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EDITORIAL
Durant aquest mes de maig han tingut lloc tres
esdeveniments festius i reivindicatius amb els quals ens
sentim plenament identificats. El primer fou la Trobada
d’Escoles Mallorquines que ja ha arribat a la seva vintena
edició i que tingué lloc a Lluc. El segon, l’Acampallengua,
que tingué lloc a Pollença. El tercer, la Diada per la Llengua
i l’Autogovern, el darrer dissabte de maig, a la plaça Major
de Palma. És clar que tots tres tenen un denominador comú:
l’ús normal de la nostra llengua en tots els àmbits, una
llengua atacada pels quatre vents, des del seu nom, la seva
història, el seu origen, el seu ús,...
De tot aquest embolic, just se’n deriva una
conseqüència: augment de l’ús del castellà i d’altres
llengües en detriment del mallorquí, menorquí, eivissenc,
formenterer, valencià, català, ... Amb una paraula, la llengua
que utilitzam i utilitzaven aquí els nostres pares, padrins,
repadrins,...
I el més fotut de tot és que els nostres governants,
governen en contra del nostre poble. Pareix que estan en una
comunitat autònoma equivocada. Com si aquí fos Cuenca,
Valladolid, Toledo o Càceres. I cada dia surten nous casos
d’aquestes agressions camuflades dins articles de l’Estatut
d’Autonomia, el Decret de Política Lingüística o de la
Constitució. Fins i tot amb mesures que diuen que fomenten
l’ús de la nostra llengua.
Ara que vénen les eleccions europees, demanam poder
créixer com a poble dins una Europa Unida amb els
mateixos drets que els altres. Ara està naixent una Europa
nova i, si és necessari, també hem de fer una Espanya nova
on hi capiguem tots sense imposicions i amb un respecte
mutu entre les diferents nacionalitats que la formen.

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

Alumnes de 5è i 6è del CP Antoni Monjo, Antoni Gelabert Mas, Miquel
Adrover i Mascaró, Antoni Fiol Morey, Llorenç Font Dalmau, Jordi
Caldentey, Joan Vicenç Lillo i Colomar, Cecili Buele i Ramis, Miquel
Jordan i Ronsano i Bartomeu Arbona
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

Juny, 2004

FENT CARRERANY - 3 (103)

TROBADA D'ESCOLES MALLORQUINES

El passat dia 15 de maig tringué lloc a al monestir
de Lluc, la XX trobada d'Escoles Mallorquines. Allà hi
acudí l'escola de Maria, com cada any, aportant el seu
granet d'arena a la festa. Cada centre hi aportà un mòbil.
El del centre de Maria estava compost per imatges de
les Rondalles Mallorquines i en podeu veure detalls,
envoltant aquest escrit.
Allà els mòbils es penjaren a l'acolliment i feien
un goig de no dir.
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ESCOLES VIATGERES

RUTA DE TOLEDO, del 20 al 26 d'abril
DIMARTS
Ens vàrem aixecar a les 6:45h perquè a les 7:30
havíem de ser a la plaça. Vàrem anar a l’aeroport. De
Palma a Madrid i de l’aeroport de Madrid a l’estació de
Chamartín. Llavors vàrem anar fins a la residència on
vàrem arribar a les 19:00 i ja estàvem molt cansats.

Ens varen presentar els de Bizkaya i més tard els
de Melilla.
Llavors ens en vàrem anar a sopar i a dormir.
(Mateu Català i Miquel Mas)

DIJOUS
El dijous vàrem anar a l’aula de naturalesa que es
diu “El Borril” i vàrem veure l’evolució de l’home, Llavors

vàrem aferrar imants en una paret de ferro, que era un
dibuix que tenia arbres i una casa. Sonava el renou dels
animals i nosaltres posàvem la figura de l’animal. També
ens varen explicar coses dels animals d’aquella zona.
Vàrem menjar de pic-nic en un lloc devora un llac.

DIMECRES
Ens vàrem aixecar i vàrem anar a berenar. Quan
vam acabar de berenar vàrem agafar l’autocar i ens vàrem
aturar a veure el riu Tajo.

L’horabaixa vàrem anar al taller de damasquinat i
allà vàrem veure com feien feina amb uns fils d’or.
(Bàrbara Rotger i Maria Antònia Dalmau)

També vàrem anar a la Sinagoga del Trànsito i ens
van explicar una història.
Vàrem conèixer l’obra del Greco.
Vàrem anar al Parlament.
Finalment vàrem anar a la fàbrica De la Viuda que fan
massapà i torró.
(Xisco Vanrell i Mulay Embarek)

DIVENDRES
Vàrem anar a veure el castell de Consuegra on hi
feia molt de fred. Hi havia un terrat amb vistes del poble
de Consuegra. També anàrem a veure un molí on
antigament es feia farina. Visitàrem el Toboso que és un
poble molt tranquil i bonic. Anàrem a Villacañas a veure
les cases subterrànies anomenades “silos” que estan a 4
metres de profunditat. Finalment visitàrem un parc on hi
havia ocells que es deia Reserva Ornitològica “Los
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tota la plaça. La gent s’espantava quan els passaven per
damunt el cap.
Ens anàrem a dormir a les 12 del vespre. Va ser un
dia molt divertit!
(Pere Mas i Biel Company)

Charcones”.
(Maria Ginard i Maria del Carme Zambrana)
DISSSABTE
Ens vàrem aixecar a les 7 del matí i més tard vàrem
anar a berenar. A mig matí vàrem anar a visitar el Parc
Arqueològic “El Carranque”.

El capvespre vàrem anar a la plaça d’Ocaña i tots
els balcons estaven plens de banderes de tots els països
del món. Hi havia un home que tenia falcons i els feia per

DIUMENGE
A les set hores ja estàvem desperts. Primer vam
anar a rentar-nos al bany. Després vam anar a menjar al
menjador.
En primer
lloc vam
anar a la
Porta de
Toledo. Un
home que
explicava
una història
de quan va
arribar la
pesta
a
Toledo va
dir
que
l’àngel
Gabriel no la
va deixar
entrar. Però
després li va
fer
una
proposta: que no matàs molta de gent.
Després vam anar a un circ romà. Hi havia moltes
pedres grosses i antigues. Després anàrem a una església
petita i després vam anar a Telepizza a menjar. Vàrem
anar a la plaça Major on hi havia un mercat amb coses i
feien un espectacle d’àguiles.
(Steve i Johnny Samaniego)
DILLUNS
Aquell dia ens vàrem haver de despertar a les 6
del matí per despedir-nos dels companys. Molts vàrem
plorar quan veiérem que se n’anaven. Aquell dia, els de
Maria, havíem de quedar a la residència fins a les 6 del
capvespre.
Vàrem berenar, després vàrem anar a cercar les
maletes per anar cap a l’estació de Madrid. Ens vàrem
despedir de na Belén (una guia que havia estat tot el temps
amb nosaltres) i quasi tots vàrem plorar.
A l’estació vàrem veure un altre grup de Canàries
d’Escoles Viatgeres que també plorava. Vàrem anar amb
ells fins a l’aeroport. Quasi vàrem perdre l’avió perquè, a
una nina, li sortia sang pel nas. Després vàrem agafar
l’avió cap a Palma i a l’aeroport vàrem veure tots els
pares i mares.
(Maria Àgueda Pira, Cati Aulet i Margalida Pira)
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ORQUÍDIES
Quan un sent parlar d’orquídies, i sobretot si
és pel Pla de Mallorca, ben segur que de seguida
pensa amb flors molt belles que hi ha pels països
tropicals o bé les meravelloses i molt cares orquídies
que es troben a les floristeries, procedents de
cultius; però ben segur que molt poques persones
pensen en orquídies terrestres de secar silvestres
i menys encara que es troben pel terme de Maria.
Idò sí, ho heu llegit bé, orquídies silvestres per
Maria, i no d’una classe sola, d’unes quantes i d’una
gran bellesa.
Tantes i tantes flors precisoses que hi ha pel camp
i un quasi ni els fa cas, acostumat que cada any en surtin
de noves, idò entre aquests milers i milers de floretes hi ha
orquídies, algunes fins i tot autòctones de les Illes.
Actualment se’n coneixen més de 25.000 famílies,
si bé és ver que la immensa majoria són flors de zones
tropicals i subtropicals, també n’hi ha terrestres i de
terrenys secs, com les que presentaré.
Les orquídies són unes plantes molt estimades pels
uròlegs ja que el nom genèric d’Orquídies ve de la paraula
grega Orkhis, que significa testicle perquè hi un grup
nombrós grup d’elles, especialment les de la zona
mditerrània, que les arrels formen uns tubercles en grups
de dos en dos i que recorden els testicles humans i per
això els naturalistes les varen batejar amb aquest nom.
Algunes malalties del home relatives als testicles guarden
aquesta arrel: orquitis, inflamació dels testicles,
orquidopexia, fixar els testicles a la infància quan aquests
no baixen a les borses escrotals, oquiectomia, extirpació
dels testicles en el càncer de pròstata avançat.
Deia que eren unes flors estimades pels uròlegs
perquè s’atribuïa a l’edat mitjana propietats afrodisíaques
a les flors i se’n feien extractes que s’utilitzaven en el
casos d’impotència o bé per augmentar la potència sexual.
Doncs aquest hivern, tot passejant pel camp de
Maria, vaig trobar unes plantes, pels voltant de cent
exemplars, amb unes flors meravelloses liles que quan m’hi
vaig acostar vaig comprovar que es tractava d’una
orquídia, Himantoglossum, ja que tenia les característiques
pròpies de les orquídies: 3 sèpals i 3 pètals dels quals dos
simètrics laterals i un central molt evolucionat i que agafa
moltes i diverses formes, colors, textures i tamanys; a part
d’altres aspectes molt peculiars dels pol·lini, l’ovari. De
seguida vaig anar al meus llibres i herbaris virtuals
d’internet per filiar aquestes meravelloses flors i vaig en-

Imatges de les tres orquídies citades a l'article

viar les fotografies a l’Herbari Virtual de la Universitat de
les Illes Balears perquè en tinguessin constància de llur
localització al terme de Maria, cosa que han agraït. Al cap
d’un dies hi vaig tornar i vaig trobar una dotzena
d’exemplars d’una nova classe, Orchis italica, de color
rosat i amb unes formes molt especials ja que semblen
homonets amb cua, o com moneetes, formes pròpies
d’aquesta classe. I el mateix dia dos exemplars de Serapias
lingua, però com que no estaven obertes del tot no tenc
fotos que valguin la pena, haurem d’esperar l’any que ve
per fotografiar-les.
Pens que s’han de conèixer i divulgar aquestes flors
ja que convendria conservar aquestes plantes i d’aquesta
manera en anar a passejar pel camp, activitat molt estesa
ara que hi ha cada dia més hores de lleure, un pot gaudir
molt més dels espectacles que ens ofereix la naturalesa, i
sobretot pels al·lots d’escola perquè d’aquesta manera a
part d’augmentar els seus coneixements de la biologia terrestre, aprendrien a estimar la naturalesa i respectar-la.
Antoni Gelabert Mas
Maria – Barcelona, Maig 04
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A qui fa por l'Eix Mediterrani?
Darrerament es parla molt de l'Eix, o Arc, Mediterrani,
la zona que, d'Alacant a Gènova, passant per València, Barcelona i Marsella, forma una unitat econòmica la qual, en la
seva part central és, ara ja, una realitat lingüística, cultural i
econòmica. Península Ibèrica endins, inclou l'Aragó i
coincideix amb l'antiga Corona d'Aragó. Mar endins, les
Balears fan part de l'Arc Mediterrani. O sia que, si
n'exceptuam l'Aragó, la resta d'aquesta part central coincideix
amb els Països Catalans.
Dins l'Europa actual es van precisant, de cada vegada
més, zones econòmiques i, quasi sempre, lingüístiques i
culturals que ignoren les fronteres vigents dels Estats. En
tenim un altre exemple en el conjunt format per Galícia i el
nord de Portugal. També aquí, com en el cas de l'Eix
Mediterrani, hi ha unitat lingüística: portuguès, o galaicoportuguès, com en el cas de la llengua catalana a la part
central de l'Arc Mediterrani.
Insistesc que no es tracta d'entelèquies culturals sinó
que, ja avui dia, de realitats que no poden esser ignorades i
que, previsiblement, aniran cobrant més importància dins
l'Europa del futur. Són fets que vénen de molt enrere, quasi
sempre de l'Edat Mitjana o més, i que, amb la formació,
sovint per la violència, dels moderns Estats centralitzats
(França i Espanya particularment) hom va pretendre decapitar. Només un exemple: després de la Pau dels Pirineus,
quan Espanya i França varen desmembrar Catalunya i se'n
repartiren les despulles, França va prohibir als rossellonesos
que anassin a estudiar a Barcelona, alhora que obstaculitzava
les relacions econòmiques i de tota mena entre allò que avui

VINE A CHIAPAS
Està oberta la inscripció per als qui vulguin formar
part dels Campaments Civils por la Pau a Chiapas, Mèxic.
La funció que assumeixen los campamentistes és la
d’Observador Internacional pels Drets Humans.
Els habitants de l’Estat de Chiapas, ubicat al sud-est
mexicà, són en la seva gran majoria, indígenes. Des de fa
més de 500 anys, venen sofrint una política d’exclusió social que els tira a la pobresa extrema. La decisió
governamental de restringir els seus drets a la possessió de
les terres i la signatura del tractat de lliure comerç amb EEUU
foren els detonants d’una rebel·lió armada. L’1 de gener de
1994, el EZLN (Exèrcit Zapatista d’Alliberació Nacional)
s’alçà en armes contra la dictadura que governà Mèxic durant
més de 70 anys.
Els combats duraren tant sols 12 dies. Des de llavors, el
EZLN no ha usat les seves armes. Això no obstant, el govern
ha militaritzat la zona (actualment hi ha 50.000 efectius) i ha
incentivat una guerra de baixa intensitat on el fustigament a
les comunitats simpatitzants amb el Moviment Zapatista ha
estat sistemàtic. A Això se agrega l’existència de grups
paramilitars que, en sintonia amb el govern, han assassinat a
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dia anomenam Catalunya Nord i Catalunya Sud.
Els Estats actuals quasi sempre veuen amb mals ulls,
amb una malfiança creixent, el ressorgiment d'aquestes
realitats que, tot i els esforços que esmerçaren i encara
esmercen per ofegar-les, van fent la seva via.
Les relacions de les Balears amb el continent han estat,
sempre, a través de València i Barcelona. Només en temps
recents l'Estat espanyol ha tingut els mitjans per a afavorir
eficaçment els nostres contactes amb Madrid, aqueixa capital atípica, sorgida amb intencions "vertebradores", al mig
de l'ermàs castellà.
No té res d'estrany, doncs, que el govern espanyol
del PP hagi fet mans i mànigues per degollar la realitat de
l'Eix Mediterrani, creant i afavorint un altre eix, aquest sense
altra raó d'esser que la raó d'Estat: l'eix Madrid-València,
amb l'apèndix illenc de les Balears. Els governs locals de PP
al País Valencià i a les Balears s'hi han prestat de gust, alhora
que, no solament no afavorien, sinó que obstaculitzaven, les
relacions d'aquestes Comunitats Autònomes amb una
Catalunya sotmesa a un procés d'ofegament econòmic.
El Gobierno espanyol ha esmerçat sumes
astronòmiques per crear i consolidar les infraestructures d'un
eix que, de natural, no en té res, que ens costa, a tots, un
censal, i que probablement, sota governs democràtics i
equànimes, no prevaldrà sobre l'Arc Mediterrani.
Als balears, i molt concretament als mallorquins, ens
és vital esser conscients d'aquestes realitats.
Aquí és oportú de demanar: a qui fa por, l'Eix
Mediterrani?
Miquel Adrover i Mascaró

cents de camperols indígenes.
L’única forma de frenar les agressions és la presència
d’Observadors Internacionals. Els Campaments Civils per
la Paz han estat la resposta a la cridada internacional que fan
les comunitats indígenes per a sentir-se més resguardades.
La figura de l’observador és la d’un tercer imparcial que no
assumeix posició a favor ni en contra de cap de les parts del
conflicte. La seva funció és documentar tot el que veu i
escolta en relació a possibles violacions dels drets humans.
La feina es desenvolupa dins les comunitats indígenes i és
una bona ocasió per a conèixer i compartir una cultura
diferent. Una garantia de seguretat és saber que en casi 10
anys d’existència dels campaments, no s’ha produït cap
agressió cap als campamentistes.
Per a participar en els campaments, és necessari assistir a
un curs preparatori on es fa una ressenya sobre els orígens
i desenvolupament del conflicte, sobre la situació actual i
sobre las funciones y comportaments del campamentista. A
les Illes Balears, el MID es la ONG de Mallorca habilitada
per a impartir aquests cursos. Els costos del viatge corren
por compte dels interessats. El curs de preparació és lliure i
gratuït: l’únic requisit és apuntar-se al 971 71 26 08.
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Sa Xerradeta a Ses Tarragones amb...

ANTONI MAS
"BLANC", FARINER

L’amo Antoni Mas fa uns anys va tancar la farinera
de Ca’n Masset i és una persona que coneix prou bé el
món pagès en general i en particular el de Maria. Al llarg
de la xerradeta ens explica coses de la seva feina de fariner,
els canvis que va anar fent a la farinera per adaptar-se a
les circumstàncies fins que va haver de tancar. Mentre
feim aquest repàs van sortint altres temes, però sempre
relacionats amb el món pagès de Maria dels darrers 50
anys.
Per començar vos podeu presentar i dir-nos
el nom i l’edat?
El meu nom és Antoni Mas Carbonell i he fet els 69
anys.
Fins a quina edat anàreu a l’escola?
Fins als 14 anys, sempre a l’escola de Maria, també
vaig anar a Sineu però molt poc temps. No m’agradava
l’estudiar, jo volia fer feina.
Anàveu a les escoles que hi ha ara?
Sí, a l’escola de d’alt. Vaig tenir de mestre Don
Joan Riutort, Don Joan Mesquida, també record un poc
Don Toni Galmés.
A quina edat comença a fer feina ?
Als 14 anys. Jo no volia estudiar i mon pare me va
dir, si vols seguir estudiant per part nostra pots continuar,
ara si no vols estudiar no passa res, però aquí hem de fer
feina tots. I jo li vaig contestar, estic ben decidit, vull fer
feina. I ja me va donar una bèstia gran i grossa i au Toni a
fer feina, arada amb rodes, a batre, anar a l’era i a fer de
tot. No me podia carregar les garbes a l’esquena perquè
eren feixugues i les llevava un manat i ja no pesaven tant.
A ca vostra feien de pagesos?
Sí, i fèiem molta de feina, però jo feia feina a gust
perquè la feina m’agradava.
Sempre féreu feina al camp o tenguéreu altres
oficis?
Jo sempre vaig voler fer de pagès i mai vaig anar a
jornal perquè a ca nostra conreàvem moltes de terres a
mitges i llogades a més de les pròpies i sempre vaig fer
feina al camp, fins que me vaig casar.
És a dir, mai anàreu a jornal?
Mai, a ca nostra entre la terra que conreàvem i
fèiem un parell de barqueres de porcs grassos ens
defensàvem bé, fent molta de feina. A Maria moltes de
cases, per no dir totes, amb els porcs grassos se defensaven
i feien un duro.
Tenim entès que en aquell temps hi havia
pretensions de sembrar bé; qui eren els que
sembraven millor de Maria?
Qui sembrava millor de Maria, però s’hi entretenia

un poc massa, era en Pere Joan “Punxo”, però jo anava
darrere ell, era molt pretensiós i n’hi havia pocs que me
guanyassin. Jo no repetia cap solc, en feia un devora
l’altre i per envant. El nostre orgull era això, sembrar dret.
A part dels cereals, què més fèieu?
Fèiem un poc d’hort per la casa, dos o tres bous i
una barquera de porcs i amb tot això mos defensàvem per
viure, no sobrava res però hi havia alegria. És una pena
que això s’hagi perdut, perquè quan jo era jove a Maria hi
havia més de 700 cases pageses i en canvi el temps de
mon pare tot eren missatges. Però fent feina la gent va
anar comprant finques i amb un parell de pròpies i altres
d’amitges la gent de Maria vivia conreant sense anar a
jornal. Heu de pensar que amb una engreixada de porcs
cada any podies casar un fill.
Quants de porcs hi devia haver a Maria els
anys 50-60?
Molts, al pesador de devora Son Roig en pesaven
cada dia per vendre, n’hi havia molts de porcs a Maria.
I com començareu a fer de fariner?
Me vaig posar a festejar la meva dona i a ca seva
tenien la farinera. A la farinera hi tenien gent llogada i jo
feia de pagès. Un dia el sogre me va dir si hi volia anar a
fer feina i li vaig dir que ho consultaria a mon pare i si a ell
li anava bé a mi també m’hi anava. I parlant amb mon
pare me va dir si hi vols anar, a mi me pareix bé.
És a dir, començàreu a la farinera abans de
casar-vos?
No, ja era casat quan el sogre me va dir si hi volia
anar. Jo tenia 25 anys quan vaig anar a la farinera a l’any
1960.
Quants éreu a la farinera que hi fèieu feina?
Quan jo vaig començar érem 3, hi havia un moliner,
el meu cunyat Guillem i jo, però al poc temps el moliner
se’n va anar i vàrem quedar nosaltres dos.
Va canviar molt la farinera al llarg dels anys?
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Moltíssim. Quan jo vaig començar teníem un motor
de gas pobre, un motor que duia una força de 100 cavalls
i anava amb clovelles d’ametlla, cada dia consumia 4
senalles grosses de clovelles i només pagàvem la clovella
a 25 cèntims el quilo. Amb 100 pessetes el motor marxava
tot el dia i tenia una forçada, duia les dues moles sense
passar gens de pena i haguéssim pogut dur mig poble de
corrent, perquè força n’hi sobrava.
El vàreu tenir molts d’anys aquest motor?
Vàrem funcionar 4 o 5 anys amb aquest motor, però
varen començar a dir-nos que era antiquat, que havíem
de posar corrent elèctric, que podríem fer feina sense
embrutar-nos, que no seria molt car, etc. Amb en Guillem
en parlàrem i ho vàrem canviar i va ser una pena.
Recordau quin any el vàreu canviar el motor?
Devia ser devers l’any 1970 i quan vàrem haver
fet el canvi vérem que havíem fracassat amb l’electricitat,
ja no teníem la força d’abans i quan va venir la primera
factura confirmarem l’error, ja que ens va arribar una
factura de devers 40.000 pessetes de dos mesos de
corrent.
I la farinera quin any se posa en marxa?
L’any 1949 el meu sogre i un cunyat seu, el tio Martí
posaren en marxa la farinera de Ca’n Masset.
Quin tipus de farina fèieu?
Fèiem farina de blat i farina d’ordi. Fèiem molta de
farina pels pagesos que ens duien el blat i noltros el
passàvem per la llímpia i el banyàvem i fèiem la farina del
blat. Quan venien a recollir-lo els entregàvem de 100 quilos
de blat 70 de farina blanca i 30 de segó pels animals i amb
la farina teníen per fer pa un parell de setmanes. Quin pa
que feien, un pa blanc, bo, allò era pa.
En féreu sempre de farina de blat?
No, 5 o 6 anys més. Llavors en Fontanet va fer una
farinera molt moderna al moll de Peraires i va començar
a repartir farina per Maria i tota Mallorca, una farina més
artificial que la que fèiem nosaltres, però era ben blanca i
la nostra era un poc rossa, i la gent cansada de menjar pa
moreno va canviar i de cada vegada teníem menys clients.
En parlàrem amb el meu cunyat Guillem i vàrem decidir
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llevar la mola de blat i fer només farina d’ordi que sempre
ens anava un poc retrassat, ja que hi havia molt de consum
de farina d’ordi.
I comença a fer només farina d’ordi?
Sí, i molta de feina que hi havia, el meu cunyat i jo
feim 12 i 14 hores de feina cada dia. Heu de pensar que
no hi havia res més per donar de menjar als animals i a
Maria hi havia moles de porcs grassos, jo calculava que
dins el poble sempre hi devia haver de quatre a cinc mil
porcs grassos.
I Així vàrem tirar 7 o 8 anys més, fent molta de
feina, però va tornar venir en Fontanet i començà a posar
granges de porcs per Maria i per tota Mallorca i canviaren
la farina d’ordi pel pinso i pareixia que havia de ser una
ruïna i el temps ho ha confirmat, ens ha fuit tot lo bo i ens
hem quedat amb lo xerec.
I la feina va començar a mancabar?
Sí, la gent va començar a deixar el camp, ja no
engreixaven porcs, les granges ens enfonsaren i un dia en
Guillem me va dir: Toni, jo me’n vaig de la farinera, si tu
vols quedar, queda. Jo vaig voler quedar i mirar on
arribaria. En Guillem se’n va anar a Ca’n Picafort i jo
vaig quedar, a mi m’agradava molt el contacte amb els
pagesos, fer farina, tot aquest món, i me sabia molt de
greu deixar tot això i vaig seguir a la farinera fins que vaig
poder.
Passats uns anys la feina anava a menys i ja no
podia aguantar. Amb la dona en parlàrem i decidírem posar
un negoci per Ca’n Picafort i vos he de dir que
econòmicament ens ha anat millor, però mai m’ha agradat.
Jo particularment hagués passat més gust de quedar a la
farinera i guanyar 100 pessetes que 5000 per Ca’n Picafort,
però les coses vénen com vénen i a la farinera ja no hi
havia vida.
Quin any vàreu tancar la farinera?
L’any 1998 0 1999, vaig haver d’arribar a tancar
abans de jubilar-me, no hi havia vida per la farinera. Els
darrers anys només obria un parell d’hores els capvespres.
Mirau el canvi en pocs anys, passàrem de fer 12 i 14
hores de feina cada dia amb les dues moles a un parell
d’hores un home tot sol.
De quin material eren les moles?
La mola del blat era de pedra viva i la d’ordi era
d’esmeril. Per picar les moles venien uns picadors de
Barcelona que ja les tenia llogats el meu sogre i uns altres
picadors de Campanet. Però com tots aquests oficis un
dia ens varen dir que n’hauríem d’aprendre de picar les
moles perquè amb 2 o 3 anys ja no vendrien, ells s’havien
de jubilar i no hi havia cap jove que volgués aprendre l’ofici.
El meu cunyat Guillem va aprendre a picar les moles i
després me’n va mostrar a mi.
Com se picaven les moles?
Això és una feina d’artista, amb un martellet un
cop devora l’altre i fèiem els solcs.
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Amb quina freqüència les picàveu?
Feia molta peresa picar-les, ja que havíem d’alçar
les moles i eren 2 dies de feina amb un martellet i un cop
devora l’altre. Noltros les picàvem cada 4 o 5 mesos, però
millor si l’hes haguéssim aixecat cada 3 mesos, perquè
una mola ben picada fa el doble de feina. Quan les
acabàvem de picar feien uns 500 quilos cada hora i abans
de picar-les uns 200 quilos.
És a dir, que quan la farinera funcionava al
màxim fèieu 5 o 6 tonelades de farina cada dia?
Sí, la feina mai s’acabava. És més nosaltres havíem
agafat un poc de fama de tenir bones moles i que fèiem
bona farina i venia molta de gent externa a cercar farina a
ca nostra. Com a mostra vos diré que durant molt de temps
cada setmana preparàvem un paquet per en Joan de Son
Mas i un altre per en Pep Rumbo de 3 o 4 tones de farina
d’ordi i un poc de farina de pa i sègol que anava cap a
Bunyola i Sóller.
Els pagesos del poble vos duien el seu ordi
per fer la farina, però aquests encàrrecs i els clients
que venien a cercar farina, d’on trèieu l’ordi?
Compràvem ordi als pagesos de Maria que no tenien
animals a l’època del batre i el guardàvem a uns grans
magatzems que teníem i mai ens bastava per acabar l’any
i n’havíem de comprar d’importació a en Fontanet.
L’ordi que se produïa a Maria no bastava pel
consum del poble i ara imaginau el que sobra.
E
n
a q u e s t
instant
la
cambrera de
S
e
s
Ta r r a g o n e s
ens serveix
uns plats amb
pa amb oli i
u n e s
guatlleretes
torrades i aturam la gravadora per sopar a plaer.
Havent sopat i amb el cafè al davant i un poc de
cassalla, continuem...
Heu parlat al principi que per fer farina de blat
el banyàveu; com era aquest procés?
Per fer farina de blat ens duien el blat el dia abans
i el passàvem per la “llímpia” i li llevàvem tota la brutor i
llavors, quedava un gra ben net, i hi havia una cinta amb
uns poalets que banyaven el blat i s’acabava de confitar i
així el dia següent el podies moldre i sortia una farina molt
bona perquè s’esfuava, se separava el segó de la farina i
de sec no s’hagués triat tant bé. Per fer una bona farina
de blat s’ha d’esfuar i poder triar el segó de la farina.
Com així el segó que venen avui no se mescla
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amb l’aigua?
Perquè avui en dia fan la farina amb cilindres enlloc
de moles i només deixen la pallarofa sense gens de farina
i amb les moles sempre quedava un poquet de farina dins
el segó. Val més donar palla que el segó fet amb cilindres.
A ca nostra fèiem uns 70 quilos de farina i 30 de segó per
cada 100 quilos de blat i el que fan amb cilindres o martells
no arriba als 10 quilos de segó per cada 100 de blat.
Del blat separàveu la farina i el segó?
Sí i també la sèmola. Als cernadors hi pots posar
els garbells que vols i a vegades n’hi posàvem tres, la
farina, sèmola i segó. La sèmola la podies donar als
animals però també la compraven els forners per fer les
sopes morenes.
Al llarg dels anys fent de fariner heu vist molts
de canvis, els tipus de cereals també anaren canviant
les varietats mallorquines per altres vengudes de
fora; com va ser això?
Primer hi havia l’ordi mallorquí, que feia mala farina
devora els ordis forasters d’avui en dia, els actuals tenen
un percentatge de farina més alt i manco tàstara. No vull
discutir la qualitat d’uns i altres, jo dic que per fer farina
l’ordi actual fa més farina que no feia l’ordi mallorquí.
Que és la tàstara?
La peladura del gra, la closca que anava al segó.
Quan les moles tallaven bé la tàstara quedava ben mòlta i
hi havia menys segó.
I dels blats?
Els blats han variat molt poc a efectes de la mola,
el blat barba o el blat mort eren molts bons blats en qualitat
de farina. Tenien el defecte que si era un any plujós i feia
molt de vent s’ajeien perquè eren més lats que els actuals
i tenien més aresta. A jo particularment m’agraden més
les varietats actuals que les antigues.
I la palla, quina era millor?
Uiiii!!! La palla, no té punt de comparació. La palla
d’abans els animals la se menjaven amb un alè i això d’ara
són troncs. El món ha canviat pels animals i tot.
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Canviant un poc de tema, també tractàreu amb
alls; què ens podeu contar d’això?
Els alls va ser una època de 20 anys que a dins
Maria es va fer una doblerada. Noltros vàrem arribar a
comprar noranta o cent mil manats d’alls i n’hi havia
d’altres que en compraven, a dins Maria se feien uns 200
quartons d’alls.
Què eren, explotacions familiars o grans
extensions?
Familiars, un quartó o mitja quarterada, el més gros
era una quarterada o poc més.
A quin mercat anaven aquests alls?
A València. Aquests alls anaven destinats a llavor
per sembrar allà per collir alls tendres. Està comprovat
que l’all collit a Mallorca i destinat a llavor per sembrar a
València té un rendiment més alt que si fessin la llavor
allà.
Quina és la vostra opinió de les fluctuacions
del preu de l’all d’un any respecte del pròxim. Per
què un any valen molt i al següent molt poc?
El pagès té un defecte, sempre ha anat darrera els
doblers. I quan sabia que el veïnat havia fet un quartó
d’alls i havia guanyat cent mil pessetes, ja deia a la família
l’any que ve hem de sembrar una quarterada d’alls. El
que n’havia sembrat mitja quarterada l’any de davant en
sembrava una i així tothom. Amb això el que passava és
que l’any següent n’hi havia en excés i en sobraven i no
les podies vendre ni a baix preu, i molts s’escalivaven i
l’any següent no en sembraven i n’hi tornava haver pocs
i no bastaven i tornaven anar cars i així cada any.
Jo també he fet de pagès i ara vos contaré una
feta, un any, havíem acabat de comprar el local a Ca’n
Picafort i devíem un parell de doblers, vaig dir a la meva
dona, enguany els alls no han valgut res i la gent està
decepcionada i l’any qui ve no en faran, noltros l’any qui
ve n’hem de fer molts i farem un duro. Un home de Maria
que no els havia pogut vendre va tirar tota la collita d’alls
a una vorera de camí i jo amb el Seat 850 els vespres
anava a cercar aquells alls per sembrar i en vàrem sembrar
molts i a l’hora de la collita quasi no hi havia alls i jo en
tenia molts i la veritat va ser un bon any i me va anar molt
bé.
Ja no en sembren d’alls a Mallorca per
exportar a València?
Sí, però ara són pocs productors amb grans
extensions. En Joan de Son Gibert enguany ha anat a
sembrar-los a Sa Pobla, que se fan més grossos, i en té 50
quartons de sembrats. El món canvia i ara ja les sembren
amb sembradora.
Però per collir-los s’ha de fer manualment?
No, ara n’hi ha un de Catalunya que ha vengut amb
unes eines que ens n’ha ensenyat als mallorquins. Les
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sembra amb sembradora, les llaura i esquitxa amb tractoret
com tothom, però a l’hora de collir-los té una màquina que
les aplega i fa manats de 25 cabeces. Un home tot sol
amb dia pot collir 2 quarterades d’alls, jo ho he vist.
S’ha fet tard i hem xerrat molt, voleu afegir
qualque cosa que no haguem dit per acabar?
Sí, jo voldria dir que tot això que hem parlat, tots
aquests canvis a mi m’han afectat molt, perquè jo era un
home de poble, i ho som, perquè hi venc cada dia, però les
circumstàncies de la vida, vaig posar un altre negoci i vaig
haver de deixar Maria.
Bé idò, jo som molt somniador, els vespres sempre
somniï i d’ençà que he tancat la farinera saps que n’he
feta de farina. Però talment com quan tenia la farinera,
xerrant amb els pagesos, el molí espanyat, presses per
acabar una partida d’ordi, etc. I en canvi mai, però mai,
he somniat amb el negoci de Ca’n Picafort que és més
senyor, mai m’ha agradat.

Amb aquestes paraules tancam la xerradeta
d’aquest mes, prou interessant per comprendre els canvis
que ha sofert Maria en 50 anys en el món pagès. Maria
era un poble pagès i com ha quedat reflectit més amunt, la
pagesia era el sector econòmic del poble i amb menys
d’una generació això ha canviat, però com va repetir més
d’una vegada l’amo Antoni, la vida va envant i no la podem
aturar, ens hem d’adaptar als canvis.
Antoni Fiol, Magi Ferriol i Miquel Morey
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BULLIT DE NOTÍCIES
LA MARIERA MARGALIDA AULET, SURT EN
UN PROGRAMA DE TV3
A començaments del mes de maig, la mariera
Margalida Aulet fou una de les protagonistes del programa
de TV3 “Trenta minuts” dedicada a la feina que fa la
Fundació Campaner, una ONG, creada per un matrimoni
mallorquí. quest matrimoni a partir d’una experiència
personal viscuda amb l’adopció temporal d’una nina
africana afectada per la malaltia del NOMA, posà en
marxa aquesta organització amb l’objectiu d’ajudar aquests
nins i nines que al seu país d’origen sofreixen aquesta
malaltia, malaltia que no cal oblidar, respon senzillament a
la manca d’una alimentació adequada. Na Margalida és
una voluntària de primera d’aquesta organització i més
d’una vegada ha organitzat a Maria actes per fer-la
conèixer i ajudar-la a recaptar fons.
ES CAFÈ DE LA PLAÇA CANVIA DE
PROPIETARI
L’antic cafè de Can Moll, ha tornat canviar de
propietaris. Després d’una curta temporada tancat, han
agafat les regnes del local n’Antònia Bauzà i na Maria
Marí des del passat dia primer de maig. Entre cafès i
begudes típiques de sempre volen donar més importància
als menjars i per això fan tapes variades, paelles i menjars
per encàrrec. Els desitjam tota la sort d’aquest món.
LA LÍNIA MARIA-PALMA, TAMBÉ CANVIA
D’AMO
La línia d’autobusos que uneix Maria i Palma, partint
de Santa Margalida i fent aturades a Sineu, Lloret i Pina,
abans d’arribar a Palma ha estat comprada per en Rafel
Llompart, “Collet”. El millor de tot és que ens pot beneficiar
molt ja que a partir de dia 20 de juny es doblaran els serveis:
els dies feiners hi haurà quatre sortides de Maria, a les
7,30, a les 11,10, a les 15, i a les 18 hores i també quatre
sortides des de Palma, a les 9, a les 13,15, a les 16,30 i a
les 19,45 hores. I en sentit nord podrem arribar fins a Can
Picafort. Els diumenges hi haurà dues sortides des de
Maria, a les 7,30 i a les 15 hores i dues tornades des de
Palma, a les 9 i a les 19,45 hores.
ADÉU A LES ESCALES DE LA PLAÇA DES
MERCAT
Les escales de la Plaça des Mercat, que
comunicaven la plaça amb el carrer de les venes ja no hi
són. El deteriorament que tenien era molt accentuat, a
més d’haver-se convertit aquests darrers temps en un lloc
on els jovenets hi feien el seu cau. No es pot dir que la
seva construcció fos cap meravella, però la lletjor havia

estat subsanada en un primer moment amb les pintades
dels nins de l’esplai. Poc a poc, també, aquestes pintades
o bé havien desaparegut, o bé havien estat embrutades
per altres pintades no tan artístiques. A veure què hi posen
ara?
EL MOLÍ DE CAN COTÓ JA TÉ EL CAPELL
La reforma del molí de Can Cotó va fent el seu
camí. Així, dia rere dia, els veïns poden constatar els canvis
que va patint. En primer lloc es procedí a la neteja i ara ja
es pot veure el capell i les feines que se li fan abans de
col·locar-lo sobre la torre del molí. Recordau que la
reforma del molí es fa amb un conveni entre la propietat i
el Consell de Mallorca.

EL DIRECTOR GENERAL DEL SOIB PASSA A
OCUPAR UNA ALTRE CÀRREC DINS LA
MATEIXA CONSELLERIA
El marier Antoni Mulet, fins ara director general
del SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears),
depenent de la Conselleria de Treball, ha estat substituït
per un militant destacat del PP, J. A. Berastain, en una
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remodelació que ha afectat bona part de la Conselleria,
començant pel canvi de conseller. Sembla que al número
1 del PP de Maria a les passades eleccions i futur batle li
han donat un altre càrrec dins de la Conselleria.

PESADA DEL CAMPIONAT DE PESCA A MARIA
Els participants al Campionat de Mallorca de pesca
submarina, després de la pescada de diumenge dia 30 de
maig, vengueren fins a Maria a dinar a la tercera edat i
després el capvespre, a la plaça des Pou, celebraren la
tradicional pesada per veure qui se’n duia els punts de la
prova. Els voltants de la plaça apareixia ple de cotxes i
remolcs, amb les llanxes que aquests esportistes usen per
a les seves immersions. La pesada va ser espectacular i
s’hi reuní una gentada per veure els magnífics exemplars
que havien aconseguit aquests esportistes.
HOMENATGE ALS REGIDORS DEL PSM
A l’ermita de Llubí, diumenge dia 23 de maig s’hi
reuniren els militants i simpatitzants del PSM per
homenatjar tots els regidors i regidores que al llarg
d’aquests vint-i-cinc anys el partit ha tengut arreu dels
municipis mallorquins. Els de Maria també hi acudiren.

DIADA PER LA LLENGUA A PALMA
Un bon grapat de mariers i marieres feren cap a la
Plaça Major de Palma, el capvespre del dissabte dia 29
de maig per participar a la Xa Diada per la Llengua i
l’autogovern, convocada per l’Obra Cultural Balear. Allí
enmig d’actuacions diverses es llegí un manifest que sota
el lema Rectificau, ara! demanava a l’executiu de Jaume
Matas que rectificàs la seva política en contra del les
senyes d’identitat de les Illes Balears: la seva llengua i la
seva cultura.
ALBERT MARCH, PROTAGONISTA D’UN
DOCUMENTAL DEL CANAL DIGITAL
Mirant la programació de la revista de Digital + ens
hem assabentat que el proper dia 18 de juny, a les 19 hores,
pel canal 66, Caza y Pesca, s’emetrà un reportatge sobre
el campió de pesca marier Albert March. El reportatge,
d’una hora de duració, es titula “Alberto March, al límite”
en el qual es podrà acompanyar al gran campió de pesca
submarina en alguna de les seves inmersions.
PREMI PER A NA MARIA ÀGUEDA PIRA
L'alumna de cinquè del CP Antoni Monjo, ha
guanyat un llibre en un concurs del Diari a L'Escola de
Diario de Mallorca. En realitat tots els seus comapnys
també hi participen
setmanalment i tots
també
són
mereixedors del premi,
però la sort ha fet que
fos ella l'agraciada.
Aquí la teniu rebent el
premi de mans del
delegat de zona de
l'editorial Anaya, que
patrocinava el premi.
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DEMOGRAFIA
BENVINGUTS:

Na Maria del Mar
Genovard Oliver, va néixer el
passat dia 30 d'abril. Els seus
pares són en Josep Genovart
Riutort i na Francisca Rosa
Oliver Bauzà.

Na Rosa Bergas Cladera va néixer el passat dia 4 de maig. És
filla de Pedro Bergas Darder i na Maria Rosa Cladera Llabrés.
N'Eva Caterina Torelló Bergas va néixer el passat dia 20 de
maig. És filla d'en Joan Torelló Mas i na Joana Maria Bergas Galmés.
N'Antoni Crespí Ferriol va néixer el passat dia 21 de maig. Els
seus pares són en Martín Crespí Pastor i na Francisca Ferriol
Colombram.
Enhorabona als pares i demés família.

JA L'HAN FETA:
En Juan Manuel Bergas Galmés i na Catalina Ballester Ginard,
es casaren el passat dia 21 de maig.

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 D'ABRIL
MAXIMES

MINIMES

25

PLUVIOMETRIA
Dia 9 ............... 5,5 l.
Dia 12 ............. 4,5 l.
Dia 16 ............. 8 l.
Dia 22 ............. 4 l.
Dia 28 ............. 2 l
.

20

20,5º C (Dia 21)

Temperatura Mínima
9º C (Dies 10, 13 i 14)
Temperatura Mitjana
14,9º C
Mitjana Màximes
16,9º C
Mitjana Mínimes
TOTAL: 101 LITRES 12,9º C

15
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5

0

Temperatura Màxima

1
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15

17

19

21

23

25

27

29

31

LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ

HORARIS DEL TREN QUE PASSA PER
SINEU:

És una equivocació,
per dir-ho així com sona,
voler que home i dona
tinguin igual ocupació.
Segons general opinió,
per natura som diferents.
La dona té els pretendents
i l’home que té paciència
diu: Visqui la diferència!quan vol tenir descendents.

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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ANIVERSARI DE LA TERCERA EDAT
El passat dissabte dia 22 de maig, mentre a Madrid
es celebraven les noces del príncep Felip i na Letizia, els
socis de l’Associació de la Tercera Edat de Maria
celebraven, com cada any l’aniversari del seu naixement.
I ho feien com cada any. Primer una missa a la parròquia
i després amb un dinar a Son Sant Martí. La festa acabà
amb un ball ben vitenc, en el qual els membres de
l’associació demostraren que es troben en molt bona forma.

Dinar, rialles i bones estovalles

President i batle, "presidint" el dinar

Què pintarem dins Europa?
En aquesta nova legislatura de la Unió Europea que
començarà quan seran passades les eleccions, començaran
a posar fil a l’agulla per a l’elaboració de la Constitució
Europea. Què hi pintarem, les nacions per ara sense estat,
dins la Unió Europea? En bona part, dependrà de la
capacitat que tidrem per fer-hi arribar la nostra veu. Si
només col·locam a Europa representants de formacions

Ball d'aferrat, quan el dinar ja havia acabat
polítiques d’àmbits regionals i que aspiren a aprofundir en
l’”autonomia” d’aquests àmbits regionals, ben poc influirem
en la concepció d’Europa. Els europeus pensaran, i amb
tota la raó del món, que això d’autonomitzar les nostres
regions no és més que un assumpte intern de l’estat
espanyol i de l’estat francès.
Ara bé: com més força aconseguirem donar als
representants de la nostra nació sencera, més possibilitats
tindrem d’incidir de manera que la Unió Europea no es
fonamenti només en els estats actuals i deixi oberta la
porta de cap a la constitució (o reconstitució) de les actuals
nacions naturals sense estat en futurs nous estats de la
Unió. Si ens presentam a Europa a través de representants
de Catalunya sencera (dels Països Catalans), una nació
d’unes proporcions territorials i demogràfiques semblants
a Portugal i amb una força econòmica semblant a Suïssa
o Holanda, per força farem molta més escoltera que no si
ens hi feim sentir a través de representants d’unes
autonomies regionals que no aspirin a ser gaire cosa més
que això: regions d’un estat de la Unió.
Jordi Caldentey.- Manacor.- Mallorca Oriental
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PSOE: del caliu a la flama.
Com una modificació puntual del Pla de Carreteres
que incloïa cinc noves autopistes, presentaren el PP i UM
(Unió Mallorquina) la nova política en matèria de transports
per a Mallorca. Aquesta modificació era en realitat un frau
per com s’hauria d’haver tramitat un nou Pla de Carreteres
que hauria hagut de passar pel filtre d’una avaluació d’impacte
ambiental a la qual l’obliga una Directiva Europea que entrarà
en vigor pel juliol d’enguany i una vegada que no ha estat
transposada, obligatòriament, a l’ordenament jurídic estatal
en els darrers tres anys per l’Estat Espanyol governat pel
PP.
Per altra banda el govern de n’Aznar va ofegar
econòmicament la política de carreteres del Pacte de Progrés
i en canvi va signar tots els convenis necessaris en inversions
per fer les autopistes esmentades.
L’altre dia de visita per les colònies del ministre de
Madrid, Jordi Sevilla; que ves a saber la idea que deu tenir
quant a la problemàtica ambiental i de mobilitat a les Illes a la
vista de la informació que deu rebre dels seus partidaris del
PSIB, ocupats com estan en els grans afers de les batalles
internes de partit; l’altre dia, idò, el senyor Sevilla va dir que
complirà tots els convenis signats per Aznar: això vol dir
independentment de que a Mallorca es manifestessin 50.000
persones per rebutjar aquesta andanada asfàltica i especulativa d’atemptats ecològics i obviant l’apartat del programa
electoral d’en Rodríguez Zapatero que parla textualment de
“política de infraestructuras y transporte al servicio de la
movilidad sostenible y del equilibrio territorial”.
El Sr. Maragall, del PSC-PSOE, va venir a les Illes en
forma de cap de fibló: es va carregar amb el seu col·lega
Jaume Matas l’Institut Ramon Llull i li va prometre endollar
les Illes a la central nuclear de Vandellós. Tornant al programa electoral del Sr.Rodríguez Zapatero i pel que fa a la qüestió
energètica a les Illes diu: “Construir, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley del REB, un gaseoducto de interconexión
entre la Península y las Illes Balears para garantizar el abastecimiento energético de éstas”.
És a dir, ni una paraula de la connexió elèctrica per el
consum infinit d’energía que necessita el model territorial
insostenible del PP i PSOE per a les Illes Balears i Pitiüses.
Joan Vicenç Lillo i Colomar.
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D'AINA, MOLTES I BONES LLIÇONS
El viu record d'Aina Montaner i Rotger, em fa
veure-la com una de les primeres dones amb què vaig
començar a fer feina de funcionari públic: ella, Tècnic
Superior, i jo, Auxiliar Administratiu. Al Consolat de la Mar,
als inicis de la dècada dels anys 80. No l'havia tractada
directament, durant la lluita antifranquista a favor dels
valors democràtics, per l'establiment i consolidació de
polítiques progressistes i nacionalistes al nostre país. Sí
record, emperò, que en un espai reduït, on treballàvem
cinc persones -4 dones i un home -, vaig poder valorar de
prop la figura irrepetible d'Aina Montaner. En el seu vessant
personal i en el professional. Molt bona companya de feina.
Funcionària competent. Professora singular. Lingüista inigualable. Contribuí directament i activa en la tasca àrdua de fer normal l'ús de la llengua catalana a
l'Administració autonòmica balear, des dels inicis. Era
d'aquelles persones que sabia romandre al teu costat, quan
passaves moments difícils, mals de dur; alhora que
mantenia la distància més prudent, en besllumar que pogués
esdevenir-hi molesta, ni que fos per un xiquet, la seva
presència física apropada.
Lingüista experta en la utilització acurada dels
pronoms febles, mantenia la dèria de simplificar el
llenguatge administratiu, recorrent a la senzillesa
expressiva, emprant modestament mètodes pedagògics ben
característics o exercint la docència amb una increïble
claredat expositiva.
Dona lluitadora, companya treballadora, funcionària
professional, lingüista experta, professora competent... i
tantes d'altres coses en la vida, ens ha deixat fa poc. Se
n'ha anat ben lluny. Ha mort fa poques hores.Deixa tot un
seguit d'accions, fets, noms, paraules o persones que, ben
segur, contribuiran a mantenir-ne ben viu el bon record.
L'ús de la llengua catalana a l'Administració pública illenca
s'ha fet molt més intens i fort. Gràcies, en bona part, a la
molta i bona feina que ha fet n'Aina
No trob paraules per agrair-li tot quant féu.
Cecili Buele i Ramis. Ciutat.

Es cafè
Plaça des Pou, 17
Tfn: 971525671
07519 - Maria de la Salut

Dilluns Tancat

Tapes, paelles i menjars per encàrrec
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA *XV*
•

DEDICATÒRIA *

És per a mi un honor poder dedicar-li aquest article
a n’ELVIRA AMER LLITERAS, una dona molt garrida,
instruïda i simpàtica que malgrat esser ostatge de la
malentrayada ELA no perd l’interès per la seva afecció
de llegir i escriure, enrevoltada això sí , per l’amor
immesurable dels seus benvolguts pares el Sr. Melcior
Amer i la sra.Francisca Lliteras. ÀNIMS ELVIRA!!.
L’ELA EN EL MICROSCOPI DE LA
PARAULA “L’AXÓ I LA MIELINA, DOS AMICS
INSEPARABLES”
Seguint el nostre resseguitori pel cos cel·lular
d’una Neurona Motora, avui coneixerem la seva
prolongació més llarga; es tracta de l’axó i també de la
seva inseparable companya: LA BEINA DE MIELINA.
L’AXÓ és el perllongament abrinat que sortint del
PERICARIÓ condueix els impulsos nerviosos des del CO
AXONIC, fins a les DENDRITES de la Neurona contigua,
o bé de manera directa als paquets musculars.
L’AXÓ (AGHI) s’hi troba enrevoltat d’una
coberta que , en les fibres AMIELÍNICAS, és el
CITOPLASMA de la cèl·lula envoltant, i en les
MIELÍNIQUES la denominada BEINA DE MIELINA
(A.B.H.A), amb la qual cosa, tenim que l’axó i la seva
BEINA MIELÍNICA constitueixen la fibra nerviosa que
com dèiem abans, és la conductora dels esmentats
impulsos.
La MIELINA, que a simple vista sembla blanca,
està constituïda per una substància LIPOIDE
REFRINGENT, i la seva missió és protegir la fibra nerviosa
i augmentar la velocitat de transmissió de l’impuls nerviós
.
En els nervis perifèrics aquesta BEINA és
envoltada per una membrana nuclear que nom BEINA
DE SCHWANN.
A molt poca distància del CD AXÓNIC que és
on neix L’AXÓ, i s’originen els impulsos, té el
començament la BEINA DE MIELINA, la qual, s’estén
recobrint L’AXÓ fins just on es produeix la ramificació
coneguda com TELEDENDRONS, que a la seva vegada
acaba en els BOTONS TERMINALS que són els que
contacten amb les altres neurones, o bé amb la massa
muscular.
La substància LIPOIDE, o sigui greixosa en què
està composta la BEINA DE MIELINA és sintetitzada
per les cèl·lules envoltants.
Aquestes cèl·lules en el sistema nerviós central
es coneixen com OBLIGODENDROCITS mentre que
en el sistema perifèric els AXONS s’hi troben envoltats
per les nomenades cèl·lules de SCHWANN derivades de

la CRESTA NEURAL.
S’ha de dir, que la BEINA MIELINICA també
apareix en altres fibres nervioses, però sense fixar, en
forma desestructurada, resulten refractàries a la llum, i
degut al seu contingut LIPÍDIC és BIRREFRINGENT a
la llum POLARITZADA:
Un cop fixada, si els LÍPIDS són extrets, 1queda
un marc de proteïnes desnaturalitzades que tenen un
aspecte reticular (NEUROQUERATINA) (D.3).
En l’AXÓ la BEINA DE MIELINA s’interromp
a intervals regulars de 1 a 3 mil·límetres, degut a profundes
constriccions conegudes com NÒDULS O NODS DE
RANVIER (A.B.G.4).
En canvi els nervis perifèrics aquests mateix espai
de la BEINA DE MIELINA que es diuen NÒDULS DE
RANVIER, són denominats com SEGMENT
INTERNODAL, INTERANULAR O INTERNOD, i
correspon a la coberta d’una cèl·lula de SCHWANN.
El nucli de la cèl·lula de SCHWANN (A.D.G.S.)
es troba en el centre de cada espai INTERNODAL
produint un lleuger embalum en la BEINA DE MIELINA.
EL PERICARIÓ d’aquesta cèl·lula de
SCHWANN, conté habitualment petits GRÀNULS (E),
a més del CITOPLASMA PERINUCLEAR.
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CITOPLASMA que també trobarem en les
INDENTACIONS OBLIQÜES conegudes per incisions
de SCHMIDT-LANTERMAN (C.G.b.).
Les voreres de les cèl·lules envoltants veïnes, que
conformen la BEINA DE MIELINA, són les que delimiten
els NÒDULS DE RANVIER, i és d’aquí precisament
d’on es pot brancar l’AXÓ.
Ramificacions que s’anomenen COLATERALS
(F) també aquí es produeixen les DINAPSI entre els
AXONS que transcorren paral·lelament.
Però de les SINAPSI ja en parlarem si DÉU ho
vol en vinents capítols d’ANAR L’ULL AL BOU AMB
L’ELA”.
Si observassin la BEINA DE MIELINA
mitjançant una MICROFOTOGRAFIA ELECTRÒNICA,
podíem veure per una membrana elemental o AXOLEMA
s’hi troben les LAMINETES que contribueixen
l’esmentada BEINA DE MIELINA
Aquestes LAMINETES de per si, són
concèntriques i molt regulars, donen una imatges de bandes
obscures i clares.
El gruix de les LAMINETES medit des d’una línia
fosca a la següent és de 120(A) per terme mig.
S’ha de dir que el símbol (A) correspon a
l’abreviatura d’AMSTRONG, sistema de medició que
equival en unes deu vegades manco a una micra
aproximadament.
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A major augment de la MICROFOTOGRAFIA
es pot apreciar com la banda clara s’hi troba de nou dividida
per una línia puntejada molt fina i irregular (H.7)
Es pot veure com la línia principal és més densa,
mentre que la línia d’entremig és més dèbil.
Investigacions recents amb llum polaritzada i amb
raig X han demostrat que la BEINA DE MIELINA està
formada per capes alternatives de molècules proteiques i
LIPÍDIQUES, amb la qual casa els investigadors
consideren que les línies més denses contenen les
molècules proteiques, i les més dèbils a les LIPÍDIQUES.
Però d’aquestes molècules així com de les cèl·lules
de SCHWANN ans esmentades ja en parlarem si Déu
ho vol en el proper capítol.
Moltes gràcies amics, lectors per tenir la paciència
i l’atenció d’anar llegint i arribar fins aquest punt, però ara
si segueix un poc més podrà llegir les sàvies paraules de
l’estimada CATY SALOM I PARETS que valen la pena.
L’ÚLTIMA PARAULA LA TÉ NA CATY
“Personalment i en nom de l’associació que
presidesc, no vull descansar, per tal d’ésser present on
calgui fi que amb l’ajuda de tots avanci la investigació
d’aquesta malaltia”.
Miquel Jordan i Ronsano

XX Trofeu ciclista Pla de Mallorca
Gran Premi “la Caixa” - Patrocina s’Institut
El trofeu ciclista “Pla de Mallorca – Gran Premi la Caixa”
arriba aquest any a la vintena edició amb una competició que,
amb el patrocini de s’Institut de serveis socials i esportius, conserva l’estructura dels anys anteriors. La coordinació general
de la prova és a càrrec de l’Agrupació ciclista Sineu, amb
coordinació amb els club ciclistes de les localitats de Petra, Muro,
Maria de la Salut, Montuïri, Lloret, sa Pobla i Vilafranca.
Pel que fa a les classificacions complementàries, la general de la muntanya està patrocinada pel Govern de les Illes
Balears a través de la Direcció General d’Esports; la general de
les metes volants patrocinada per s’Institut i la general de la
regularitat, pel restaurant Es Cruce de Vilafranca.
Aquest migdia ha tingut lloc l’acte protocolari de
presentació al mitjans de comunicació a l’edifici Ciprés. Han
presidit l’acte, Margalida Vilanova i Francesc Ramis, de s’Institut,
Guillem Orfí, de “la Caixa”, Josep Barceló, de la Direcció Gral
d’Esports, Andreu Canals, president de la Federació de ciclisme
i Tomeu Arbona, Director d’organització.

Moment de la presentació de la carrera
sèrie té 122 inscrits.
La participació al Pla Gran, serà oberta. Cada club, podrà presentar un màxim de 15 ciclistes per etapa, sempre de les
categories ciclesportista i màster. Aquí, la inscripció arriba fins
als 175 inscrit, la qual cosa significa que el total de participants
al Pla’04 és de 297 ciclistes.

PLA PETIT I PLA GRAN
Seguint el costum encetat ara fa dos anys, la competició
estarà dividida en dues curses: El Pla Petit amb participació
reservada als ciclistes amb llicència federativa de la categoria
“promoció” dels Clubs Ciclistes de qualsevol de les localitats
del Pla de Mallorca, sa Pobla, Muro i Santa Margalida. Aquesta

LES CINC ETAPES
PRIMERA ETAPA: Diumenge dia 16 de maig, Sineu – Lloret,
patrocina l’ajuntament de Lloret, organitza el CC Lloret, contra
rellotge individual de 4.6 Km, amb partida des de Sineu i arribada a Lloret, davant el Restaurant Es Pou. Inscripció al Restaurant Es Cós de Sineu.
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A les 9 hores partirà el primer ciclista del Pla Petit. Després del
darrer d’aquesta cursa partirà el primer del Pla Gran.
Aquesta serà la única cronometrada d’aquesta edició. Eatapa
que canvia d’escenari. Ben segur que els darrers 600 metres
decidiran pel fort pendent.
SEGONA ETAPA: Dissabte dia 22 de maig, a Muro, patrocina
l’ajuntament de Muro, organitza el CC Muro, inscripció al Bar
Can Morret. Meta a la Plaça de Sant Martí. Itinerari: Muro, Can
Picafort, Santa Margalida, Son Tovell(PM), Llubí i Muro (30
Km).
A les 16.00 h.: Pla Petit: Una volta al circuit.
A les 17.30 h.: Pla Gran: 2 voltes. Meta volant a la primera passada
per Muro (Total: 64 Km).
És la mateixa etapa que els anys anteriors. Una jornada sense
grans dificultats.
TERCERA ETAPA: Dissabte dia 29 de maig, a sa Pobla, patrocina l’ajuntament de sa Pobla, organitza el CC sa Pobla, meta a la
Plaça Major. Inscripció al Bar La Penya.
A les 16 h.: Pla Petit: sa Pobla, Muro, Rodona de Santa Margalida,
Son Tovell, sa Serra (PM), Rodona de Sineu, Llubí (MV), sa
Pobla (32 Kms).
A les 17.30 h.: Pla Gran: Dues voltes al mateix itinerari, MV a la 1a
passada per Llubí i PM a les dues passades per sa Serra (65 Km).
La vintena edició del Pla de Mallorca recupera l’etapa de sa
Pobla que ha canviat el recorregut. Les passades per Son Tovell
i sa Serra seran decisives.
QUARTA ETAPA: Diumenge dia 6 de juny, a Montuïri, patrocina l’ajuntament de Montuïri, organitza el CC Montuïri, amb la
meta a la Plaça de l'Ajuntament. Inscripcions al Bar Ca'n Pieres.
Itinerari: Montuïri, creuer de Son Company, creuer de Sant Joan,
Son Costa i Montuïri (16 Km cada volta).
A les 9 h: Pla Petit: Dues voltes (30 Km). Premi de muntanya a
Son Costa i meta volant a Montuïri (ambdós a la primera volta).
A les 10.30 hores: Pla Gran: quatre voltes (80 Km). Premi de
muntanya a Son Costa (1a i 3a volta) i meta volant a Montuïri (2a
volta).
La de Montuïri sempre ha estat una etapa molt respectada pels
ciclistes. Jornada amb molts de canvis de pendent amb la màxima
duresa dins el poble. Si afegim que les carreteres tenen
dimensions reduïdes veim que estam davant una diada molt
difícil de salvar.
CINQUENA ETAPA: Dissabte dia 12 de juny, a Sineu, patrocina
l’ajuntament de Sineu, organitza l'AC Sineu, amb la meta situada
a la Plaça des Fossar. Inscripcions al Bar Triquet.
A les 16 hores: Pla Petit: Sineu, Lloret, carretera de Sineu, Sineu
(MV), Lloret, creuer de Pina, carretera de Sineu, sa Llimonera
(PM), Sineu (30 Km).
A les 17.30 h: Pla Gran: Sineu, Lloret, carretera de Sineu, Sineu,
Lloret, creuer de Pina, carretera de Sineu, sa Llimonera (PM),
Sineu, Lloret, creuer de Pina, carretera de Sineu, sa Llimonera
(PM), Sineu, Lloret, creuer de Pina, carretera de Sineu, Sineu (74
Km).
Etapa clàssica dins el Pla de Mallorca. Els forts pendents de
Lloret i sa Llimonera, juntament amb les distintes passades per
Sineu fan que sigui una jornada molt dura. Es la darrera
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oportunitat que tenen els ciclistes per millorar la seva
classificació.
SOPAR DE CLOENDA: De forma semblant als any anteriors,
serà el primer divendres després de la darrera etapa, el dia 18 de
juny al Restaurant Es Cruce de Vilafranca, amb l’assistència del
representants institucionals de les entitats que donen el seu
suport a la cursa, a més dels Ajuntaments de les localitats on
s’ha disputat cadascuna de les etapes. Cal recordar que
habitualment hi assisteixen més de quatre-centes persones.
ELS CLUBS PARTICIPANTS Pla Gran
AC. Sineu – Grup Fontanet
CC Muro – Comercial Plomer
Pla Petit
CC Montuïri – Herbes Túnel
AC. Sineu – Grup Fontanet
CC Lloret – Restaurant Es Pou
CC Muro – Comercial Plomer
CC sa Pobla – Bar Can Matxet
CC Montuïri – Herbes Túnel
SD Vilafranca – Can Botelles

Amics de sa Màquina – Can Nadal

CC Llubí – Conservas Rosselló
PC Toni Tauler – Pastor SA
CC Pla de na Tesa –
CC Inca – Paviments Lloseta
CC Ciclos Requena
PC Toni Colom – Es Pedal
CC Mª Salut – Martel – Aguamar CC Felanitx – Unicmall Fíat
Amics de sa Màquina – Can Nadal CC Pollença – Calizas Bibiloni
CC Llubí – Conservas Rosselló CC Arenal – Emaya
CTT Sineu – Vidrieria Sineu
CC Humiclima – Velo Ciutat
PC Toni Tauler – Pastor SA
CC Son Servera – Bicis Sancho

1a ETAPA - CRI SINEU-LLORET
El passat dia 16 de maig es disputà la primera jornada
competitiva del XX Trofeu Ciclista Pla de Mallorca-Gran Premi
“la Caixa” que patrocina s’Institut de Serveis Socials i Esportius
de Mallorca. L’etapa ha estat organitzada pel Club Ciclista Lloret
i patrocinada per l’Ajuntament de Lloret. Es tractava d’una contra rellotge individual de 4.8 quilòmetres amb partida des del
Restaurant Es Cós, a Sineu i arribada a Lloret, davant el Restaurant Es Pou. Carlos Borràs,del Bicicletes Caldentey i Antoni
Font de l’Herbes Túnel, han estat els dos primers líders.
A les nou del matí han començat a rodar els 106 ciclistes
inscrits a la competició del Pla Petit en la qual el millor temps i en
conseqüència el primer mallot de líder, ha estat per a Toni Font
de l’equip Herbes Túnel que ha invertit un temps de cinc minuts
i quaranta sis segons, rodant a un ritme altíssim, la qual cosa
demostra les seves magnífiques condicions de rodador. La
segona posició ha estat per a Miquel Oliver de l’equip Can
Nadal arribant a 14 segons del primer, mentre que el tercer
classificat ha estat Rafel Campins de l’equip Grup Fontanet. Les
condicions del vent que ha bufat favorable als ciclistes d’aquesta
sèrie ha motivat que els temps registrats pels del Pla Petit fossin
millors que bona part del Pla Gran. Per primera vegada en els
vint anys d’història d’aquesta Competició, el guanyador del Pla
Petit ha fet millor temps que el del Pla Gran, encara que només
hagi estat per centèsims.
Classificació del Pla Petit (Etapa i General)
1. Antoni Font
Herbes Túnel 5:46
2. Miquel Oliver
Can Nadal
3. Rafel Campins
Grup Fontanet
4. Josep Miquel Lluís
Grup Fontanet

6:00
6:03
6:05
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5. Sebastià Salom
6. Francisco Garrido
7. Miquel A. Jaume
8. Toni Castelló
9. Toni Tenerife
10. Toni Mateu

C. Rosselló
C. Rosselló
Grup Fontanet
Viatge Martel
C. Rosselló
Es Pou

6:08
6:12
6:13
6:14
6:19
6:19

Guanyadors per categories PlaPetit
Ciclesportistes:
Antoni Font
Herbes Túnel
Màsters 30:
Josep Miquel Lluís Grup Fontanet
Màsters 40:
Sebastià Salom
Cons. Rosselló
Màsters 50:
Andreu Guardiola Herbes Túnel
Màsters 60:
Llorenç Nadal Viatges Martel
Gral Equips:
Agrup, Cicl. Sineu Grup Fontenet
Pel que fa al Pla Gran, hi han participat 152 ciclistes que
han iniciat la seva competició a les 10.30 hores. El guanyador i
primer líder ha estat Carles Borràs de l’equip Bicicletes Caldentey,
el qual, s’ha situat ben prest al capdavant de la classificació,
quan encara el vent bufava fort. Quan la intensitat del vent,
sempre del darrere, ha baixat, els homes que també eren candidats
al triomf s’han vist perjudicats. La segona posició ha estat per a
Xisco Horrach del Paviments Lloseta, mentre que el tercer lloc
ha estat ocupat pel seu company d’equip Biel Palmer.

Màsters 50:
Masters 60:
Gral Per Equips:

Martí Comas
Joan Gelabert
Club Cic. Inca

Tenis Arenal
Humiclima
Paviments Lloseta

2a ETAPA - MURO – 22/05/04
L’etapa d’avui ha estat organitzada pel Club Ciclista Muro i
patrocinada per l’Ajuntament de Muro. Es tractava d’una etapa
de carretera que s’ha desenvolupat sobre un circuit de carretera
de 32 quilòmetres amb partida i arribada a Muro, passant per
Can Picafort, Santa Margalida, Son Tovell (PM) i Llubí. Els
guanyador de la jornada han estat Francesc Garrido, del Conserves Rosselló, en el Pla Petit i Àngel González, del
Bicioferta.com, en el Pla Gran. Carlos Borràs, del Bicicletes
Caldentey i Antoni Font de l’Herbes Túnel, conserven els seus
respectius mallots de líder que aconseguiren la primera jornada
a Lloret.
A les quatre de l’horabaixa han començat a rodar els 97
ciclistes inscrits a la competició del Pla Petit. Abans d’arribar al
primer quilòmetre s’han escapat Rafel Campins, del Grup Fontanet
i Jaume Vallès, del Martel-Aguamar. El seu avantatge ha anat
augmentant fins que Campins ha marxat en solitari i ha arribat a
disposar d’una renta de més d’un minut i mig. Després de puntuar tant a la meta volant con a la muntanya, ha estat neutralitzar
quan només mancaven quatre quilòmetres per l’arribada.
Malgrat tot, encara ha tingut força per buscar la victòria
d’etapa a l’empinada recta d’arribada però ha estat superat per
sis ciclistes. Francesc Garrido ha estat el més ràpid al capdavant
d’un nombrós grup capdavanter dins el que hi havia tots els
homes importants, per la qual cosa la general no ha patit canvis
importants.

Aquest fou el pòdium de Lloret
Classificació del Pla Gran (Etapa i General)
1. Carles Borràs
Caldentey
5:46
2. Xisco Horrach
Pav. Lloseta
5:49
3. Biel Palmer
Pav. Lloseta
5:51
4. Toni Abraham
Grup Fontanet
5:52
5. Tarciso Souza
Grup Fontanet
5:56
6. Llorenç Estelrich Grup Fontanet
5:57
7. Rafel Miralles
Herbes Túnel
5:57
8. Miquel A. Cirer
Pav. Lloseta
5:58
9. Pascual Torrens Grup Fontanet
5:58
10. Toni Vives
Bic Caldentey
5:59
Guanyadors per categories Pla Gran
Ciclesportistes:
Màsters 30:
Màsters 40:

Carles Borràs
Xisco Horrach
Bernat Comas

Bicicletes Caldentey
Paviements Lloseta
Saunier Duval

Classificació d’etapa del Pla Petit
1. Francisco Garrido
C. Rosselló
2. Miquel Oliver
Can Nadal
3. Toni Gelabert
Martel
4. Jaume Bauzà
Es Cruce
5. Francisco Jaen
Cial Plomer
6. Andreu Glez
Cial Plomer
7. Rafel Campins
Gr Fontanet
8. Tom. Campaner
C. Rosselló
9. Antoni Font
Herbes Túnel
10. Guillem Català
Es Cruce

52:24
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.

Guanyadors categories Pla Petit (etapa)
Cicl: Miquel Oliver
Can Nadal
M-30: Fco. Garrido
Cons. Rosselló
M-40: Luís Sánchez
Cial Plomer
M-50: Andreu Guardiola Herbes Túnel
M-60: Llorenç Nadal
Viatges Martel
Femin: Mª Aª Muntaner
Pastor SA
Pel que fa al Pla Gran, hi ha participat 139 ciclistes que han
iniciat la seva competició a les 16.30 hores. L’itinerari ha estat el
mateix que els del Pla Petit però amb dues voltes. A la primera no
hi ha hagut cap intent d’escapada que hagi aconseguit el seu
objectiu. En grup compacte s’ha passat per la meta on Toni
Pérez, de l’Herbes Túnel ha aconseguit la primera posició.
A l’inici de la segona volta s’ha escapat Tomeu Quetglas
que ha circulat més de deu quilòmetres en solitari fins que ha
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estat agafat per Johannes Schernikau i Àngel Gonzàlez. Així
s’ha format un grup capdavanter que no s’ha romput fins als
darrers dos quilòmetres quan González ha marxat per davant de
Quetglas i Schernikau quedava un poc despenjat fins que el
pilot l’ha agafat. Dins el primer i nombrós grup hi eren tots els
homes forts a excepció de Miquel Àngel Cirer, del Paviments
Lloseta, que ha foradat als darrers quilòmetres i ha perdut quasi
totes les seves opcions de victòria final.

Líders de la clas. general i guanyadors de la segona etapa
Classificació d’etapa del Pla Gran
1. Àngel Gonzàlez
Bicioferta
1:40:17
2. Tomeu Quetglas
Caldentey
a 2 seg.
3. Biel Palmer
Pav. Lloseta
a 5 seg.
4. Toni Abraham
Gr Fontanet
a 8 seg.
5. Carles Borràs
Bc Caldentey
m.t.
6. Joan Xavier Amer
Gr Fontanet
m.t.
7. Pascual Torrens
Gr Fontanet
m.t.
8. Rafel Miralles
Herbes Túnel
m.t.
9. Jaume Font
Saunier Duva l
m.t.
10. Xisco Horrach
Pav. Lloseta
m.t.
Guanyadors per categories Pla Gran
Cicles: Biel Palmer Paviments Lloseta
M-30: Àngel Glez Bicioferta.com
M-40: Jaume Font Saunier Duval
M-50: Martí Comas Tenis Arenal
M-60: Fermí Andrés Paviments Lloseta
Líders per categories Pla Gran
Cicles: Carles Borràs
Bicicletes Caldentey
M-30: Xisco Horrach
Paviements Lloseta
M-40: Bernat Comas
Saunier Duval
M-50: Martí Comas
Tenis Arenal
M-60: Joan Gelabert
Humiclima

3a ETAPA - SA POBLA – 29/05/04
L’etapa d’avui ha estat organitzada pel Club Ciclista Sa Pobla i
patrocinada per l’Ajuntament de sa Pobla. Es tractava d’una
etapa de carretera que s’ha desenvolupat sobre un circuit de
carretera de 33 quilòmetres amb partida i arribada a sa Pobla,
passant per Santa Margalida, Son Tovell, sa Serra (PM), Sineu i
Llubí (MV). Els guanyadors de la jornada han estat Toni Font,
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de l’Herbes Túnel, en el Pla Petit i Toni Abraham, del Grup
Fontanet, en el Pla Gran. Carlos Borràs, del Bicicletes Caldentey
i el mateix Antoni Font de l’Herbes Túnel, conserven els seus
respectius mallots de líder que aconseguiren la primera jornada
a Lloret.
A les quatre de l’horabaixa han començat a rodar els 98
ciclistes inscrits a la competició del Pla Petit. La primera part de
la cursa ha estat tranquil·la. A la passada per sa Serra, amb la
disputa del premi de la muntanya, Rafel Campins i Miquel Oliver,
tercer i segon respectivament de la general s’han distanciat
lleugerament però han estat ràpidament neutralitzats.
Després de passar per Sineu ha arribat el moment més important
ja que el mateix líder, Toni Font ha atacat amb força i ha agafat
una distància que mai ha superat el vint segons, però que, amb
vent de cara i amb una demostració de força increïble, li ha
permès arribar a meta en el moment en que el pilot capdavanter
de 39 unitats l’agafava.
Classificació d’etapa del Pla Petit
1. Antoni Font
Herbes Túnel 55:26
2. Jaume Bauzá
Can Botelles m.t.
3. Rafel Campins
Gr Fontanet m.t.
4. Josep Miquel Lluís
Gr Fontanet m.t.
5. Toni Tenerife
C. Rosselló m.t.
6. Miquel A. Jaume
Gr Fontanet m.t.
7. Lluís Sánchez
Cial Plomer m.t.
8. Ant. Abrines
Herbes Túnel m.t.
9. Guillem Català
Es Cruce
m.t.
10. Joan Forteza
Es Pou
m.t.
Classificació General del Pla Petit
1. Antoni Font
Herbes Túnel 1:53:16
2. Miquel Oliver
Can Nadal
a 14
3. Rafel Campins
Gr Fontanet a 17
4. Josep Miquel Lluís
Gr Fontanet a 19
5. Sebastià Salom
C. Rosselló a 22
6. Francisco Garrido
C. Rosselló a 26
7. Miquel A. Jaume
Gr Fontanet a 27
8. Toni Castelló
Viatg Martel a 28
9. Toni Tenerife
C. Rosselló a 33
10. Toni Mateu
Es Pou
a 33
Guanyadors categories Pla Petit (etapa)
Cicl: Toni Font
Herbes Túnel
M-30: J. Miquel Lluís
Grup Fontanet
M-40: Luís Sánchez
Cial Plomer
M-50: Toni Figuerola
Cons. Rosselló
M-60: Biel Cerdà
Herbes Túnel
Femin: Mª Aª Muntaner
Pastor SA
Líders categories Pla Petit (general)
Cicl: Antoni Font
Herbes Túnel
M-30: Josep Miquel Lluís Grup Fontanet
M-40: Sebastià Salom
Cons. Rosselló
M-50: Andreu Guardiola Herbes Túnel
M-60: Gregorio Garrido
Pastor S.A.
General de la Muntanya
1. Rafel Campins
Fontanet

3 p.
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Jaume Bauzá
3. Miquel Oliver
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Can Botelles 3 p.
Can Nadal
2 p.

Classificació d’etapa del Pla Gran
1. Toni Abraham
Gr Fontanet 1:45:42
1. Carles Borràs
Bc Caldentey m.t.
3. Rafel Bauzá Herbes
Túnel
m.t.
4. Guillem Quetglas
Pavim.Lloseta m.t.
5. José T. González
Bicioferta
m.t.
6. Rafel Miralles
Herbes Túnel m.t.
7. Joan M. Sastre
Saunier Duvalm.t.
8. Pep Alfaro
Herbes Túnel m.t.
9. Pep Nadal
Humiclima
m.t.
10. Tomeu Vives
B. Caldentey m.t.

General de les Metes Volants:
1. Rafel Campins
Fontanet
3 p.
2. Jaume Bauzá
Can Botelles 3 p.
3. Jaume Vallés
V.Martel
2 p.
General de la Regularitat:
1. Miquel Oliver
Can Nadal
40 p.
2. Fco. Garrido
C. Rosselló 35 p.
3.Antoni Font
Herbes Túnel 32 p.
General dels Equips:
1. Agrup, Cicl. Sineu Grup Fontanet
2. Club Ciclista Llubí Con. Rosselló
3. CC Montuïri
H. Túnel

5:41:41
a 18 seg
a 18 seg

Classificació General del Pla Gran
1. Carles Borràs
Bc Caldentey 3:31:53
2. Biel Palmer
Pav. Lloseta a 2 seg
3. Xisco Horrach
Pav. Lloseta a 3 seg.
4. Toni Abraham
Gr Fontanet a 6 seg.
5. Tarciso Souza
Gr Fontanet a 10 seg.
6. Rafel Miralles
Herbes Túnel a 11 seg.
7. Pascual Torrens
Gr Fontanet a 12 seg.
8. Tomeu Quetglas
B. Caldentey a 13 seg.
9. Toni Vives
Bc Caldentey a 13 seg.
10. Xavier Morey
Herbes Túnel a 14 seg.
Guanyadors per categories Pla Gran
Cicles: Carles Borràs
Bicicletes Caldentey
M-30: Toni Abraham
Grup Fontanet
M-40: Bernat Comas
Saunier Duval
M-50: Martí Comas
Tenis Arenal
M-60: Fermí Andrés
Paviments Lloseta

Aquest fou el pòdiem a Sa Pobla
Pel que fa al Pla Gran, hi ha participat 139 ciclistes que
han iniciat la seva competició a les 16.30 hores. L’itinerari ha
estat el mateix que els del Pla Petit però amb dues voltes. La
primera ha transcorregut sense grans incidències, amb els
companys del líder, Carles Borràs situats al capdavant del pilot,
controlant les evolucions dels seus rivals. Hi ha hagut algunes
foradades com la de Xavier Amer, catorzè a la general que ha
estat esperat i ajudat per la quasi totalitat del seus companys
del Grup Fontanet que li han ajudat a retornar ràpidament al
gran grup.
A l’inici de la segona volta s’ha format un grup
capdavanter de 8 unitats, tres dels quals estan situats entre el
deu primers de la general, Xisco Horrach (3r), Tarciso Souza (5è)
i Tomeu Quetglas (8è). La seva avantatge ha arribat a superar el
quaranta segons i el Bicicletes
Caldentey ha hagut d’estirar
amb força per neutralitzar-los.
A la meta final, Toni
Abraham, ha demostrat que encara conserva una magnífica
punta de velocitat i s’ha
imposat en un emocionant
sprint al Líder, Carles Borràs i a
Rafel Bauzá.
Dos mariandos participants
de la carrera

Líders per categories Pla Gran
Cicles: Carles Borràs
Bicicletes Caldentey
M-30: Xisco Horrach
Paviements Lloseta
M-40: Bernat Comas
Saunier Duval
M-50: Martí Comas
Tenis Arenal
M-60: Joan Gelabert
Humiclima
General de la Muntanya
1. Pascual Torrens Gr Fontanet 8 p.
2. Pere Santandreu B. Caldentey 3 p.
. José T. González
Bicioferta
3 p.
General de les Metes Volants:
1. Tarciso Souza
Grup Fontanet
2. Raúl Jiménez
Humiclima
3. Toni Pérez
Herbes Túnel

3 p.
3 p.
3 p.

General de la Regularitat:
1. Carlos Borràs
Caldentey
2. Toni Abraham
Gr Fontanet
3. Biel Palmer
Pav. Lloseta

37 p.
28 p.
32 p.

General dels Equips:
1. Club Ciclista Inca Pav. Lloseta
2. C.C. Ses Salines Bic Caldentey
3. Agrup, Cicl. Sineu Grup Fontanet

10:35:56
a 9 seg.
a 10 sg.
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DEL PORT DES CANONGE A BAYNALBUFAR

Dia 23 de maig anàrem del Port des Canonge a
Banyalbufar. Al Port deixàrem els cotxes i partírem a peu.

Quasi tot el camí, anomenat Volta des General, transcórrer
per la costa, amb una bella vista de la mar.

Passàrem per devora la possessió de Son Bunyola. Anys
enrera el magnat anglès Branson intentà fer-hi un hotel.

Ens topàrem un grapat de mariandos que feien el camí
amb bicicleta de muntanya.

Aquí ens teniu a quasi tots abans d'arribar a Banyalbufar.
Encara ens quedava una volta, però ja teníem el poble a
l'esquena.

Després de dinar a la plaça del poble i de compartir tertúlia
amb algun veïnat, anàrem a prendre cafè a Can Font,
repetint la visita de l'any anterior.

