, repetesc, quan el ministre Acebes parlà d’Hipercor
i digué que ETA ja havia atemptat contra objectius civils,
s’oblidà de dir que sempre havia avisat amb antelació de la
col·locació de les bombes. I allò, en boca d’un ministre, era
imperdonable. No ho deia tot. A la mateixa hora, Arnaldo
Otegui negava que ETA fos l’autora de l’atemptat. Cap
organització, per molt esquizofrènia que dugui implícita en
la seva mateix concepció, fa un atemptat per no reivindicarlo. I alguna ràdio comença a parlar de pistes que miren cap
al terrorisme islàmic. I es fa la convocatòria per a l’endemà.
Una convocatòria que constitueix un parany per als partits
democràtics. Des de la Moncloa es donen consignes i el
lema mescla condemna al terrorisme i defensa de la
constitució. Algunes veus comencen a discrepar i diuen que
la manifestació unitària ha de quedar molt clara d’entrada i
ha de permetre captar totes les sensibilitats democràtiques,
siguin partidàries o no de l’actual marc constitucional. Però
el PP se’n surt amb la seva.
A través d’algunes ràdios i d’algunes cadenes de televisió,
es comença a qüestionar la pista d’ETA i pren força que hi
ha una segona pista relacionada amb el terrorisme islàmic.
Se citen informacions que vénen de mitjans de comunicació
de fora de l’estat, filtratges de la Central Nacional
d’Intel·ligència que apunta la pista islàmica i les reiteracions
del ministre Acebes a descartar-la i a insistir en l’autoria
d’ETA. Televisió Espanyola, Antena 3 i Tele 5 (cal dir que
aquesta cadena fou la primera de les tres que començà a
canviar el cantet) pràcticament fins al vespre, no es fan
ressò d’aquesta segona pista. Terrorisme basc i Ibarretxe,
Carod Rovira i Govern Català, apareixen mesclats enmig de
l’acusació. Però Acebes es veu obligat a sortir a donar
explicacions unes quantes vegades, ja que altres mitjans
(TV3, Canal Plus, Catalunya Ràdio, la SER, etc) parlen
obertament de la fiabilitat d’aquesta segona possibilitat. I ell,
tot admetent l’obertura d’aquesta segona línia d’investigació,
segueix insistint en l’autoria d’ETA. La qüestió no era banal
en absolut. Tres dies després hi havia unes eleccions generals.
Una provada autoria d’ETA, reforçava les actituds del govern
del PP i les seves mesures polítiques contra el terrorisme
basc; mentre que una provada autoria de grups vinculats als
moviments islàmics radicals faria refrescar a la gent la
memòria de l’entrada d’Espanya en un conflicte bèl·lic (la
guerra d’Iraq) en contra de l’opinió majoritària de la
ciutadania espanyola. La qüestió no era gens banal. Les
paraules havien de ser mesurades i la gent comença a malfiarse de les insistències i creix la rumorologia.
La mateixa nit del dijous, em pas fins a les tres i mitja de la
matinada corregint exàmens. Havia d’estar despert i
necessitava alguna cosa que em desvetllàs. Prov amb la
COPE i els pèls se’m posen de punta. La ràdio de l’església
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espanyola, reducte de la caverna mediàtica més troglodítica
i més mal lletada que hi ha a tot el panorama de la ràdio
espanyola converteix l’emissió en un atac brutal contra tot
allò que no soni a nacionalisme espanyol ras i curt. Posen
dins un mateix sac: morts de Madrid, terrorisme, ETA,
bascos, Ibarretxe, catalans, Carod, Govern tripartit de
Catalunya, Pacte de Progrés a les Illes Balears, etc.
Evidentment el verí que destil·len els comentaris dels locutors
i dels oients que telefonen em permeten seguir despert.
L’endemà divendres, surt a la premsa la convocatòria de la
manifestació a Palma. Conté tres punts. A dos d’ells es parla
de l’autoria d’ETA. Cap dels partits, sindicats i organitzacions
que donen suport al manifest s’arrisca a quedar fora de la
convocatòria per molt que discrepi de la cotilla imposada i
acota el cap. Només de pensar en qüestionar-ho ja devia fer
venir por. Por de ser acusat de còmplices, de justificadors
del terrorisme, por de ser acusats d’anticonstitucionalistes,
etc.
I al llarg del dia se succeeixen més i més notícies que
indueixen a pensar en una autoria vinculada als grups
terroristes musulmans. Però les successives aparicions
d’Acebes no canvien el guió. Ell insisteix en l’autoria d’ETA.
I arriba el capvespre i comença la manifestació a Palma.
Confés que vaig dubtar d’anar-hi davant del que considerava
una manipulació brutal i amb clara intencionalitat partidista.
Però tot i això vaig fer el cor fort i hi vaig anar. I em vaig
començar a sentir malament. La proliferació de banderes
espanyoles, els crits d’assassins cridats contra ETA i els
cops que se’n dugué un home que anava al darrera meu
amb una pancarta que s’atrevia a denunciar tota classe de
terrorismes, començant pels d’ETA, seguint pels d’Al.Qaeda
i acabant pels d’Aznar contra el poble iraquià, em va fer
refredar de cop i no vaig poder seguir. El mateix subjecte
que li havia pegat i tret la pancarta en duia una altra on
demanava la pena de mort. Allò no era un clam silenciós
contra el terrorisme com a mètode de lluita i una defensa
dels valors de la pau i el diàleg per resoldre les diferències i
els conflictes. Allò era una vulgar ensarronada, destinada a
desviar atencions i a fer cos ideològic passant per sobre de
la sang d’aquelles víctimes que havien mort sense saber el
perquè i en nom de què. Quan vaig sentir Aznar que deia que
havien mort per ser espanyols i vaig pensar en les víctimes,
moltes de les quals ja se sabia que eren magribines,
sudamericanes, centreeuropees, etc., vaig sentir ràbia i
indefensió. Fins i tot dels morts s’apropiaven.
A la nit ETA va fer un comunicat negant l’autoria de
l’atemptat. La veu era la mateixa que havia anunciat una
treva a Catalunya i que havia servit per atacar encara més el
govern tripartit català. Però ara, incomprensiblement, deien
que no s’ho creien i seguien exactament pel mateix camí.
ETA n’era la responsable, a pesar de reconèixer que havien
trobat indicis que miraven cap a una altra part.
L’endemà dissabte, si fa no fa, igual. Arribaven notícies que
els mitjans de comunicació europeus parlaven de la pista
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d’Al.Qaeda amb tota seguretat, i que els serveis secrets de
la majoria de nacions europees es trobaven en estat de
màxima alerta. La notícia, segons on, era que a Madrid i a
Barcelona, la manifestació havia qüestionat la versió de
l’autoria donada pel govern.
El mateix capvespre del dissabte, per motius personals, em
trobava allotjat en un hotel de Santa Ponça. Allí vaig començar
a valorar la importància de tenir accés a mitjans de
comunicació com TV3 o Catalunya Ràdio o la SER. A l’hotel,
a la zona on em trobava, només podia veure TV1, TV2,
Antena 3 i Tele 5 i emissores estrangeres com la CNN, la
BBC; l’únic dial que podia escoltar era Radio Nacional de
España. I vaig experimentar el mateix que deuen
experimentar aquells ciutadans de l’estat que no tenen
possibilitat de contrastar les informacions que els arriba a
través dels mitjans de comunicació de masses. La televisió
espanyola no deia res, l’emissora de ràdio no deia res, però
si posava la BBC o la CNN em mostrava unes imatges d’uns
manifestants que cridaven davant les seus del PP i els
acusaven de mentiders i de manipuladors. El meu mòbil no
tenia cobertura. No entenia res. A Televisió espanyola
passaven una pel·lícula sobre atemptats d’ETA. Alguna cosa
passava i la darrera presència del ministre ja parlava de
detinguts d’origen magribí i hindú, tot i no descartar ni
concretar res sobre l’autoria. També sortia per televisió el
candidat del PP i es presentava com a tal. Un escenari kafkià.
Per a un observador estranger, allò semblava més aviat una
opereta bufa.
Diumenge al matí els diaris, segons quins, parlaven de les
manifestacions del dia anterior i ja deien obertament que
l’autoria era de grups terroristes d’origen islàmic. Jo no em
trobava bé. Em sentia febrós, arrossegant un refredat mal
curat i amb la moral per terra. Tenia un munt d’interrogants
al meu davant i no hi trobava resposta. Vaig anar a votar el
capvespre i a les vuit em trobava davant el televisor per
veure el resultat. Pregava perquè el PP no tengués majoria
absoluta i hagués de pactar. La possibilitat d’una nova
legislatura amb majoria absoluta del PP m’aterria. M’aterria
com a ensenyant, m’aterria com a persona que reclama un
tractament igualitari de les llengües i les cultures no
castellanes, m’aterria com a ciutadà que creu en els valors
de la democràcia, de la llibertat, del diàleg i del consens com
a forma de convivència. I arribà la sorpresa. Una sorpresa
en forma de càstig. Més que un premi al PSOE, més que
una victòria de Zapatero, va ser un càstig a Aznar. Una
manera de fer arribar a les urnes les veus d’aquells que
tengueren por de trobar-se amb una altra legislatura plena
de pors, de violència, de manipulació, de confrontació, d’atac
a tot aquell que discrepava , etc. S’acabava una legislatura
on s’havia confós el comandar amb el governar. S’obria
una legislatura nova. Una nova manera d’entendre el noble
joc de la política. Així ho esperam.
Joan Gelabert
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Davallada als inferns. Gran cursa de
carretons
Aquest any es torna a organitzar la “Davallada als
inferns”. Es tracta de la 2ª cursa insular de carretons
(vehicles de construcció pròpia no motoritzats)
organitzada pel Servei de Joventut del Consell de
Mallorca, junt amb els 21 ajuntaments dels pobles
que hi participen.
1. Municipis organitzadors de semifinals
Les semifinals es disputaran a vint pobles de
Mallorca durant el mes d’abril i la primera setmana
de maig de 2004. Els municipis són els següents:
Alcúdia, Andratx, Ariany, Búger, Capdepera, Costitx,
Felanitx, Llubí, Inca, Manacor, Maria de la Salut,
Montuïri, Muro, Petra, Santanyí, Santa Eugènia, Sant
Joan, Sa Pobla, Son Servera i Vilafranca.
Les 20 semifinals permetran classificar-se per a la
gran final de Porreres que es disputarà el dia 15 de
maig.
2. Calendari de la cursa
Municipi
Data
Sa Pobla
09-04
Santa Eugènia
10-04
Ariany
10-04
Sant Joan
12-04
Llubí
12-04
Capdepera
17-04
Santanyí
17-04
Inca
17-04
Montuïri
17-04
Vilafranca
17-04
Maria de la Salut
18-04
Manacor
18-04
Son Servera
24-04
Felanitx
24-04
Muro
24-04
Búger
25-04
Alcúdia
01-05
Petra
01-05
Andratx
02-05
Costitx
02-05
3. Premis
Es podran classificar 3 carretons de cada una de les
semifinals: el millor carretó per temps, el millor disseny i la
millor posada en escena. El premi per classificar-se per la
final consisteix en un obsequi pels integrants de l’equip.

Els premis de la final són:
-

El primer premi d’aquesta cursa consisteix en un
viatge valorat en 600 euros.
El guanyador per millor disseny obtindrà un premi
de 300 euros en viatge o estada en hotel.
El guanyador per millor posada en escena obtindrà
un premi de 300 euros en viatge o estada en hotel.

4. Inscripcions
Per poder concursar, s’ha d’estar inscrit en una de les
semifinals. Aquesta inscripció es pot fer des de la pàgina
www.davalla.net, per telèfon (971.22.91.56) o als municipis
que organitzen una semifinal. En aquesta pàgina web i als
punts d’inscripció es trobaran les bases per poder competir
a la cursa.
5. Final
La final serà dia 15 de maig a Porreres. En finalitzar
la competició, hi haurà sopar popular, animació,
passacarrers, espectacle de foc, sorpreses, música
i festa.
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Acampallengua en temps de confusió
Els dies 8 i 9 de maig de 2004, els Joves de Mallorca
per la Llengua tornam a organitzar una nova edició de
l’Acampallengua, la gran trobada de joves (i no tan
joves), per reivindicar l’ús normal de la llengua catalana
a tots els àmbits de la societat. L’Acampallengua va
començar l’any 1997 a Inca i va tenir continuïtat en
anys successius (Santa Ponça 1998, Alcúdia 2000,
Felanitx 2001, Binissalem 2002). Durant aquests anys
s’ha convertit en una de les principals manifestacions
juvenils que tenen lloc anualment a Mallorca. El
creixement continu de participants, any rera any, així ho
testimonien. Com també demostren que és falsa
l’afirmació que els joves passen de tot. La participació a
les mobilitzacions en defensa del territori i de la llengua
catalana demostren el contrari.

L’Acampallengua serà, com els altres anys, un espai de
participació: els tallers, el gimcana, etc. Un espai de
relació entre sectors socials molt diversos, amb la
participació de joves de tot el territori lingüístic i de totes
les cultures que conviuen a Mallorca. Un espai que
mostrarà totes les manifestacions culturals que es fan
en català, des de les més cultes fins a les més populars,
des de les més modernes fins a les més tradicionals.
Però
també un espai de reflexió i d’intercanvi d’idees:
xerrades, debats i taules rodones, etc.
El moment clau de l’Acampallengua serà la discussió i
aprovació, en assemblea, d’un manifest que demanarà a
les institucions públiques i a la societat civil que
s’impliqui a favor de la normalització de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears.

En aquesta ocasió la població triada ha estat Pollença, la
població del nord de Mallorca, coincidint amb l’any
Costa i Llobera, figura cabdal de les lletres
mallorquines. El poble està a cavall entre el mar i la
muntanya i compta amb unes infrastructures culturals
impressionants: centre culturals, espais esportius, casals
de joves, etc. Es tracta d’un municipi turístic, amb una
important població no catalanoparlant. L’Acampallengua
intentarà incidir, com sempre, en aquest sector i
contribuir a la integració dins la llengua pròpia de
Mallorca.

L’Acampallengua vol ser un espai de participació i de
compromís amb la nostra llengua. Vol indicar el camí
cap a on ha d’anar el procés normalització lingüística,
que ha de menester un reforçament entre els joves. Vol
també presentar una visió jove sobre la Mallorca del
futur, una Mallorca en que no hi haurà diferències
d’origen, raça o religió, però que volem que conservi les
seves senyes d’identitat, la principal de les quals és la
seva llengua.

Palma, a 16 de març de 2004

d’Especial Interès).

COMUNICAT DE PREMSA.

ERC presenta una denúncia a la
comissió europea contra el projecte
immobiliari del Salobrar de Campos.
L’Eurodiputat d’ERC al Parlament Europeu Miquel
Mayol i Raynal va suspendre un acte al municipi de
Campos a causa dels trists successos de la setmana
passada a Madrid. En aquesta trobada havia de
presentar una denúncia que traslladarà pròximament a
Brusel·les que fa referència a l’aprovació mitjançant la
Llei de Mesures Tributàries i Administratives que
acompanya la Llei de Pressupostos, d’una disposició
addicional que permeti a l’Ajuntament de Campos
autoritzar la construcció d’un “equipament sanitariassitencial” per a 300 llits a l’interior de la ZEPA(Zona
d’Especial Protecció per a les Aus), LIC (Lloc
d’Interès Comunitari) i ANEI (Àrea Natural

Joves de Mallorca per la Llengua

Aquesta operació immobiliària que no té cap interès
públic afectaria sensiblement a l’hàbitat d’una zona
humida molt escassa a Mallorca, pas important
d’espècies migratòries i de limícoles amb protecció
comunitària. Els Espais Naturals Protegits han minvat
de manera dràstica les seves superfícies d’ençà de
l’arribada del PP al Govern de les Illes Balears. El
Salobrar de Campos estava inclòs en la prevenció de
convertir-se en Parc Natural o Reserva Natural segons
la LEN (Llei dels Espais Naturals 1991) del Parlament
Balear.
Segons Joan Lladó, “el PP ja hauria d’haver fet cas
a la resposta que donà la Comissió a la pregunta
que feu Miquel Mayol sobre el projecte en
qüestió, la qual instava al Govern a la aplicació
de la Directiva Hàbitats”
Margalida Pujals
Secretaria de Comunicació d’ERC-Illes.
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA "ESPECIAL"
DEDICATÒRIA
Amb motiu del desè aniversari de la nostra
Associació ADELA-BALEARS, dedic aquest article
d’ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA que és especial,
a totes les persones que, d’una o altra forma, durant els
deu anys han posat el seu granet de sorra per assolir el
que enguany celebram: ELS DOS QUERNS I MIG
D’ADELA-BALEARS!!
A TOTS MOLTES GRÀCIES I FELICITATS!!
ADELA-BALEARS 1994-2004: DEU ANYS
VIVINT AL MÀXIM CONTRA L’ELA
Com a soci i col·laborador per generació espontània
d’ADELA-BALEARS, em sent summament afortunat de
poder dirigir-me als amables lectors de Fent Carrerany
per fer-los partícips d’un feliç esdeveniment, com és
l’aniversari d’ADELA-BALEARS, que enguany
compleix, aquesta primavera, 10 anys.
La nostra benvolguda associació mallorquina va
veure la llum a les acaballes del mes d’abril de 1994. Però
com tot naixement, va tenir un període de gestació que
s’inicia poc abans de Nadal de 1993 quan un home de bé
que nomia Alonso Gil Ruiz, afectat per l’esfereïdora ELA
des de feia tres anys, va llançar una crida en el centenari
diari “Última Hora” on, entre altres coses, deia: “No vaig
llençar la tovallola i per això vull dir a tots els malalts que
tinguem ELA en les nostres illes que hem d’organitzarnos. Estic a la vostra disposició en el carrer Estribor, 6 de
Porto Cristo.”
Aquella crida molt aviat va tenir resposta. Idò la va
veure la valenta i garrida santamariera Caty Salom i Parets,
que per aquell temps ja portava quelcom més de dos anys
d’ELA.
Tota deixondida i entusiasmada li va dir al seu pare,
el bo i molt treballador del Sr. Tomeu Salom, que la portés
a Porto Cristo per veure al Sr. Alonso.
Després de la trobada, ambdós no van trigar en
congeniar, amb la qual cosa el 27 de desembre de 1993 na
Caty i el Sr. Alonso ja sortien retratats al diari “Última
Hora”.
Aquesta nova crida va volar com una gavina fins
a la veïna illa de Menorca, on la va veure una altra persona
afectada per la impietosa ELA. Es tractava del Sr. Gabriel
(Biel) Martí, batle del menorquí poble de Ferreries, qui no
tardà en sumar-se als nostres protagonistes.
Els tres junts, el Sr. Alonso, na Caty i el Sr. Biel,
van decidir unir-se a l’Associació Espanyola d’Esclerosi
Lateral Amiotròfica i fundar ADELA-BALEARS, per així
donar un aixopluc de comprensió, d’amistat i de conhort a
tots els elàtics de les Illes.
I com una flor que desplega els seus pètals a
l’escalf del sol primaveral ADELA-BALEARS va obrir

les seves portes a finals del mes d’abril de 1994.
Els nostres tres mosqueters –com li agradava dir
a na Caty- es van repartir les tasques: el Sr. Alonso Gil, de
president, el Sr. Biel Martí, de tresorer i la infatigable Caty
Salom, d’eficient secretària.
Si més no, aquesta feliç unió molt aviat es va
veure truncada per la incruenta ELA, doncs el 8 de
desembre de 1994 donava el seu últim alè el pioner
d’ADELA-BALEARS, el Sr. Alonso Gil. I per si tan
irreparable pèrdua no fos suficient, un mes després,
concretament el 16 de gener de 1995, partia cap al Pare
el tresorer Sr. Biel Martí.
Aquest doble cop fou tremend per Na Caty, idò
els seus dos amics de l’ànima, en els quals es recolzava i
se sentia enrobada, la despietada ELA se’ls havia
arrabassat.
No va ser gens fàcil per Na Caty superar tan mal
glop però el seu esperit forjat com l’acer de les destrals
va fer que mirés cara a cara a la malaltia i s’enfrontés a
ella, precisament amb els seus resplendents i garrits ulls.
Qualsevol altra persona en la seva situació,
començant per aquest pobre juntalletres, hagués llençat la
tovallola i amb ella l’Associació segur que hauria
desaparegut. Però na Caty no, na Caty va saber ser una
mare coratge, traient endavant a la seva fillona, ADELABALEARS, òrfena de dos dels seus tres pares.
I no tants sol això, sinó que na Caty va tenir la
sapiència d’encomanar el seu entusiasme i esperança a
tots el que l’envoltaven, fent-los partícips de la seva fe en
la lluita contra l’ELA. I bona prova d’això el tenim en els
seus exemplars pares, el Sr. Tomeu Salom i la Sra.
Margalida Parets, que es van implicar en ànima i cor en la
causa de la seva estimadíssima filla.
Tant és així que quan na Caty, el trist dilluns 2 de
novembre de 1998, ens deixà físicament, que no espiritual,
idò sempre la portam i la portarem en el cor, els seus pares
van saber continuar l’obra de na Caty.
El Sr. Tomeu, com a president de l’Associació, i
la senyora Margalida amb la seva exquisida amabilitat
atenent a tot aquell que ho necessités.
M’atrevesc a dir – i que hem perdonin tots- que si
aquest any podem celebrar el nostre desè aniversari és
gràcies a na Caty i els seus pares.
Cert és que han estat moltes les persones que
han col·laborat en tan àrdua tasca, com per exemple: Jaume
Salom, el bon i atent germà de na Caty, Miquel Ramis i
Moyà, Xisca Dolç, Gori Riera,... per citar-ne tan sols unes
quantes.
Però sense l’empenta de na Caty i la constància
dels seus pares en els moments claus, estic convençut
que ADELA-BALEARS hauria tingut una vida molt curta.
Al manco aquesta és la meva apreciació intransferible i
personal.
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És per això que hi he volgut, en homenatge a la
nostra estimada Caty, intercalar en el títol una frase seva
“VIURE AL MÀXIM”, idò crec que resumeix a la
perfecció com al llarg d’aquest deu anys, han viscut totes
les persones que han col·laborat d’una manera o altra que,
enguany, podem celebrar el desè aniversari.
També vull agrair públicament al Sr. Sebastià
Garcia per agafar el relleu com a president d’ADELABALEARS que li va cedir el Sr. Tomeu Salom, a l’igual
que felicito al Sr. Miquel Ramis i Moyà, el nostre vicepresident, per la seva fidelitat a l’Associació, essent un
autèntic exemple a seguir.
Felicitació que faig extensiva a tots els membres
d’ADELA-BALEARS per ajudar a fer possible la seva
continuïtat.
Aprofit també l’avinentesa per donar les gràcies
al dignitós Sr. Mateu Morro, que fou batle de Santa Maria
del Camí l’any 2001, així com el seu consistori en ple, per
tenir la gentilesa i humanitat en dedicar-li un carrer a na
Caty. Va ser tot un gest meravellós. Ella se sentia tan
mallorquina, tan santamariera, tant del poble! Ha d’estar
molt contenta i orgullosa de formar part ja de la seva
estimada Santa Maria del Camí, de la seva estimada
Mallorca.
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Per acabar tan sols li deman a Déu, Mon Paret,
que ens permeti portar molts d’anys conhort i esperança
als Elàtics i als seus familiars d’aquest raconet de terra
ancorat en el Mediterrani i així seguir l’estel refulgent
d’entusiasme per la lluita contra l’ELA que ens deixà com
el seu major tresor, la inoblidable i guapa mallorquina de
preciosos ulls xerradors que va ser i sempre serà Caty
Salom i Parets.
Miquel Jordan i Ronsano

NOTÍCIES DEL CLUB CICLISTA DE MARIA
Divendres Sant a Lluc
Com ja és habitual, el Club Ciclista de Maria
segueix amb la tradició i un any més el Divendres Sant
celebra el seu dia de companyonia. La sortida serà a
les 8’15 h. de la Plaça del Pou, però a les 8’00h. hi
haurà la foto oficial del grup, que publicarem el proper
número a Fent Carrerany.
Per enguany s’espera un gran grup, més de 30
ciclistes, ja que darrerament s’han incorporat molts de
ciclistes nous. L’itinerari serà Maria, Sineu, Inca i cap
a Lluc i la tornada pel mateix camí.
Per acabar l’etapa anirem a dinar tots plegats a
Ses Torres, per mantenir la tradició menjarem peix, i ...
Nous equipatges
Ja fa temps que ens havíem quedat sense
equipatges i la incorporació de nous ciclistes al club
ens ha obligat a fer una nova comanda d’equipatges.
Seguirem amb els colors vermell i groc i els
patrocinadors d’aquests nous equipatges són:
AGUAMAR, VIATGES MARTEL,
CONSTRUCCIONS RUSTIC DES PLA ,
PREFABRICATS CARBONELL I

L’AJUNTAMENT DE MARIA.
Segurament els podrem estrenar quan comenci
el Pla de Mallorca, des d’aquí volem donar les gràcies
als patrocinadors.
Trofeu Ciclista Pla de Mallorca
Enguany el Club Ciclista de Maria no organitza
cap etapa, ens toca descansar, però segurament
tendrem un equip que correrà el Pla Petit.
Hi haurà 5 ETAPES:
-1ª.- 16 de maig a les 9 h., Contrarellotge de
Sineu a Lloret.
-2ª.- 23 de maig a les 9 h. a Muro.
-3ª.- 29 de maig a les 16 h. a sa Pobla.
-4ª.- 6 de juny a les 9 h. a Montuïri.
-5ª.- 12 de juny a les 16 h. a Sineu.
En els propers números de la revista vos
donarem més informació i seguirem la classificació dels
corredors del nostre club.
Club Ciclista de Maria de la salut
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EXCURSIÓ A LA TRAPA

Dia 21 de març anàrem a La Trapa. Per arribar-hi des de
Sant Elm hi ha una forta ascensió, però la vista ho agraeix

A la Trapa, els monjos hi construiren unes mines per a
recollir l'aigua subterrània.

I també moltes marjades per, amb l'aigua recollida, poder
tenir una agricultura de subsistència.

Després de dinar i una bona sesta asolellada, ens férem
aquesta foto davant Sa Dragonera.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE FENT CARRERANY
Amb l'objectiu d'adaptar els estatuts de l'Associació a la nova normativa, convoc assemblea general extraordinària,
amb el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA:
Punt únic: Revisió dels estatuts per si es necessari fer els canvis oportuns per adaptar-los a la nova normativa.
Lloc: Escola
Dia: 24 d'abril
Hora: 20 hores en primera convocatòria i 20,30 en segona convocatòria.

LA PROPERA EXCURSIÓ ANIREM AL PUIG DE SANT ONOFRE
Després de l'anada a La Trapa, la propera excursió serà al Puig de Sant Onofre. Serà el diumenge dia 25 d'abril.
En principi la teníem programada per al diumenge de l'Àngel. Però altres activitats ens han fet pensar que era oportú
canviar-la data una setmana.
La partida serà des de la plaça des Pou, a les 10 del matí, i hi anirem a peu des de Maria. També s'ha de dur el
dinar i aigua per beure. Un poc de vi també acompanya.
Animau-vos i llevau-vos la peresa, que llavors el cos ho agraeix.

