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EDITORIAL
El proper mes de juny hi ha eleccions al Parlament europeu.
El passat dissabte dia 1 de maig la Unió Europea va veure com 10
estats mes s’incorporaven a aquest ens comú europeu. D’aquests estats
només un, Polònia, amb els seus 30 milions d’habitants , té més habitants
que els diversos territoris que a Europa tenim la llengua catalana com
a llengua pròpia. Algun d’ells com Malta, per exemple, tan petit com
Eivissa, només compta amb uns 400.000 habitants i veurà com la
seva llengua té a Europa un tractament oficial, equiparable a llengües
com el francès, el castellà, l’anglès, l’alemany, etc. El fet que l’estat
espanyol faci, en el seu territori, un tractament tan discriminatori de les
llengües que no siguin el castellà, ha possibilitat aquests greuges que
no tenen cap explicació, ni lògica que ho justifiqui. Quan a les passades
eleccions espanyoles el PP es va veure separat del poder a Madrid les
esperances d’aconseguir un canvi en aquest plantejament augmentaren
considerablement. L’aposta que alguns feren per fer de l’Estat espanyol
un estat que respectàs i fes un tractament igualitari de les diverses
cultures que té en el seu territori, no han tengut massa resposta per
ara. Declaracions, alguna, però ja veurem si al final tot quedarà si fa
no fa com ara. Aquestes preteses sensibilitats per fer gestos en un
sentit de descentralitzar l’estat, de fer apostes per reconèixer la
pluriculturalitat, la plurinacionalitat de l’estat, s’ha de traduir en fets.
Declaracions com les del ministre de defensa, com les del secretari
d’estat per a l’esport, com les de la ministra de cultura sobre els papers
de Salamanca, no conviden a l’esperança. I les eleccions europees ja
són aquí. El fet de marcar per a aquestes eleccions una única
circumscripció electoral fa que pocs partits aconsegueixin
representació. Per això a part dels partits nacionalistes espanyols PP i
PSOE, els altres partits nacionalistes catalans, bascos, gallecs, es veuen
obligats a fer coalicions, per poder sumar vots i aspirar a la
representació. A Mallorca, els partits no espanyolistes es presenten
en coalicions diferents. PSM per una banda, UM per una altra i ERC
pel seu compte, sense posar-se d’acord han tornat a demostrar que
les disputes entre ells estan per sobre de qualsevol marca d’entesa.
Llàstima! Què hi farem!
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PER PASQUA, PANADES

Com cada any, i que no es perdi aquest costum, a l'escola
es tornaren fer panades i robiols, abans de Pasqua.

Els més petits tingueren l'ajuda de pares i mestres. El
menjador aquest dia estava ben ple.

Quan estaren fetes i ben arrengleradetes damunt les
palanganes les dugueren al forn a coure-les.

Els petits d'educació Infantil, en lloc de panades feren
crespells.

I l'endemà, partírem cap a Montblanc. El dia fou molt bo i
la caminada obrí la gana del més gran al més petit.

I alla es pot dir que no quedà panada sobre panada. No en
quedà ni una..... i més n’hi hagués hagut!
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Sa Xerradeta a Ses Tarragones amb...
Pere Carbonell Ferriol, president i Pere Vanrell Ferriol, secretari
de l'Associació de Caçadors Sa Guàtlera
Enguany fa 25 anys de la fundació de l’Associació
de Caçadors Sa Guàtlera i per aquest motiu hem fet la
xerradeta a dos membres de la seva junta directiva, en
Pere Carbonell Ferriol que és el president i en Pere Vanrell
Ferriol que és el Secretari. Al llarg de la conversa ens van
explicant indistintament, algunes de les activitats que duen
a terme, perquè no només se dediquen a caçar, també
repoblen, fan campionats de caça i de tir, etc.
Presidents de la Societat
Ignasi Gual Esteva
Antoni Negre Bergas
Josep Payeras Oliver
Pere Mas Mas
Pere Bergas Mas
Sebastià Cifre Miralles
Pedro Carbonell Ferriol

1979 - 1982
1982 - 1986
1986 -1988
1988 - 1991
1991 -1996
1996 - 2002
Actual president

Enguany feis 25
anys, sabeu quin
dia se va fundar
“Sa Guàtlera”?
Sí, dia 20 de maig
de l’any 1979.

Quines activitats teniu previstes per celebrar-ho?
En primer lloc volíem fer una xerradeta amb Fent
Carrerany per a donar a conèixer aquest fet i després
hem d’esperar a l’assemblea de dia 1 de maig, però si no
hi ha res de nou farem una camiseta commemorativa del
25 aniversari per als socis. El mes d’agost volem fer una
tirada de guàtleres amb tub pels socis i la festa pagès
caçador que ja fa tres anys que la feim i qualque coseta
més.
Com ha canviat l’associació amb aquests 25 anys?
Ha canviat molt amb aquests anys, al principi eren
més de 200 socis i en l’actualitat només som 151. Al principi
hi havia gent que caçava per necessitat o per negoci, perquè
el tord se venia i ara ja no se ven la caça, ara la caça és un
esport. Molts de caçadors van a caçar per caminar, és
una excusa molt
bona, ja que
imaginau que
arribam amb els
cans al Rafal
Nou i deixam el
cotxe, començam
a caminar i potser
arribes
al
Reboster cercant
alguna
peça,
després has de
tornar al Rafal
Nou a cercar el
Mapa del vedat de la Societat de Caçadors PM-11170

cotxe i has passat el dematí caminant per dins terrossos i
mal pla.
Creis que la caça és un esport?
Sí, la caça ben practicada és un esport i és molt bo
pel cos, tant física com psicològicament. Però hem d’ésser
realistes i també hi ha furtius que malmenen el nom de tot
el col·lectiu.
Quines virtuts ha de tenir un caçador per ser
considerat “bon caçador”?
Primer de tot respectar el pagès i la natura.
Actualment hi ha uns cupos de caça i no se poden passar.
Hi ha uns cupos que posa el Govern i després les societats
les poden modificar a la baixa, el màxim de perdius que
pot caçar un caçador segons el govern són 10 i a Maria
només podem matar 4 perdius cada dia, en canvi de conills
no hi ha límit, ja que són una plaga.
Una de les activitats que fa l’Associació de Caçadors
és el repoblament de perdius, com ho feis això?
Cada any solem amollar de 200 a 250 perdius al
llarg dels mesos de febrer i març. Pel nostre sistema de
repoblament empram unes gàbies que tenim on hi posam
de 20 a 25 perdius dins cada una a uns punts estratègics
que tenim envoltant el poble de Maria amb menjar i aigua
i les tenim 2 dies tancades, després els obrim la porta i en
deixam una durant uns 15 dies dins un gabió petit de reclam
i devora la gàbia dos menjadors i un dipòsit d’aigua. El
primer any no crien totes, però el segon any ja no hi ha
cap problema de cria i algunes s’aparellen amb silvestres.
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D’on
vénen
a q u e s t e s
perdius
per
repoblar?
Noltros les
duim d’un criador
de Petra, ell du
els pollets d’uns
dies
de
la
península i les
engreixa
i
després les fa
volar dins un
volador que té
més
de
3
quarterades.

Feis cap seguiment d’aquestes perdius que amollau?
No, però més o manco les tenim controlades. Ara
des de fa uns anys formam part de l’Oficina de Caça del
Consell de Mallorca, que és una gent que ha fet molt per
la caça i pel caçadors, i ells fan estudis i seguiments amb
personal qualificat i en part ens han ensenyat un poc a fer
aquesta feina, ja que a vegades ens han comanat fer
qualque recompte de guàtleres del nostre vedat.
Per quin motius feis aquests recomptes?
Fa dos anys, que durant tot l’estiu va ploure i no
varen poder segar, hi va haver una guatlerada, mai havíem
vist tantes de guàtleres per aquí. N’hi va haver que varen
fer fins a tres postes, perquè al setembre trobaves
guàtleretes joves.
Repoblant dins el vedat
Aquest fet el
comunicau a
l’Oficina de
Caça?
Sí, feim
reunions
mensuals i
sempre ens
passen unes
enquestes per
saber la situació actual del municipi i les previsions que hi
ha.
La vostra associació pot caçar dins tot el terme de
Maria?
Sí, i a més un tros de Llubí i de Sineu. Bé, dins el
terme de Maria hem fet dues reserves on no hi pot caçar
ningú, el soci que hi caci està penalitzat. Aquestes reserves
són a Deulosal, la finca d’en Bartomeu Pastor i l’altre a la
zona de Roqueta fins a la carretera de Sineu, Sa Grava,
Son Canet, etc. En aquests llocs només s’hi pot caçar

amb un permís especial per eliminar qualque espècie que
faci mal.
Això ho saben tots els caçadors?
Sí, i les perdius i els tudons també.
Ens podeu explicar un poc la temporada de caça?
La temporada comença el mes de juny amb el conill
fins el 15 d’agost que comença la mitja veda i poden caçar
guàtleres, tudons, tórtora, conills i llebre, uns dies amb cans
i els altres amb cans i escopeta i a partir del segon diumenge
d’octubre obren per la perdiu i el tord i ja podem caçar de
tot fins dia 31 de gener.
A Maria hi ha caçadors que utilitzin altres arts que
no sigui l’escopeta?
Sí, hi ha un parell
Perdiu
de caçadors amb cans
eivissencs i un parell
que cacen amb fura.
Tornant al principi,
sabeu qui va ser el
primer president de
l’associació
de
caçadors?
Sí, mirant la
primera acta podem veure que: “Dia 20 de maig de l’any
1979 un grup d’amics se varen reunir al cafè can Xirme,
varen omplir un imprès per fundar un Club Polisportiu amb
el nom de Sa Guàtlera dedicat fonamentalment a l’esport
de la caça, la Junta Directiva que es va presentar és la
següent: President: Ignasi Gual Esteve; Vice-president:
Bartomeu Arbona Quetglas; Secretari: Gabriel Carbonell
Sabater; Tresorer: Miquel Font Ginard; Comptador: Joan
Torrens Vanrell; Vocal 1r: Antoni Font Bergas; Vocal 2n:
Bartomeu Quetglas Castelló; ...”
Amb aquesta estona que passarem amb aquests
dos membres de la junta directiva de l’Associació de
Caçadors Sa Guàtlera
vàrem conèixer un poc Junta directiva Actual:
més el funcionament de President:
l’organització
dels Pedro Carbonell Ferriol
caçadors i des d’aquí els Secretari
desitjam sort i que en Pedro Vanrell Ferriol
puguin fer molts més Vicepresident
Antonio Ferriol Obrador
d’anys!
Tresorer
Antoni Fiol, Miguel Mas Castelló
Magí Ferriol i Miquel Vocals
Juan Roig Mas
Morey
Onofre Soler Matas
Jaime Torelló Vanrell
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"DAVALLADA ALS INFERNS" A MARIA
Com ja publicàrem en el darrer número de Fent
Carrerany, el diumenge de l'Àngel, dia 25 d'abril, es celebrà
a Maria la cursa de carretons sense motor. Hi hagué una
molt bona participació tant de pilots com d'espectadors.
Es veu que aquest tipus d'espectacles agraden a la gent i
a més, estimulen l'inventiva dels aspirants a futurs
enginyers.
En les imatges podeu veure alguns moments
d'aquestes interessants i espectaculars carreres. Com en
les relaitzades durant les passades festes patronals, els
carretons partien de vora els pesadors dels porcs i la meta
d'arribada estava al carrer Ramon Llull.

ANAR L’ULL AL BOU AM L’ELA "XIV"
DEDICATÒRIA
Aquest article el dedic amb tot el respecte i
admiració al Sr. Julian Villar i a la seva esposa la Sra.
Amparo Ortiz, dues persones meravelloses que sempre
estan disposades a col·laborar amb ADELA-Balears, tant
el Sr. Julian inflant globus pels nins quan es munten les
taules en el dia mundial de l’ELA, o bé la Sra. Amparo
que té mans sàvies i fa uns imants per nevera amb closques
de caragols i “plastilina”, realment enginyosos i galanxons.
L’ELA EN EL MICROSCOPI DE LA
PARAULA
“EL TREPIDANT MÓN INTERIOR D’UNA
MOTONEURONA”
Si en el capítol tretzè vam conèixer quines són les
parts que conformen una motoneurona, avui intentarem
esbrinar en el seu trepidant món interior, i així podrem
comprovar com dins aquestes cèl·lules hi ha una activitat
ben complexa i apassionant.
Si observéssim per mitjà d’una micrografia
electrònica el pericarió de la neurona, quedaríem
embadalits en veure la gernació de microorganismes que

pul·lulen en el seu si.
En primer lloc tenim que el nucli de la
motoneurona o nucli cel·lular (A·B·C·1), es troba
envoltat per una doble membrana (A·2) que presenta uns
inapreciables porus que tan sols romanen oberts
temporalment (B·C·3).
L’esmentat nucli cel·lular està compost per
carioplasma i uns fins grànuls de cromatina també
coneguts com ADN; separat un poc de l’epicentre està el
nucliol (A·B·C·4) que és una minúscula estructura ullada
formada per un component granulós, dens, i un altre de
filaments, lax; constituïts per proteïnes i àcid ribonuclèic
(ARN).
En el citoplasma del pericarió els cossos del
NISSL o substància tigroide apareixen com un reticle
endoplasmàtic rugós (A·B·C·5), és a dir, com una peteca
xarxa que formen una mena de laminetes membranoses
disposades en capes que allotgen en el seu interior un
sistema intercomunicat de cisternes (B·C·6).
També s’ha pogut demostrar que els cossos de
NISSL contenen diverses substàncies i enzimes com les
colinesterases.
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En l’exterior de l’esmentada membrana de NISSL
s’adhereixen petits grànuls denominats ribosomes
(B·C·7) que participen en la síntesi proteica, funció aquesta
molt important per mantenir en actiu els axons, que com
recordaran són la ramificació més llarga de la
motoneurona, i que alguns arriben a medir fins a un metre
de llargària, raó aquesta que fa que necessitin una síntesi
de proteïnes extremadament activa.
En una altra part del citoplasma del pericarió hi
trobem el denominat reticle endoplasmàtic llis o
agranulat (C·8) que es caracteritza per l’absència de
ribosomes associats a les seves membranes, a diferència
de com ho tenen els altres cossos de NISSL.
Aquest reticle endoplasmàtic es comunica amb
l’espai perinuclear (B·C·9) i amb les cisternes
marginals (A·10) situades davall la superfície de la cèl·lula.
S’ha de dir que les cisternes marginals es troben
de vegades en llocs adjacents als botons terminals o
processos glials.
Seguint amb el nostre viatge pel complex món del
citoplasma del pericarió, descobrirem com aquest es
troba travessat per neurotúbuls i neurofilaments
(A·B·C·11), els qual van a parar a l’axó, on s’ordenen
formant llargs feixos paral·lels. La seva missió és el
transport de substàncies.
També hi trobarem abundoses mitocondries
(A·B·C·12) que són orgànuls cel·lulars constituïts per una
doble membrana. De la seva fulla interna es projecten
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unes crestes (C·13) cap l’aferent.
Les mitocondries tenen la facultat d’alterar la seva
forma contínuament, talment en el pericarió són curtes i
rodonenques, mentre que en les dendrites i els axons
són fines i llargueres trobant-se en constant moviment pels
espais del citoplasma predeterminats entre els cossos de
NISSL.
Funcionalment les mitocondries són considerades
com els òrgans de la respiració cel·lular i d’aport d‘energia.
Dins d’aquests caramull d’estructures
membranoses que pul·lulen dins d’una neurona motora,
també hi podem trobar l’anomenat aparat de Golgi, que
consisteix en una acumulació de dictisiomes (A·B·C·14)
conformat per cisternes agrupades en capes paral·leles
que aparentment no es comuniquen entre si.
En el dictiosoma es pot distingir una cara
denominada regenerativa (C·15), i una altra dita
secretora (C·16), damunt de la qual es formen les
vesícules de Golgi per constricció dels marges de les
cisternes.
L’aparat de Golgi es troba involucrat en la síntesi
i concentració dels productes de secreció, i en la producció
de membranes.
Per concloure aquest recorregut pel fascinant món
interior del nucli neuronal que és el pericarió, afegirem
un últim element: els lisosomes (A·B·C·17) que en gran
nombre es troben en el citoplasma i que contenen enzims
àcids relacionats principalment amb la digestió cel·lular
pigment (A·18).
L’ÚLTIMA PARAULA LA TÉ NA CATY
Referint-se als amics elàtics ja desapareguts na
Caty deia: “Tots, ells i elles, han mort. I tanmateix a ningú
d’ells puc considerar-lo mort, sinó viu, en el cel. Amb Déu.
Amb Déu, Pare de Jesucrist. Que ens dóna el seu
esperit que no mor. Si més no al contrari, en fa viure la
mateixa mort”.
Miquel Jordan i Ronsano

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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BULLIT DE NOTÍCIES
DIVENDRES SANT PASSAT PER AIGUA
Enguany els membres del Club Ciclista no varen
poder anar a Lluc el Divendres Sant com de costum per
culpa del mal temps, va ploure tot el matí, i feren la
tradicional pujada el dilluns de Pasqua. El que no
depassaren fou el dinar i a les dues en punt, asseguts a la
taula esperant el dinar eren ni més ni manco que 25 ciclistes
que tant si ho creis com si no ho creis. Feren un bon cap
de taula.

NA
DAVINIA
QUETGLAS
CONTINUA
GUANYANT
Com vos vàrem contar fa uns mesos, na Davinia
Quetglas, la filla den Bernat de Ca’n Simó “Pollet”, és
una gran nedadora i segueix dominant totes les carreres
de la seva categoria. En acabar la temporada vos
contarem com li ha anat.
TORNEM-HI AMB LES CONSTRUCCIONS
IL·LEGALS
Aquest passat mes d’abril Maria ha tornat a ser
notícia a la premsa mallorquina, per la denúncia feta a
l’Ajuntament d’unes obres d’un xalet il·legal. Segons
sembla, el constructor intentava acabar les obres abans
que l’expedient de denuncia es formalitzàs, fent veure que
algú hi vivia, sabent que els expedients per infraccions
urbanístiques a Mallorca solen acabar amb multa, però no
amb l’enderrocament de les obres il·legals. Malament
anam si entre tots no aconseguim que els pocs escrúpols i
les possibilitats de burlar-se de la legalitat deixin de triomfar
sobre la gent que fa les coses ben fetes i segueix la
normativa urbanística de manera escrupolosa. Si això
només acaba amb una multa (per molt substanciosa que
sigui) i al cap de poc temps el xalet ja té habitants, la via
del que tothom faci el que li doni la gana, que ja semblava
que s’havia acabat, tornarà a marcar un camí mal

d’arreglar.

EL PROGRAMA DE LES FESTES DE PASQUA
Enguany l’Ajuntament ha elaborat un programa de
festes de Pasqua. Aquest incloïa una salutació del batle i
després una programació d’actes repartits en dues
setmanes. La primera setmana, la Santa just abarcava els
actes religiosos propis del calendari d’aquest temps. De
la setmana següent, el més destacable, fou la cursa de
carretons “Davallada als inferns”, que tengué molta
concurrència de veïns malgrat les inclemències del temps.
Més poca en tengueren els altres actes, dues conferències
que es feren a la casa de cultura, els dies 15 i 16 d’abril, i
una nit de música en català, el dissabte 17 d’abril al
Polisportiu.
TORNEN LES TERESETES
Enguany el nostre poble torna participar al festival
internacional de Mallorca de Teresetes. El dia assenyalat
és el diumenge dia 16 de maig, a les 19 hores a la plaça de
dalt. La companyia serà la italiana PUPI DI STAC i el
títol de l’espectacle EL DRAGON DE LAS SIETE
CABEZAS. La tècnica de teresetes emprada és la de
guant i serà en castellà. Es tracta d’una història
d’aventures inspirada en una antiga faula toscana: un jove
pescador s’enfrontarà a terribles perills per a salvar el
regne d’un horrible drac i conquistar el cor de la bella
princesa. Esperam poder gaudir com els altres anys d’un
bon espectacle de teresetes.

OBRES A L’ESCOLA
Des d’abans de Pasqua, l’edifici vell de l’escola de
dalt es troba en obres. En hores d’ara s’està procedint a
arreglar la teulada i també a eliminar la vella escala que
baixa al pati. Aquesta, que s’aguantava sobre material
afegit, degut al pas del temps i de l’aigua, s’anava
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desplaçant cap al pati, havent aparegut diferents crulls.
Ara es procedirà a fer un llit d’escala per a fer-ne una de
nova, que sigui més segura.

biblioteca i la de Ses Corbates. I a la fi, el llibre i la rosa
feren la seva festa.

ASSEMBLEA FENT CARRERANY
El passat dissabte dia 24 d’abril, tingué lloc una
assemblea extraordinària de l’Associació Cultural Fent
Carrerany, en la qual s’havien d’estudiar els estatuts de
l’Associació i adaptar-los a la nova les noves lleis. El tràmit
d’actualització es va fer amb escassa assistència de socis.
ELECCIONS EUROPEES
Enguany és any d’eleccions. Després del les
eleccions generals al Congrés i al Senat espanyol del passat
dia 14 de març, ara toca renovar el parlament europeu.
La cita serà el proper dia 13 de juny. Tot l’estat espanyol
forma una circumscripció única i per això les llistes seran
comunes a tot l’estat
ESCOLES VIATGERES
Com ja sabreu l’escola de Maria durant el passat
mes d’abril, ha participat en l’activitat Escoles Viatgeres.
Han estat a Toledo. I ara que han tornat i han descansat
un poc, ens prepararan un reportatge del viatge que
publicarem al proper número. I com que a l’aeroport es
trobaren amb l’actor pobler Simó Andreu, es feren un foto
plegats: aquí els teniu.

DIA DEL LLIBRE
Dia 23 d’abril, Sant Jordi, Dia del Llibre,
Shakespeare, Cervantes, una rosa, un llibre ... Tot això
s’ajunta i es fa tradició. Es mesclen tradicions. Dia 23
d’abril va ploure. Era divendres, i per això podia ser un
bon dia per acostar els llibres al mercat. No fou possible.
Però el diumenge, dia 25, lluí un bon sol. I per això a la
plaça es muntaren dues paradetes de llibres: la de la

ESCOLES MALLORQUINES
El proper dia 15 de maig tendrà lloc al Monestir de
Lluc, la XX Trobada d’Escoles Mallorquines. Aquesta
trobada que té un caràcter reivindicatiu i lúdic té com a
objectiu mostrar el que es fa a les escoles que fan
l’ensenyament en català. Enguany, els centres participants
han d’elaborar un mòbil que es penjarà a la porxada de
l’acolliment del santuari. Les activitats començaran a les
10 del matí i es clouran cap a les 7 de l’horabaixa. Allà es
prepararà una dinada col·lectiva a la qual us podeu apuntar.
Hi haurà tallers, música, castells, dimonis,... i una gran
ballada.

LA PROPERA EXCURSIÓ: DEL PORT DES
CANONGE A BANYALBUFAR
La propera excursió que tenim programada podríem
dir que és una excursió una mica marinera. El recorregut
es fa per vora la mar, encara que sigui des d'enlaire.
El dia serà el 23 de maig i partirem a les 8 del matí
des de la plaça des Pou, en cotxes particulars. I si el temps
canvia, tal vegada ja poguem nedar un poc.
Pensau a dur pa-taleca, aigua i vi.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Madò Antònia Gual Matas ens deixà
el passat dia 17 d'abril, a l'edat de 97 anys.
Vivia al carrer del Carme, número 7.
Que descansin en pau.

BENVINGUTS:
Issam Afroj El Kijal va néixer el passat dia 1 d'abril. Els seus
pares són Miloud Afroj i Saliha El Kijal i viuen al carrer de Sa Tanca,
número 37.
Alba Quetglas
Ribas va néixer el
passat dia 10 d'abril.
És filla de Damià
Quetglas Mas i Maria
del Mar Ribas Mas. El
seu domicili és al
carrer Ses Venes, número 7.
Margalida Font Crespí va néixer el passat dia 11 d'abril. Els
seus pares són Antoni Font Munar i Aina Maria Crespí Femenia.
Viuen al carrer Lluna, número 13.
Enhorabona als pares i demés família

JA L'HAN FETA:
El passat dissabte 3 d'abril es casaren
a l'església parroquial de Maria de la
Salut en Guillem Carbonell Carbonell
i na Fidela Isern Sánchez

En Francesc Xavier Mestre
Mestre i Margalida Mas Font es
casaren el passat dia 17 d'abril
a l'església parroquial de Maria
de la Salut.

Que el vostre amor no acabi mai.

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

- 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 10 ............. 9 l.
Dia 22 ............. 8 l.
Dia 25 ............. 3,5 l.
Dia 29 ........... 23 l.

17,5º C (Dia 21)

Temperatura Mínima
6º C (Dia 2)
Temperatura Mitjana
12,6º C
Mitjana Màximes
.
14,2º C
Mitjana Mínimes
TOTAL: 43,5 LITRES 11º C

15
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0

Temperatura Màxima

1
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7

9

11

13

15

17

19

21

23

LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ

Oh, pobre vaixell que jeus
oxidat a un racó
i només reps l’atenció
d’experts en destrossar naus.
Quan encara quadernes i baus
aguanten costats i coberta,
millor a mar oberta
estaria la teva obra viva
surant feblement a la deriva
fins que allà, sol, t’enfonsis.

25

27

29

31

HORARIS DEL TREN QUE PASSA PER
SINEU:
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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L'AUTOVIA INCA-MANACOR
Desprès de les passades eleccions, del 14 març,
moltes han estat les vegades que hem tornat a sentir a
parlar de l’Autovia INCA-MANACOR. Gràcies al resultat
que hi va haver al Govern de MADRID, moltes són les
esperances que no es dugui a terme, perquè ara, resulta
que en Pascual d’Ariany i na Munar de Costitx, no la
volien. Idò perquè tant de renou, si s’ha demostrat que
era una decisió totalment política i no necessària, que haurà
costat una doblerada amb els estudis, canvis de traçat,
túnels inclosos. Amb tots aquest doblers ens haguessin
pogut arreglar la carretera de Maria-Sineu i perquè no,
tots els camins veïnals que estan fets un autèntics desastres.
No podem baixar la guàrdia, perquè el dia menys pensat....
A pesar que mai s’hagi volgut, per part del governants
donar importància als 50.000 manifestants a Ciutat, el
tancament a l’església de Costitx, la bicicletada també a
Costitx, els pobres sancionats, també a Costitx, la gran
concentració un dissabte horabaixa a Sineu, la marxa a
peu des de Manacor a Inca, passant per Petra, Ariany,
Maria de la Salut, les 12.000 al·legacions...
El poble mallorquí va parlar a les urnes, a les darreres
eleccions generals. Em sap greu per aquells que pensaven
guanyar mols de doblers amb les expropiacions, però un
altre any serà. Què diran tots aquells que insultaren els
membres de la Plataforma AUTOVIA NO, el dia de la
fira a Maria?
P. Ferriol Torelló

Un català eivissenc a Europa
De deu diccionaris nou que agafem per cercar-hi
què vol dir el mot nacionalista, hi trobarem que diran que
es tracta d’un partidari de la unitat i la independència de la
pròpia nació. Llevat del cas de Catalunya (vénc a dir:
dels Països Catalans), faria mal trobar a Europa un altre
cas d’un nacionalisme que lluiti per encaixar
autonòmicament dins l’estat dominant en lloc de cercar
fugir-ne escapat. I que s’”organitzi” de manera que cada
regió pregui per ella, esbocinat en formacions regionals
que cerquen autonomitzar una miqueta més cadascuna la
seva regió, en lloc d’envestir ja de tot d’una en
organitzacions nacionals de caràcter unitari que cerquin
la unitat de la nació al mateix temps que la independència.
Sense tenir per què compartir al cent per cent tot
quant ha fet, fa o farà Esquerra Republicana de Catalunya,
crec que és bon senyal, un senyal de normalitat nacional,
que aquest partit hagi tingut al Parlament d’Europa els
darrers quatre anys un català de Perpinyà, En Miquel
Mayol, que hi ha defensat amb el mateix entusiasme els
interessos de Perpinyà que els de Lleida o els de Mallorca.
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Que posi al Parlament de l’estat espanyol un català de
València per substituir-hi En Carod-Rovira. Que en el
debat de política que feren per triar el president del govern
nou de l’estat espanyol, el seu portaveu, En Joan
Puigcercós, hi surti a defensar els interessos de València
i de les Balears i Pitiüses a més dels de la regió central. I
que ara, com no ha fet cap altra candidatura, presenti de
número u al Parlament d’Europa un català d’Eivissa, En
Bernat Joan. Res de tot això no ens hauria de venir de
nou si sempre fóssim estat un nacionalisme normal. Però
som un nacionalisme que, de normal, només comença a
ser-ho. Però bon senyal. Ara començam a anar. Val
més tard que mai.
L’eurodiputat Miquel Mayol, com he dit, ha defensat
el nostre arxipèlag davant tota Europa amb la mateixa
empenta com si hagués defensat el Rosselló o la Cerdanya.
I l’ha defensat en punts tan concrets com la denúncia de
l’autovia amb traçat nou o el camp de polo que la dreta
golafra, que com més té més vol, du idea de fer a Mallorca.
En ser Eivissa un dels territoris de la nostra nació
més castigats per la plaga del ciment, crec que tindrem
una oportunitat d’or de continuar, amb més força si cal, la
línia d’En Miquel Mayol i denunciar la política dels
emmerdadors de ciment, dels depredadors de territori,
davant tota Europa. La destrossa de territori és un mal
que patim als Pirineus, a tot el litoral, de l’Estany de
Leucata a Guardamar i a totes les illes Balears i Pitiüses.
Ara tenim una bona oportunitat de frenar-la i de fer-la
tornar arrere tant com puguem i de restablir, fins allà on
sigui possible, la qualitat de vida, la salvació de la natura,
l’equilibri demogràfic i migratori, i la normalitat lingüística.
Jordi Caldentey.- Manacor.- Mallorca Oriental

Per què ERC i PSM haurien d’haver
anat junts a les eleccions europees
Després de llegir la carta de Pere Sampol titulada
“Per què el PSM i ERC no van junts a les eleccions
europees”, en la qual el dirigent del PSM diu que ERC no
té ni un càrrec electe (obviant la nostra representació
institucional als ajuntaments d’Eivissa) i en què intenta
legitimar el pacte amb CIU enfront de no sé quines
imposicions d’ERC, vull fer esment als atacs vessats pel
dirigent nacionalista cap a ERC i clarificar la situació tant
com sigui possible.
A les passades eleccions a les corts espanyoles,
ERC va optar per participar d’una candidatura d’esquerres
i nacionalista, acceptant una posició simbòlica a les llistes
conseqüent amb el pes que representa en aquesta
circumscripció electoral, ja que era imperdonable deixar
passar una vegada més la possibilitat que les Illes
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tenguessim a Madrid un diputat diferent al Partit Popular
i al Partit Socialista. Després del resultat, que valoram
com a positiu, la nostra formació ha cregut oportú no tan
sols seguir en la mateixa línia de cara a les properes
eleccions europees, sinó que ha volgut fer-la extensiva a
la resta de les convocatòries electorals, tant autonòmiques
com municipals; així, ERC va dur a la negociació amb el
PSM aquesta possibilitat, sense tancar-se a negociar cap
lloc a la candidatura i amb la voluntat de consensuar una
fórmula que li donàs sortida.
La negociació, però, no va passar d’una trobada, ja
que la voluntat de “negociació” del PSM amb ERC va
venir propiciada per la imposició d’UM com a membre de
la coalició per part del PNB, la mateixa coalició de la qual
el PSM havia de formar part com a aliat tradicional de
CiU. Quan CIU es va adonar que el PSM negociava amb
ERC (una sola reunió) va pressionar el PNB per excloure
UM: aquesta pressió diria que era l’única finalitat del PSM
per tractar amb Esquerra.
Tenint en compte que actualment només el
PP té un eurodiputat de les Illes Balears, tot tenint en
compte que la circumscripció electoral abasta tot l’Estat i
fan falta uns 400.000 vots per ser elegit, el PSM tenia
l’opció, clarament d’esquerra nacionalista, d’ajuntar-se a
la candidatura d’ERC, CHA i EA, que encapçalarà un
eivissenc, Bernat Joan o l’opció escollida finalment, la
d’aportar els sufragis dels votants nacionalistes del PSM
a uns eurodiputats de Convergència i Unió que acabaran
en el grup liberal o democratacristià, grups que mai no
han defensat els interessos de les Illes Balears i Pitiüses
ni del conjunt dels Països Catalans, de la mateixa manera
que els diputats de CiU tampoc no ho han fet mai al
Parlament espanyol, seguint el seu projecte propi com diu
en Sampol, però només vinculat a les coses “pròpies”
d’ells.
Joan Lladó
President d’ERC- Illes Balears i Pitiüses
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L’àmbit nacional.
No hi ha dubte que s’ha fet el que els popes del
PSM volien per a la candidatura a les europees: anar amb
CiU, PNB, BNG, BNPV i Aralar. És aquesta la única
opció que veritablement han defensat amb ungles i dents.
Queden clares doncs per el que fa a l’àmbit dels Països
Catalans les opcions nacionalistes: la de caràcter
regionalista:CiU, PSM, BNV i UM i la d’àmbit
vertaderament nacional: ERC.
S’ha perduda una gran oportunitat per a les Illes de
poder formar una candidatura que hagués reforçat molt el
nostre veritable àmbit nacional: el que formen els Països
Catalans.
Fixeu-vos que clar ho tenen els espanyols del PP i
del PSOE, no hi van gens dividits en la seva estratègia
política, és presenten amb les mateixes sigles arreu de les
regions espanyoles amb l’afegitó, si cal, de PSIB, PSC,
PSC, PSG, PSPV, etc. tant se val, allò que és vertaderament
important és que formen un partit ben unit al Parlament
espanyol o a l’europeu.
A la nostra terra, a la nostra nació les coses són
però d’una altra manera: l’àmbit d’actuació política de CiU
sempre ha estat el Principat, mai no hem vist “ingerències”
d’aquests en la vida política illenca, mai no han usat la
seva influència a Madrid o a Brussel·les per a defensar la
nostra identitat, el nostre país, de tantes agressions i
espoliacions a la nostra identitat, economia, llengua i
territori. Només des d’àmbits purament culturals o de
mitjans de comunicació com TV3 o Catalunya Ràdio s’ha
defensat, tímidament, la llengua comuna i poca cosa més.
Al PSM, tan regionalista com la dreta catalana, ja li va bé
així i per la seva banda s’ha decantant cap a un espai
d’ambigüitat nacional, especialment pel que fa al concepte
polític de la història, la llengua, l’àmbit territorial i el poble
en clau catalana i s’ha inventat una nació balear que ja li
va bé al PSOE i al PP mentre aquesta no torni als seus
orígens.
Joan Vicenç Lillo i Colomar.
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GRÀCIES AL PARTIT POPULAR:
SOM EUROPEUS EN COSTOS,
PERÒ NO EN SALARIS!
Al llarg d’aquests darrers vuit anys, ens hem
acostumat a sentir una vegada i una altra aquella frase
tan famosa del P.P. “España va bien”. I semblava a moltes
persones que allò era veritat. De tan repetir les coses, per
molt absurdes i disbaratades que siguin, després de tantes
manipulacions, mentides, informacions capgirades; tot això
fa que a vegades la gent, sobretot la de pocs recursos
polítics, s’ho cregui del tot.
Per saber com és en realitat Espanya, com ja succeí
en altres èpoques del passat més recent de la nostra
història, cal observar-la des de fora, des de l’estranger.
En temps de la dictadura franquista, les persones que volien
estar al dia, ben informats del que succeia al devenir de la
vida social i política de l’Estat, escoltaven Radio Pirenaica;
perquè tota la informació nacional que es rebia, de portes
endins, estava manipulada i descafeinada.
Ara succeïa el mateix. Basta recordar les
informacions que es rebien dels països europeus, no
concordaven amb les que ens oferien la majoria dels mitjans
de comunicació espanyols, manipulats pel govern del Sr.
Aznar. Quan a Espanya se’ns deia reiteradament que els
autors del lamentable atemptat criminal d’Atocha, era obra
d’ETA; molts de mitjans de comunicació europeus oferien
una versió molt distinta, des dels primers dies.
Del vint-i-set de febrer al tres de març, amb la meva
família, vàrem ésser d’excursió a Viena. Abans de partir,
alguns amics i companys que anys enrera hi havien estat,
ens digueren que allà la vida estava molt cara i calia endurse la bossa ben plena.
La sorpresa va ésser majúscula. En l’especte
alimentari, restaurants, cafeteries, mercats, pastisseries,
botigues, etc., igual que Palma i moltes coses encara més
barates. Botigues de records (souvenirs), de roba, els preus
eren molt similars als d’aquí o més barats encara. No
parlem dels formidables mitjans de transport (trens, metros,
tramvies, autobusos), els quals en qüestions de minuts
teníem a la nostra disposició. Amb una sola tarja per
persona, que servia per a tots els mitjans de transport, sols
passant-la per la màquina que controla els tiquets, una
vegada al dia, podies pujar i baixar totes les vegades que
volguessis i que eren necessàries, a qualsevol d’aquests
mitjans. La comoditat, calefacció, bon servei, rapidesa,
preus, tot això aquí no ho tenim. Sols tenim molts impostos
a pagar i uns pobres i lamentables serveis.
Els preus que es cobren per entrar a veure museus,
exposicions, palaus, etc. tan assequibles com a qualsevol
lloc de Madrid o Barcelona. Amb un “teléfon-guia”, que
t’explica en castellà tot allò que estàs veient en aquells
moments, amb les seves dades històriques corresponents.
Per dos euros l’entrada més un euro per guardar-nos els

Maig, 2004
abrics, asistírem al Teatre de l’Òpera i presenciàrem (des
del galliner) la primera part de IL PURITANI, una òpera
de l’autor Vincenzo Bellini. L’audició i la visibilitat eren
perfectes. En cap lloc d’Espanya ho trobarem.
Tots els carrers amb un carril-bici, per circular en
bicicleta i perquè la gent que vulgui pugui anar a córrer i
fer esport. Pocs cotxes que circulin, perquè els mitjans de
transport són ràpids, puntuals i econòmics.
Tot el contrari passa a Palma, on les autoritats sols
es preocupen de fer aparcaments subterranis, per tal
d’amagar cotxes i més cotxes, i cobrar-los l’hora sencera,
encara que només hi estiguis un quart. Els carrers amb la
senyalització de la Hora i alguns amb pilons i marcats sols
pels residents. I tot això amb uns mitjans de transport, que
encara que molt moderns (autobusos), a vegades els has
d’esperar vint minuts o mitja hora si els vols utilitzar. El
temps que perds esperant-los, caminant el recuperes.
Els parcs i els carrers vienesos, tots ben conservats,
arreglats i nets de brutor. Exactament igual que els carrers,
places i voravies de Palma, plens de merdes de cans i
cusses, que no pots retirar la vista del terra, perquè quan
arribes a casa duus les sabates que fan pena.
Darrerament s’han inventat un nou sistema de
neteja. Consisteix en un motor que manejat per un operari
d’EMAYA, bufa i desplaça la brutícia de les voravies cap
el centre de la calçada, perquè després passa la màquinagranera la qual arreplega tot el que veu i deixa part del
que troba.Però la pols que la màquina bufadora tira en
l’aire, ajuda a augmentar la polució. Tot un exemple de
feina ben feta.
Aquests darrers dies, ens obliguen, sense cap
explicació ni motiu justificat a canviar totes les plaques
dels guals o aparcaments particulars, de tots els garatges
de Palma. Per noranta-quatre amb quaranta-nou euros,
ens canviaran la placa i ens pintaran una retxa groga al
portal. Tot un premi. I això que dins el seu programa
electoral ens deien que baixarien els impostos. Al dia d’avui
això no es veu per cap banda, però segueixen dient que la
veritat és la seva i la culpa és dels partits de l’oposició.
Tot això em demostra que ens hem posat a nivell
europeu, de veritat, però sols en preus i costos. Però si
miram els serveis, encara que alguns han millorat les seves
prestacions (tren, autobusos), els seus costos són molt
elevats, i el servei que proporcionen no sempre és adequat
a les necessitats i a la comoditat dels ciutadans. I no parlem
dels preus dels vols entre Illes o en direcció cap a la
Península o l’estranger. Un frau.
Molt diferent és el tema dels salaris. Aquests no
augmenten de cap manera. Amb els descomptes que
s’apliquen seguim guanyant el mateix que fa vuit anys.
S’ha parlat molt, dels augments a les persones grans. Jo
veig el que li han pujat a la meva mare, i és de pena. Però
al dir dels Srs. del PP, les versions són totalment distintes.
Si a tot això hi afegim la precarietat laboral, que afecta els
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més joves i els majors de quaranta anys, encara és més
trist. Els obrers no havien estat tan maltractats mai com
ho estan ara. I els sindicats ho saben molt bé, però fan els
ulls grossos. Als empresaris, sobretot els hotelers, sols els
manca els donin el Dret de Cuixa, ja que controlen entre
altres coses el vot dels seus treballadors i familiars.
També hi podem afegir el tractament que estan donant a
la Llengua Catalana i la visió confusa que pretenen donar

a la ciutadania. L’engany i la mentida són les seves
principals armes.
Esperem i desitgem que a partir d’ara, des de Madrid les
coses canviïn per a millor, i que s’imposi el bon seny, per
al bé de tothom.
Atentament.
Pere Sureda Ribas,Abril de 2004

NOVETATS DE LA BIBLIOTECA
La Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies
i Educació Ambiental de la Conselleria del Medi Ambient,
ens ha enviat la Guia de Recursos d’Educació Ambiental
2004, on hi podem trobar un ample ventall d’activitats
dirigides tant als centres educatius com al públic en general
de les nostres illes.
L’oferta que ens presenta en aquest document és
un conjunt de recursos educatius (materials, equipaments,
campanyes, etc.) que posen a la nostra disposició per
ajudar-nos a descobrir i estimar el nostre medi ambient, a
esbrinar les nostres realitats insulars i a conèixer possibles
solucions als problemes ambientals.
El interessats en obtenir més informació podeu dirigir-vos al telèfon 971 176800, extenció 5209.

Les imatges corresponen al taller celebrat a la biblioteca en motiu de Sant Jordi

COMENÇA EL PLA DE MALLORCA DE CICLISME
Ja estan totalment perfilades les etapes d’enguany
que recordam a continuació:
- Dia 16 maig, contrarellotge individual Sineu-Lloret. A les
09.00 del matí
- Dia 22 maig, sortida i arribada a Muro. a les 16.00 hores
- Dia 29 maig, sortida i arribada a Sa Pobla. a les 16.00
hores
- Dia 06 juny, sortida i arribada a Montuïri. a les 09.00 del
matí
- Dia 19 juny, darrera etapa amb sortida i arribada a Sineu,
a les 16.00 hores.
Els corredors del CC Maria de la Salut, amb el suport
dels sponsors de aquest any: CONSTRUC-CIONS
RUSTIC DES PLA, PREFEBRICATS CARBONELL,

AGUAMAR, VIATGES MARTEL I L AJUNTAMENT
DE MARIA, intentaran pujar al pòdium dels guanyadors,
tenint enguany un debut el de JOAN FERRIOL
QUETGLAS (Joan des forn) que després de 15 anys de
futbol ha penjat les botes.
El corredors que en el moment de redactar aquestes
línies lluiran el colors de nostre club són:
Llorenç NADAL TORRES - Pep FERRIOL TORELLÓ
- Joan FERRIOL QUETGLAS - Jaume VALLÈS
MIQUEL- Antoni GELABERT FERAGUT i Antoni
CASTELLÓ INGLADA.
Que hi hagi sort i que no en caigui cap.
Pep Ferriol. Maig 2004
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EXCURSIÓ AL PUIG DE SANT NOFRE

Dia 25 d'abril anàrem a peu des de Maria fins el puig de
Sant Nofre, a Sant Joan. Aquí el teniu al fons.

A la falda del puig, hi ha una petita cova excavada a la
roca. Ens aturàrem a veure-la.

La vista des de dalt és fantàstica. Seguint aquest camí, tot
dret i travessant la via del tren, hi ha Sineu.

El sol lluí tot el dia i el vent fresquet que bufava, feu més
suau la pujada. Silenci! És l'hora de dinar!

Aquí hi ha el que queda d'un antic oratori dedicat a Sant
Nofre. No estaria gens malalment que es restauràs.

Malgrat el dia assoleiat hi trobàrem moltes caragoles. Aquí
teniu els cercadors acalats. Era el dia de Sant Marc.

