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Un nou perfil del poble de Maria, amb el Molí de Can Cotó restaurat
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EDITORIAL
Ja som a l’estiu una altra vegada. Si repassau les pàgines de la
revista hi trobareu un enfilall d’activitats d’aquelles que tradicionalment
es fan els mesos de juliol i agost al nostre poble.
Des de fa un bon grapat d’anys Maria bull aquests dos mesos.
La seva població augmenta amb tots aquells mariers i marieres que
fan feina i viuen fora del poble i que a l’estiu s’hi instal·len per passarhi les vacances.
En aquest número de juliol hi trobareu, entre d’altres coses,
una transcripció d’una conferència de l’historiador Bartomeu Pastor
sobre la Maria del temps de l’Arxiduc (mitjan segle XIX), el calendari
del tradicional torneig de futbet, i les notícies sobre les darreres etapes
de la carrera ciclista del Pla.
Som a l’estiu i sembla que les notícies de caràcter polític passen
a un segon pla. Després d’un any en què hem viscut fins a tres conteses
electorals, ara tenim tres anys per endavant (si no hi ha sorpreses),
sense eleccions. Bo és descansar de tanta tensió i que la reflexió i la
feina agafi al lloc als mítings i a les declaracions.
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Torneig Futbet Maria 2004 ................. 24
FOTOGRAFIES:
Magí Ferriol
Antoni Gelabert
Bartomeu Arbona

A Maria, ara farà un any de la moció de censura que originà el
canvi de batle i que donà lloc a una nova majoria. Seria bo fer un
balanç d’aquesta decisió i veure com ha afectat aquest canvi el present
i futur del nostre poble.
I poca cosa més! A descansar si podeu i a gaudir de les vacances
aquells que les teniu. Assaboriu les trobades amb els amics aprofitant
que el temps ara va més relaxat i que el dia ofereix més temps per a
tot.
Bon estiu!
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ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 2004
13 de juny de 2004
Resultats a Maria de la Salut

Cens electoral
Votants
Participació
Vots en blanc
Vots nuls

Escola de baix
739
441
59,67%
1
0

Escola de dalt
765
448
58,56%
1
3

total
1504
889
59,1%
2
3

Partit Popular(PP)
Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)
Unió Mallorquina- Coalición Europea
PSM - Entesa Nacionalista - Pobles d’Europa
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Esquerra Unida de les Illes Balears
Els verds – Grupo Verde Europeo
Candidatura d’Unitat Popular
Partido Obrero Socialista Internacionalista
Aralar
Partido Cannabis per la Legalización y Normalización

190
171
22
27
20
4
3
1
0
0
1

188
159
40
24
20
5
3
2
2
1
0

378
330
62
51
40
9
6
3
2
1
1

VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÀSSICA
MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA 2004
JULIOL

ORQUESTRA DE CAMBRA NACIONAL DE
DINAMARCA

Algaida, Església Parroquial
Diumenge, dia 18 a les 21,30 hores

Ariany, Església Parroquial
Diumenge, dia 22 a les 21,30 hores

ORQUESTRA DE CAMBRA D’HAMBURG

EBONY QUINTET
Sant Joan, Església Parroquial
Diumenge, dia 29 a les 20,30 hores

Vilafranca, Església Parroquial
Diumenge, dia 25 a les 18,30 hores
CORAL DE CAMBRA DE PAMPLONA

COR DE CAMBRA “STUDIUM”

AGOST

SETEMBRE

Llubí, Església Parroquial
Diumenge, dia 1 a les 21 hores

Costitx, Església Parroquial
Dimecres, dia 8 a les 21 hores.

GRUP
VOCAL
ESPIRITUALS “CODA”
Sencelles, Església Parroquial
Diumenge, dia 8 a les 21 hores.

GOSPEL

NEGRES

ORQUESTRA LÍRICA DE MALLORCA
Santuari de Cura, Sala de Gramàtica
Diumenge, dia 19 a les 19,30 hores
LUDMIL ANGELOV (Piano)
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ACTIVITATATS D'ESTIU - AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT
JULIOL I AGOST
* Natació per a totes les edats del programa “LA
NATACIÓ PER A TOTS” promogut per S’Institut de
Serveis Socials i Esportius de Mallorca.
Lloc : Piscina Municipal
* Continua la Gimnàstica per a gent gran els dimecres i
divendres de 19h. a 20h. i de 20h. a 21h.
Lloc : Local 3ª Edat
* Escoleta d’Estiu (de 3 a 12 anys)
Els matins
* Activitats Socio - Educatives (fins a 12 anys)
Els capvespres
* A partir del 12 de juliol fins dia 4 de setembre i de dilluns
a dissabte: Activitats esportives, culturals i excursions (fins
a 16 anys).
Estau atents a les informacions que s’aniran donant
setmanalment o quinzenal.
JULIOL
4 de juliol
* DE 10h. A 22 h. Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Lloc : Poliesportiu Municipal
* A LES 21.30 h. Tramponada
Lloc :Plaça des mercat
9 de juliol
* A les 21.30h.: Presentació del Vídeo “S’Albufera: Gestió
per a la conservació”.
Lloc : Casal de Cultura 1r Pis

16 de juliol
A LES 20 h.:Curs de Reciclatge
Lloc : Local 3ª Edat
23 de juliol
A les 21.30h.: Conferència “ Els nostres vins” a càrrec de
Pere A. Picó Taberner
Lloc : Casal de Cultura 1r Pis
31 de juliol
A les 22 h.: Pel·lícula Harry Potter i la Cambra Secreta
Lloc : Plaça d’Alt
AGOST
6 d’agost
A les 21.30h.:Conferència “La Violència domèstica” a
càrrec d’Agnès Oliver i Mora
Lloc : Casal de Cultura 1r Pis
22 d’agost:
A les 6 hores: Baixada al Torrent de Pareis. Partida des
de la Plaça des Pou.
28 d’agost
A LES 19’30 h.:Festa Saharaui
Lloc : Plaça des Mercat
DIA A CONFIRMAR
- Visita guiada al Baluard i a l’Estadi “Son Moix” (El
mateix dia)
- Una actuació dels grups participants al Festival Internacional de Danses Folklòriques de Sóller

ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES
En totes les activitats hi ha places limitades
Les activitats són per a nins i nines nascuts del 1992 al 2000, ambdós inclosos, excepte les activitats específiques
per a 0 a 3 anys
Les matriculacions es realitzaran només a l’ajuntament.
L’organització es reserva el dret de cancel·lar alguna activitat programada per falta de participació
Per participar a les activitats s’ha d’haver entregat tota la documentació degudament emplenada i haver
abonat la quota d’inscripció.
El taller de teatre i el de ball de bot tenen una consecució, per això es recomana que no vos aspunteu si no heu
d’assistir a totes les classes.
El servei de guarderia ( 8 a 9 i 13 a 14 hores) s’ha de sol·licitar el dia laborable abans i té un cost d’un euro que
es pagarà a l’escoleta.
Les dates límit per inscriure’s són les del quadre adjunt.

Escola d’estiu

1a quinzena de juliol
2a quinzena de juliol
1a quinzena d’agost
2a quinzena d’agost
Tot el mes de juliol

Data límit:
24 de juny
12 de juliol
29 de juliol
11 d’agost
24 de juny
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Activitats

Mini.colònies
Excursions
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Tot el mes d’agost
Una setmana
Servei de menjador/dia
Ball de bot
Taller de teatre
Taller de ràdio
Repàs escolar
Informàtica
Taller de cuina
Taller de manualitats
Taller de jocs
Activitats 0 a 3 anys
Juliol (30 i 31 de juliol)
Agost (27 i 28 d’agost)
A peu juliol (9 de juliol)
A peu agost (13 d’agost)
Amb bicicleta (23 de juliol)
Amb bicicleta (20 d’agost)

ACTIVITATS SOCIO-EDUCATIVES-TALLERS
Nom
Horari
Repàs Escolar 1
Dilluns, de 17 a 18 hores
Dimecres, de 17 a 18hores
Repàs escolar 2
Dilluns, de 16 a 17 hores
Dimecres, de 16 a 17
Taller de Cuina
Dilluns, de 16 a 18 hores
Informàtica 1
Dilluns, de 17 a 18 hores
Dimecres, de 17 a 18hores
Informàtica 2
Dilluns, de 16 a 17 hores
Dimecres, de 16 a 17hores
Taller de ràdio
Dimarts, de 18 a 29 hores6
Taller de teatre
Dimecres, de 16 a 18 hores
Ball de bot
Dimecres, de 19 a 20 hores
Manualitats
Dijous, de 16 a 17:30 hores
Jocs
Dijous, 17:30 a 19 hores
Activitats de 0 a 3 anys Dimarts, de 18 a 19 hores

Feim Carrerany

EXCURSIÓ AL
TORRENT DE PAREIS:
Tornam fer la ja clásica excursió del
torrent de Pareis. Hi anirem dia 22
d’agost. La mecànica serà com els altres
anys, posant autocar i partint a les 6 hores
del matí des de la plaça. L’ajuntament hi
col·labora i el preu serà de 5 euros. Us
podreu apuntar a l’ajuntament a partir de dia
9 d’agost fins dia 19 del mateix mes.
Els menors que s’hi apuntin han
d’anar acompanyats i estar ben atents dels
guies.

29 de juliol
10 dies abans
1 dia abans
24 de juny i 29 de juliol
24 de juny i 29 de juliol
4 dies abans
4 dies abans
4 dies abans
4 dies abans
4 dies abans
4 dies abans
4 dies abans
23 juliol
20 agost
4 dies abans
4 dies abans
4 dies abans
4 dies abans

Places
6
6
6
6
6
6
6
6

8

Edat
10 a 12 anys
10 a 12 anys
4 a 8 anys
4 a 8 anys
4 a 12 anys
4 a 9 anys
4 a 9 anys
10 a 12 anys
10 a 12 anys
4 a 12 anys
4 a 12 anys
4 a 12 anys
4 a 12 anys
4 a 12 anys
0 a 3 anys
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Plataforma
Sí desdoblament
No autovia Inca - sa Pobla
PRESENTACIÓ
Nosaltres com a plataforma, no som més que un
col·lectiu de persones que lluitam per un objectiu comú. El
nostre objectiu no es el d’oposar-nos a solucionar el problema de tràfic que actualment suporta la carretera Inca sa Pobla, sinó el de plantejar una solució viable i més
respectuosa tant amb el medi ambient com amb la qualitat
de vida de tots els mallorquins, ja que aquest projecte afecta a tots els mallorquins.
Amb aquest escrit no pretenem criticar ningú, tan
sols volem donar a conèixer una descripció, per una part,
del projecte de l’autopista que el Govern de les Illes Balears
vol dur endavant i per una altra part, del projecte de
desdoblament que nosaltres plantegem; i a partir d’aquí,
que cadascun dels lectors d’aquest escrit formin una particular opinió.
DESCRIPCIÓ DE L’AUTOVIA INCA - SA POBLA.
Aquesta autopista de 10 km de llargària comença a
la sortida d’Inca en direcció a Alcúdia. Discorre per
l’esquerra aferrada a la carretera actual (dibuixada en
color vermell al mapa), deixant aquesta com a camí de
serveis (és a dir per a vehicles lents, com bicicletes,
tractors... així com per accedir a finques o residències). A
la part esquerre de l’autovia discorre un altre camí de
servei. En el seu inici trobem una rotonda de doble nivell
que es connecta amb la variant d’Inca; variant que uneix
l’autopista de Palma –Inca i la de Inca – sa Pobla. Pels
qui no ho saben, una rotonda de doble nivell no és més que
una rotonda enlairada per davall de la qual passa l’autopista.
Aquesta rotonda de doble nivell té un diàmetre d’uns 120
metres, és a dir, tres vegades més gran que una rotonda
normal com les que tenim en la travessia d’Inca.
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Abans d’arribar a la fàbrica de vidre, l’autopista es
separa de la carretera actual, uns 170 metres en el seu
punt més allunyat, al llarg d’uns 1850 metres de tal manera que en arribar al punt comprès entre els nuclis urbans
de Campanet i Búger es permet l’accés a aquests només
als vehicles procedents d’Alcúdia. Els vehicles procedents
d’Inca accediran a aquests nuclis urbans agafant la carretera actual que actuarà com a camí de servei a l’altura
de la fàbrica de vidre. Entre Campanet i Búger hi haurà
una nova rotonda a uns 100 m de la rotonda actual
connectades mitjançant un pont per davall del qual passa
l’autovia tal i com es veu al següent mapa.

L’autovia torna a connectar amb la carretera actual a l’alçada de la gasolinera de tal manera que la part
esquerra d’aquesta venint d’Inca desapareix, mantenintse la part dreta.
El mapa anterior correspon a l’alçada de l’actual
encreuament Ses Coves de Campanet – sa Pobla on hi
haurà una nova rotonda de doble nivell.

Aquesta autopista tindrà una mitjana de 12 metres.
Aquesta amplada és tan gran perquè l’actual Govern Balear té intenció d’ampliar en un futur l’autopista en un
altre carril en cadascun dels sentits, de tal manera que
aquesta autopista tindrà tres carrils en cada sentit.
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El final de l’autovia està en l’actual rotonda Pollença – Sa
Pobla. Acaba amb una nova rotonda de doble nivell:

COMPARACIÓ ENTRE LA SECCIÓ
DESDOBLAMENT I EL DE L’AUTOVIA.

DEL

Com es pot apreciar les dues opcions consten de dos carrils
de 3,5 metres en cadascun dels sentits.
IMPACTES DE L’AUTOPISTA
Consumirà una quantitat brutal de territori; 850.000
m2 corren el risc de ser convertits en asfalt.
Un total de 350 finques seran expropiades.
Travessarà el municipi de Campanet, declarat
“paisatge pintoresc” i actualment bé d’interès cultural
d’acord amb la Llei de patrimoni històric.
Provocarà un enorme impacte visual en una illa tan
petita com Mallorca.
En tan sols 10 km d’autovia hi haurà 3 rotondes de
doble nivell i tres ponts.

NECESSITAT D’AMPLIAR L’ACTUAL CARRETERA INCA – SA POBLA.
En aquest tram es donen elevades intensitats
mitjanes de tràfic sobre un traçat antic de calçada única
la qual cosa dóna lloc a una via altament perillosa. Per
això és imprescindible ampliar aquest tram. Per fer això i
solucionar el problema de tràfic la construcció d’una
autovia no és l'única solució. Si es dugués a terme el
desdoblament de la carretera actual ens quedarien dos
carrils en cadascun dels sentits tal i com té l’autopista. A
més aquesta carretera desdoblada podria tenir voravies
de 2,5 metres tal i com són els de l’autopista. I si es vol en
la mitjana del desdoblament podria haver pilons de formigó
per evitar l’envaïment d’un vehicle en els carrils de sentit
contrari.
AVANTATGES DEL DESDOBLAMENT
El desdoblament per damunt el traçat actual
de la carretera presenta molts avantatges respecte

del projecte d’autovia:
molt menys consum de territori
molt menys impacte ambiental i paisatgístic
moltes menys expropiacions
més respecte a l’entorn dels municipis afectats (Inca,
Búger, Selva, sa Pobla i Campanet).
PER ACABAR
Amb tota aquesta informació cadascun de vosaltres ja
teniu tots els elements necessaris per donar suport a una
opció o una altra. Moltes gràcies per haver tingut la
paciència de llegir aquest escrit.

FENT CARRERANY - 8 (132)

Juliol, 2004

MARIA DES DEL TEMPS DE L’ARXIDUC FINS AL TEMPS ACTUAL
(Aquesta conferència fou pronunciada per l'autor a
l'hotel Palas Atenea de Palma, convidat per l'Associació
d'Amics de l'Arxiduc)

Bartomeu Pastor Sureda
Gràcies Senyor President per haver-me
convidat a participar en aquest cicle de conferències
que, sobre l’Arxiduc, realitza la seva Associació.
No tenim constància de les relacions i contactes directes
que pogué tenir l’Arxiduc amb Maria de la Salut, si bé
hem pogut llegir que en els primers viatges de l’Arxiduc a
Mallorca s’hostatjà al Palau dels comtes de Formiguera,
aleshores propietaris de terres al terme de Maria. Es
tractava dels hereus del comte Mal que tanta influència i
poder havien mantingut a la zona de Santa MargalidaMaria des del segle XVII.
Maria, per aquestes dates (darrer quart del segle
XIX) ja posseïa més de 1500 habitants. L’agricultura de
secà: cereals, figueres i vinya, seguia sent l’activitat
predominant en un terme on les possessions com
Montblanc, son Perot i Roqueta ocupaven una bona part
dels missatges i jornalers del poble. Les possessions eren
el bessó cultural (cultura popular), econòmic i polític (els
amos de possessió eren conjuntament amb els capellans,
secretaris, metges, mestres... els representants dels partits
polítics del moment).
A la ruralia mallorquina d’aquesta època estaven
ben diferenciats l’estament senyorial i l’estament pagès, i
dins d’aquest també es notaven les diferències entre els
propietaris i els jornalers (missatges, porquers, roters...).
A les possessions tot restava ben fixat: els senyors i grans
propietaris vivien a la ciutat de Palma, els amos, en canvi,
eren els conductors i vivien a la possessió. Aquells posseïen
la propietat, i els “amos l’explotació, el domini útil. Molts
dels “amos” de les possessions de finals del segle XIX i
principis del XX acabaran essent, amb els establits,
propietaris.
Al terme de Maria, el predomini actual de la petita
propietat ha contrastat i encara ara contrasta amb algunes
possessions com la dels Espanya amb Montblanc, els
Rossinyol i Sagranada amb son Perot, els Desbrull i
Villalonga amb Roqueta, els Formiguera, els Fontirroig i
Morell... De tots ells, a l’inici del segle XXI, només en
resten dos Espanya (Josep i Marià) amb una part de
l’antany esponerosa Montblanc, finca modèlica entre 1950
i 1980, que arribà a competir en ramaderia vacuna amb sa
Vall dels March i posteriorment amb els fruiters d’Orient.
Molt poc en resta d’aquella gran propietat, model

d’explotació en cereals, llet i fruiters (pomeres,
pruneres...). Els establits, d’ençà dels anys 1980, han fet
desaparèixer el mite que, de Montblanc s’havia creat dins
la pagesia mallorquina. Si analitzam la història de la
possessió que va ser adquirida pel comerciant italià
Domenico Belloto, de “ses Carasses”, i que posteriorment
passà als Morell i Espanya, veurem que per accedir-hi
com a “amo” s’havia de superar la prova, on s’hi presentava
un bon estol de pagesos. Els aspirants havien de demostrar les qualitats de “bon conrador”, i eren examinats de
forma ben acurada. Crec que fins a l’arribada de l’onada
turística, la possessió de Montblanc dels Espanya ha estat
l’explotació més completa de tota l’Illa, amb cereals,
ramaderia ovina, guardes de porcs, guardes d’egües, bous,
cacera, rotes i garrigues... Fins i tot, i en moments puntuals,
s’hi extreia marès per a l’ús de la finca.
Maria, terme allunyat de la costa i de la gran ciutat
de Palma, havia conservat fins la dècada dels vuitanta del
segle XX una fisonomia molt exclusiva del Pla. La gent, o
bé es dedicava a l’agricultura o bé emigrava a Palma o a
l’exterior (estranger). D’ençà dels anys vuitanta del segle
XX i sobre tot des dels noranta el canvi ha estat ben palès,
i així la població, no tan sols no ha emigrat sinó que, àdhuc,
s’ha produït un fet a l’inrevés, i a més de la gent que ha
retornat al poble després de jubilar-se; en els darrers anys
ha sorgit un triple corrent migratori procedent de
l’estranger:
una població magrebina estabilitzada.
Una segona equatorina amb continu increment.
Una tercera procedent d’Europa (alemanys,
anglesos...)
L’oferta de serveis, inexistent dues dècades enrera, també
ha arribat al terme amb dos hotels d’interior, oferta rural..., així com també el servei de restauració amb dos
establiments.
La mecanització de l’agricultura ha aconseguit unificar el paisatge agrícola. I, per això, comença a ser difícil
trobar conreus que altra temps definiren la producció agrícola del terme, com els alls, melons i tomatigueres d’enfilar,
“a la seca”. Dels alls, n’arribàrem a ser productors i
exportadors. Tots aquests productes comencen a ser
històrics i aquells melons d’estorjar de la varietat “fei”, tot
a la seca, han estat substituïts, les darreres dècades per
altres varietats més comercials i a reguiu.
Els darrers vint anys hem vist com aquest paisatge
es transformava i com mitja dotzena d’agricultors ben
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mecanitzats (grans tractors i recol·lectores) exploten el
conreu del cereal, quasi exclusiu dins l’agricultura, a
excepció de la ramaderia ovina. Tot això es manté gràcies
als ajuts dels fons europeus. Els conreus no mecanitzats
cada vegada resten més testimonials, gràcies a una
població jubilada, de temps parcial o de caps de setmana;
és allò que se’n diu agricultura complementària o
d’autoconsum.
La població activa (nadius i immigrants) ha convertit
el poble en un dormitori. La construcció és el sector
d’ocupació més desenvolupat. Moltes colles i talls de
picapedrers surten els matins a treballar lluny del poble,
on hi tornen l’horabaixa. Així, cada vegada es troben menys
diferències entre aquest poble històricament rural i agrícola (pagès) i la resta de Mallorca.
Maria, quasi sempre confós amb Sta. Maria, ha
estat un dels pobles més desconeguts de l’Illa, sobretot
per les difícils connexions amb la resta de municipis; els
darrers anys gràcies a l’obertura del Restaurant Cas
Metge Monjo i a la fira “el Baratillo des Pla” s’ha donat a
conèixer, i això ha contribuït a crear un municipi cada
vegada més semblant a la resta de pobles de l’Illa. Anys
enrera el fet d’habitar un poble del Pla era sinònim de
tranquil·litat i d’una Mallorca tradicional. Ara tot és
diferent.
El paisatge de la nostra Illa, ai, si tornava l’Arxiduc!
està molt canviat. Les oliveres i tarongers de la Serra s’han
desplaçat al Pla i Llevant; el turisme, ja no és exclusiu de
la Serra i de vorera de la mar i ja es troba a l’interior de
l’Illa. Les activitats tradicionals de la Serra com la
producció de carbó, calç, oli, neu... estaven poc
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desenvolupades al Pla. En canvi el sistema de roters, per
tal de guanyar terres de conradisses a les possessions,
estava tan extés a la Serra com al Pla.
L’intercanvi de productes entre el Pla i la Serra
s’ha conservat fins la dècada dels anys cinquanta del segle
XX. Així, de Maria, sortien els carros a Sóller i Deià i
posteriorment els camions carregats de palla, gra, melons...
i, de tornada arribaven carregats d’olives, oli, taronges...
L’Arxiduc va ser per a Mallorca quelcom més que
un precursor turístic. Va obrir els ulls a la pagesia d’aquella
època que, gràcies a ell, introduïren alguns conreus com
la vinya emparralada, varietat “malvasia”, i gaudiren
d’estils constructius com “el sicilià” amb s’Estaca. Amb
aquesta construcció i d’altres com el “templet de son
Marroig”, avui l’Arxiduc seria segurament titllat d’haver
trencat amb les tradicions constructives de les cases de
possessió de la Serra.
Com va veure l’Arxiduc el poble de Maria? Hem
comentat al principi d’aquesta xerrada que desconeixíem
el moment en què l’Arxiduc féu la visita a Maria. La petita
descripció que en fa a partir d’un itinerari des del poble
de Sta. Margalida és ben interessant. Parla de l’església,
d’una filera de cases i dels molins de vent, així com del
campanar. La descripció acurada que fa de l’església, així
com la cronologia que acompanya de la seva construcció
i ampliació són un document important. Puntualitza que la
vicaria in capite és de l’any 1696, la darrera ampliació de
l’església és de 1856 i l’acabament del portal Major de
1876 amb una escultura de Mare de Déu de Marc Llinàs.
De l’interior destaca les sis capelles laterals a cada costat
del temple, així com l’escultura de la Mare de Déu de la

Pefil de Maria que pogué veure l'Arxiduc al seu pas pel poble extret d'una postal de mestre Pere Mascaró
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Salut, patrona de la localitat, a l’interior.
Maria, en temps de la descripció de l’Arxiduc,
comptava amb 1123 habitants concentrats i 136 al camp,
406 cases de les que 9 eren de dues plantes. El puig de
Roqueta era la màxima altura amb 143,62 metres.
En temps de l’Arxiduc Maria era un municipi novell
ja que s’havia independitzat de Sta. Margalida l’any 1836.
El nucli urbà de finals del segle XIX coincideix
totalment amb la descripció que en fa l’Arxiduc: dues fileres
de cases i dos carrers. Es tracta de son Puig, origen del
nucli urbà (actualment carrer Major) i s’Arraval, separats
per un comellar, aleshores buit de cases. Els molins de
vent són el de son Puig, del qual actualment en resta la
torre, el d’En Blai (torre i part de la casa al carrer Major),
es Pujolet (esbucat al segle XX) i el de Can Cotó, aquest
darrer en bon estat i en procés de restauració per part del
Consell de Mallorca.
Els escrits de l’Arxiduc també ens parlen del convent
de les monges franciscanes, dedicades a l’ensenyament.
Segons els seus estudis sabem que a Maria, l’any 1852, hi
havia una escola pública completa i una privada
(religioses). La població escolar era de 24 nins i 46 nines.
Aquesta diferència escolar entre nins i nines ens fa pensar que els nins, de ben petits, ja es llogaven de porquerets
a les possessions i, per tant, deixaven l’escola.
Imagina’m, per un instant, el viatge de l’Arxiduc
des de Sta. Margalida, quan creuava el poblat talaiòtic del
Velar, les terres des Pujol, son Perot, es Gassons... en
direcció al casc urbà de Maria. Aquell paisatge que era i
és tan diferent del de la Serra, amb conreus com els
cereals, vinya i figueres, quasi sempre mesclats. Aleshores
en temps de la descripció, l’ametllerar encara era reduït a
l’Illa, sobre tot al Pla, fins que substituí a la vinya a
l’acabament del segle XIX i primers decennis del XX.
Aquests itineraris descrits per l’Arxiduc sempre
m’han portat a comparar-los a aquelles visites pastorals
dels bisbes a les vicaries i parròquies foranes, acompanyats
de tota una comitiva de carretons, galeres i feligresos.
L’Arxiduc tenia molts bons contactes a totes les viles de
les Illes. Tant amb els estaments eclesiàstics com amb els
poders locals: secretaris, metges, mestres... eren fonts
d’informació per a l’Arxiduc. Aleshores eren els únics
que sabien llegir i escriure, i per tant gaudiren dels contactes
amb l’Arxiduc, que comptava amb un bon equip i una bona
coordinació. A cada vila solia tenir una font d’informació,
malgrat moltes de les estadístiques que acompanyen els
seus escrits estan extretes de Casimir Urech Cifre, obra
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de l’any 1869, font imprescindible a l’hora d’estudiar
l’economia del segle XIX a Mallorca.
Parlar de l’època de l’Arxiduc per a molts de
nosaltres encara és recordar la Mallorca d’abans del
turisme. Al Pla de Mallorca encara ara podem trobar algun
racó poc transformat i que jo l’anomenaria nomenaria del
“temps de l’Arxiduc”.
Si s’hagués de ressaltar un fet social i econòmic
del temps de l’Arxiduc generalitzat a tota l’Illa, segurament
coincidiríem que va ser el canvi en l’estructura de la
propietat de la terra, els establits de les possessions. És
un període clau, determinant, en el canvi del paisatge humà,
econòmic, social i cultural de l’Illa. L’Arxiduc participà
d’aquesta conjuntura, comprant possessions, modificant
conreus, introduint elements arquitectònics i/o escultòrics.
Per a ell la finalitat única i exclusiva era la de conservar
el que avui en diem patrimoni en el més ample sentit:
paisatgístic, cultural, humà... Malgrat les construccions de
nova planta com s’Estaca, avui s’Arxiduc segurament
donaria suport al GOB o, si més no, seria un ecologista
sense carnet, un conservacionista de la Serra de
Tramuntana i del Pla de Mallorca.
És per això que creiem que la descripció acurada
que, amb ajuda d’un bon equip de col·laboradors, fa de les
Illes és un pilar imprescindible per estudiar l’evolució
d’aquestes terres entre 1850 i 1950, o entre l’època de
l’Arxiduc i el segle XX.
No sé si es el moment més apropiat per recordar
que gràcies a l’Arxiduc, als militars i als grans propietaris
que han conservat les possessions, encara ara resta una
part de l’Illa poc alterada, i podem repetir aquella frase
que tant ens agrada: Això sembla del temps de l’Arxiduc.
Moltes gràcies.
Palma, 12 de juny del 2004. Associació d’Amics
de l’Arxiduc.
Hotel Palas Atenea.
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El Consell de Mallorca crea el Pla Director de Biblioteques de Mallorca
El departament de Cultura del Consell de Mallorca crearà
un Pla Director de Biblioteques de Mallorca que permetrà
adaptar la biblioteca pública a les necessitats dels
ciutadans.
L’elaboració del Pla sorgeix fruit de les mancances i
deficiències que arrossega la biblioteca pública tradicional. Amb aquest, el Consell de Mallorca pretén canviar el
sistema de servei bibliotecari, adaptant-lo a les noves
necessitats, com ara les noves tecnologies o la població
immigrant.
La intenció de la institució insular és implicar-se més en la
gestió de la Xarxa de Biblioteques, fent una radiografia de
l’estat actual de les biblioteques mallorquines i considerant
què manca i quines són les seves necessitats. La primera
passa serà fer una enquesta que serveixi de marc per a
les futures actuacions. Les dades obtingudes, com els
metres quadrats, els fons bibliotecari, l’antiguitat o el nombre de personal, serviran per l’elaboració del Pla
d’Actuacions.
“Si deim que vivim en la societat de la informació, no pot
ser que existeixi un percentatge molt elevat de població
que no tengui accés a la tecnologia. És en aquest sentit
allà on el Pla Director de Biblioteques incidirà, ja que
convertirà la biblioteca pública en un centre informador i
didàctic”, ha remarcat Guillem Ginard, director insular de
Cultura. “La biblioteca no ha de ser un espai exclusiu per
a estudiants i investigadors, un magatzem de llibres o un
temple de silenci. Amb el Pla Director, volem convertir

les biblioteques de tota la Xarxa de Biblioteques de Mallorca en un espai cultural, informatiu, educatiu i lúdic obert
a tots els ciutadans”, ha incidit el director insular.
El Pla Director de Biblioteques contemplarà el suport als
ajuntaments mitjançant la planificació, l’assessorament i
la formació; també promourà el treball en xarxa amb els
municipis amb serveis compartits i acció conjunta;
impulsarà la Llei de Biblioteques de les Illes Balears, una
de les poques comunitats autònomes que encara no la
tenen; garantirà el servei bibliotecari als municipis i nuclis
de població petits amb un bibliobús. “El Pla és un projecte
ambiciós que posarà en marxa una sèrie d’eines imprescindibles per a la planificació bibliotecària a nivell insular,
com ara l’elaboració d’una diagnosi o mapa de lectura”,
ha comentat Ginard.
El departament de Cultura del Consell de Mallorca ha
presentat també un calendari d’actuacions en el qual
s’exposa que a finals de l’any 2004, un informe definirà
un model de servei bibliotecari. Per al primer trimestre de
l’any 2005, està prevista la presentació del Mapa de Lectura Pública o diagnosi, que establirà el tipus de servei
bibliotecari que correspon a cada població de Mallorca.
L’estiu de 2005, el Consell de Mallorca haurà enllestit el
Pla d’actuació 2005-2007 i també presentarà el nou conveni
de biblioteques amb els diferents municipis. També l’any
2005, el departament de Cultura haurà definit el programa
funcional de la Biblioteca de Cultura Artesana, amb
l’objectiu de transformar aquesta biblioteca en el model
de biblioteca pública per a tota Mallorca.

Subvencions Associacions, any 2004
El passat dissabte dia 19 de juny a la sala de plens
de l’Ajuntament es reuniren el batle Guillem Ferriol i el
regidor Antoni Mulet en representació de l’Ajuntament
amb gent de les diferents associacions de Maria. El tema
era el repartiment de les subvencions per a activitats
previstes per a l’any 2004. A la reunió hi assistiren una
dotzena de representants d’aquestes entitats que escoltaren
les explicacions de l’Ajuntament sobre els criteris que
s’havien seguit per repartir la partida destinada a aquesta
finalitat. En aquest sentit es donaren 160 • per associació
més unes quantitats per activitats previstes. A més es valorà
que les activitats a fer dins les festes anirien amb un
pressupost a part.
Cop de Gas
Fent Carrerany

1000 •
160 •

Club Ciclista
Capella Fonda
AMPA
So de Castanyetes
Es Rebrot
Club d’Escacs
Tercera Edat
Societat de Caçadors
Penya Barcelonista
Penya Madridista
Associació de Música
AECC
Donants de Sang
Amics del Poble Saharaui
Col·legi Antoni Monjo
Reserva
TOTAL

750 •
160 •
500 •
160 •
1200 •
900 •
1250 •
800 •
160 •
160 •
650 •
160 •
160 •
160 •
160 •
2720 •
12000 •
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BULLIT DE NOTÍCIES
EXCURSIÓ DE FINAL DE CURS A AQUACITY
Per segon any consecutiu, els alumnes del segon i
tercer cicle del CP Antoni Monjo han estat convidats a
una jornada festiva que tingué lloc el passat dia 4 de juny
a l’Aquacity de S’Arenal per haver participat durant el
curs en les activitats educatives que organitza el diari
Última Hora: El Micro en el Cole, Concurs de Glosses,
Concurs d’auques, etc. Allà, primer pogueren refrescarse en les actuacions aquàtiques i després foren convidats
a dinar i a una festa amb repartiment de diferents premis.

per al dia 7 de juliol, a la qual hi assistirà el tècnic del
Consell de Mallorca, Sr. Ernesto Fernández, per tal
d’aclarir els dubtes que hi pugui haver.

REUNIÓ D’AFECTATS PER L’OBERTURA DEL

CAMÍ CREUER
El passat dia 8 de juny, els veïnats afectats per la
futura ampliació del camí creuer foren convocats per
l’ajuntament a una reunió informativa. Davant una
representació de tots els grups municipals s’explicà la
intenció d’iniciar els tràmits per a fer aquesta variant de
les carreteres que van a Sineu i a Santa Margalida i així
evitar circulació per dins el poble. Hi assistiren unes trenta
persones que mostraren el seu interès en el projecte. Ara
s’han tornat convocar els afectats a una segona reunió

FINAL DE CURS A ESCOLES I INSTITUTS
El passat dia 18 de juny acabaren els cursos escolars
i a l’escola de Maria i a l’Institut de Sineu, que és on van
la majoria d’alumnes de Maria, se celebraren unes festes
amb aquests motiu. A Maria, la festa canvià el seu lloc
habitual amb motiu de les obres que s’estan fent a l’escola
de dalt. Els diferents cursos prepararen cançons, balls i
representacions de rondalles i a més, els alumnes de judo
i de ball de bot feren demostracions del que havien après.
La festa acabà amb un refresc del que havien aportat les
diferents famílies.

EL CD MANACOR DE FUTBOL 7 CAMPIÓ DE
BALEARS
El CD Manacor de futbol 7, amb els quals hi juga
en Martí Ramis, es proclamà campió de Balears després
de derrotar el Sant Marçal, el Cala d’Or i per últim el
Portmany d’Eivissa. Els donam l’enhorabona i ens alegra
que aquells jugadors que no han pogut seguir jugant a Maria
perquè els equips no han tengut continuïtat tenguin èxits
en altres pobles.
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BULLIT DE NOTÍCIES
FESTA MUSICAL PER ACABAR EL CURS DE
L’ESCOLA DE MÚSICA
El passat diumenge dia 27 de juny tingué lloc a
l’escola de baix, un concert a càrrec dels alumnes de
l’escola de Música de Maria. El concert tingué una bona
qualitat i fou seguit per un nombrós públic, format
principalment per familiars i amics. Quan acabà tingué
lloc una assemblea de l’Associació de Música i un sopar
compartint el que cada soci havia aportat. Al final hi hagué
ball de bot amb el grup Quart Creixent.

Ens alegram d’haver recuperat aquest element del nostre
paisatge i volem felicitar els propietaris i els responsables
d’aquesta iniciativa.

TORNA EL ROCK’N’ROSTOLL
Arriba l’estiu i com ja fa un grapat d’anys tornarà
dins l’agost, el Rock’n’rostoll. Seran els dies 27 i 28 d’agost
i enguany està patrocinat pel Departament de Cultura del
Consell Insular de Mallorca. Haurem d’estar atents a les
informacions que es donaran per a saber el lloc exacte de
realització així com del seu cartell.
HA COMENÇAT L’ESCOLA D’ESTIU
Amb el començament del mes de juliol també ha
començat l’escola d’estiu. Enguany, i a causa de les obres
de Ca Ses Monges, que és on nasqué aquesta iniciativa,
es torna a fer a l’escola de baix per segon any consecutiu.
Allà els al·lots que no poden ésser atesos per les seves
famílies o que troben que allà es trobaran millor tenen
activitats de tot tipus tan lúdiques com educatives que fan
suportable l’estiu. A la propera revista us donarem més
informació.
EL MOLÍ DE CAN COTÓ AL COMPLET
Des de fa uns quants mesos us hem anat donant
informacions sobre el projecte de reforma del Molí de Can
Cotó, així com també imatges del procés. Ara ja està
acabat i vosaltres mateixos ho heu pogut comprovar si
heu entrat a Maria pel carrer de Petra, heu anat pel Pujolet
o fins hi tot per la carretera d’Ariany a Santa Margalida.

UN EXCEL·LENT CONCERT DE LA CORAL
MIQUEL TORTELL
El passat dia 19 de juny i dins el marc de les festes
de Sant Joan de Muro, tingué lloc al Convent de Sant
Francesc de Muro un excel·lent concert de l’Orquestra
de Corda i la Coral Miquel Tortell. A l’Orquestra hi tocà,
com a primera violinista, na Catalina Sureda i a la coral
cantaren com a solistes n’Onofre Sureda com a baix i na
Catalina Ferriol, com a veu soprano.
ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
El passat dia 15 de juny tingué a la biblioteca un
taller era d’estampació de camisetes amb motiu de la nit
màgica de Sant Joan. Varen venir uns 36 nins i nines
d’entre 5 i 12 anys. L’encarregada de realitzar l’activitat
va ser l’educadora de carrer Antònia Fluixà. Tots els nins
varen venir molt puntuals i amb ganes de passar-s’ho bé.
Hi va haver dibuixos de molts estils, i fins i tot, els més
petits, obtaren per decorar-se la roba que duien posada.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Madò Coloma Font Mas ens deixà el passat dia 1 de juny a
l'edat de 87 anys. Vivia al carrer de Sa Raval, número 212.

Madò Bàrbara Morey
Mascaró va morir el passat dia 10
de juny, a l'edat de de 77 anys. Vivia
al carrer de Son Puig, número 19.

Que descansin en pau

BENVINGUTS:
Joan Frau Mut va néixer el passat dia 26 de maig. Els seus
pares són n'Antoni Frau Carbonell i na Francisca Maria Mut Fullana.
Enhorabona als pares i demés família

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:
De dilluns a divendres, de 18 a 20 hores
Dissabtes, de 10 a 12 hores
LÍNIAMARIA-PALMA:
Sortides Maria: 7:30, 11:10, 15 i 18 hores.
(Diumenges, 7:30 i 15 hores)
Sortides Palma: 9, 13:15, 16:30 i 19:45 hores.
(Diumenges, 9 i 19,45 hores)
LÍNIA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores
LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7'55, 10'30 i 14'45 hores
Sortides Manacor: 11'05, 13'35 i 18 hores
PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

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

MES DE MAIG
MAXIMES

MINIMES

30

PLUVIOMETRIA
Dia 3 ............... 6 l.
Dia 4 ............... 3 l.
Dia 5 ............... 1 l.
Dia 12 ........... 30 l.
Dia 26 ............. 2 l
.

25
20
15
10
5
0

TOTAL: 42 LITRES
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

Temperatura Màxima
24,5º C (Dia 30)

Temperatura Mínima
13º C (Dies 9 i 13)
Temperatura Mitjana
17,3º C
Mitjana Màximes
19,4º C
Mitjana Mínimes
15,2º C

31

HORARIS DEL TREN QUE PASSA PER
SINEU:

LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ
PER ESSER HOME
Per ésser home has de tenir
ganes de lluitar i viure,
coratge per ésser lliure
i uns ideals compartir ...
Has d’evitar transgredir
lleis socials i de natura,
no menysprear la cultura
per a no quedar enrera
i evitar la barrera
que progressar atura.

Per esser home has de seguir
després d’una caiguda
i no donar per perduda
la confiança que tingueres ahir.
Valor i esforços s’han de repetir
al llarg de tota la vida,
que la gent etxerevida
no dorm per poder guanyar
i poder-se avançar
a la persona adormida.

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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CARTA OBERTA AL DELEGAT DEL
GOVERN ESPANYOL
Aeroport de Barcelona, dijous 3-6-2004, 17:40 h.
Un jove estudiant mallorquí de vint anys acaba de passar
l’arc detector de metall. Quan arreplega les coses i enfila
cap a la porta d’embarcament, un guàrdia civil el crida li
demana el document d’identitat i, a la vista de la gent, li fa
buidar la motxilla i agafa un inhalador. Sempre tutejant-lo,
demana què és i el jove respon “un medicament contra la
alèrgia”. El guàrdia replica enfadat: ¡No te entiendo! ¡Por
respeto a la autoridad, ¡háblame en español! ¿Qué es esto?
El jove repeteix la resposta i el guàrdia es posa a mil: Pues
¡preparate!, agafa el jove i el fa entrar a un quartet: ¡a
dentro! Amb la mà a la pistola comença a donar-li ordres:
¡Desatate los zapatos! ¡Quitate los calcetines. ¡Giralos al
reves! ¡Vuelve a ponértelos! (el jove obeeix totes les
instruccions sense replicar). Si uno es vasco o valenciano
yo lo respeto, pero tenemos que entendernos todos y vosotros lo haceis por cojones. ¡Por cojones! ¡Márchate!
Quan el jove arriba a la porta, diu “adéu!” i es produeix
una nova encalentida. ¡Ven aquí! Así que con chulerías?
¡Carnet de identidad! El guàrdia obri la porta i demana
reforços. Entren dos guàrdies més. El primer apunta les
dades del jove: Serás denunciado por falta de consideracion
a la autoridad. El jove li demanà el seu número
d’identificació i la resposta va ser: Como que no te entiendo, no te la daré. Quan el jove ja és a punt de perdre l’avió
li diuen de males maneres que parteixi. Quan arriba a
l’aeroport de Palma es troba amb sis guàrdies civils
palplantats que l’esperen “en pantalla”. Una guàrdia (única dona del grup) l’aborda i li requereix el Document
d’Identitat per fer “comprovacions”. Durant l’espera, el
jove, avisa sa mare amb el mòbil que ja ha arribat. Quan
veuen que parla per telèfon (casualitat?) li tornen el carnet
i li diuen que pot marxar.
Bé, després d’aquesta GRAN OPERACIÓ
(anti)TERRORISTA, s’escauen algunes qüestions. El jove
és el meu fill Antoni, un jove d’aspecte molt més atractiu
que sospitós. Bon estudiant, persona excel·lent, d’un tracte
afable, de modals cívics educats (d’aquestes qualitats, lluny
de l’estima de pare, en tenc constants referències
externes), practicant de la veritat i abominador de la
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mentida. Un jove que ha rebut una formació orientada
cap el respecte, l’estima i la defensa dels nostres valors i,
molt especialment, de la llengua dels nostres padrins. És
evident que, malgrat aquesta pornogràfica tortura
psicològica practicada per la Guàrdia Civil, el meu fill
gaudeix d’unes conviccions molt més profundes a favor
de les llibertats i dels drets de les persones que els nou
“herois” d’aquest episodi de “flechas y pelayos”.
Mon pare (ja ho vaig explicar en un llibre)
em contava que, quan parlava amb el meu padrí per telèfon,
moltes de vegades interrompien la cridada amb un “si eres
español, habla español!”. Ha canviat res pel que fa als
drets lingüístics? A qui s’ha de denunciar aquest atropell?
Al cos que (almenys segons Amnistia Internacional) practica la tortura? Al Defensor del (seu) Poble, un individu
que ha mostrat el seu odi contra catalans i bascos? Potser
vós, senyor Delegat del Govern espanyol, em demostrareu
que el feixisme no pot tenir lloc en una societat democràtica
i que un Estat de Dret ha de foragitar-les sense
contemplacions? Depurareu responsabilitats?
Rescabalareu l’honorabilitat al meu fill? Castigareu la
vexació? Fareu que s’apliqui la llei antiterrorista a tots
aquests guàrdies que n’han fet apologia i pràctica? Hem
d’esperar, a més, rebre una denúncia per “falta de consideración a la autoridad”?
No sé si vós, les entitats culturals del país, els partits
polítics democràtics (vull encoratjar especialment el PP
que s’hi apunti), el President de la Generalitat de Catalunya,
el del Govern Balear, els nostres diputats en el Congrés
espanyol, faran qualque cosa. Allò que sé molt bé és que,
a més de la premsa lliure, qui farà qualque cosa molt
important serà el meu fill! Perquè sé cert que no claudicarà
dels ideals d’emancipar-se de l’amenaça i del terror si no
és amb la mort. Així que ja saben com eradicar aquesta
pesta “de los cojones”. Només un avís: que em posin a mi
el primer de la llista. No és una amenaça, simplement és
una recomanació humanista!
No esper resposta, senyor governador. Amb
exigència democràtica, reclam fets i no paraules!
Bartomeu Mestre i Sureda (Autor, entre d’altres
llibres, de LA IDENTITAT REEIXIDA)
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L’Espai Mallorca surt al carrer
Fa uns dies que en la nova direcció política de l’Espai
Mallorca de Barcelona, impulsada des del Consell de
Mallorca, ha volgut sortir al carrer i donar-se a conèixer
amb més profunditat a la societat civil barcelonina i també
a poc a poc a les institucions vives, entre elles la Universitat
Ja era hora hi afegiria jo, perquè passar per allà, cosa que
tenc per costum fer cada dos per tres era un poc trist ja
que moltes vegades era l’únic client o bé algunes vegades
n’hi havia algun altre, sempre els mateixos, i a les
presentacions de llibres, exposicions, i tertúlies el quòrum
era més aviat minso. La veritat és que s’han donat poc a
conèixer, també és veritat que el pressuposts que
manejaven era ridícul, i ja se sap que si no hi suport
econòmic darrera no hi ha promoció mínimament eficaç.
Vàrem disfrutar de sentir una vegada més els
magnífics cantadors de Sa Pobla, sempre de la mà de
l’omnipresent i imprescindible Toni Torrens, amb el seu
activisme civil i sacsejador de consciències així com
impulsor de nous valors juvenils que testimonien el bo i
millor de l’agre de la nostre terra.
Estava ben contenta la consellera de cultura del
CIM, i motiu no n’hi faltava, i esperem que les noves
directius que ella impulsa donin fruits ben aviat i podem
tenir un referent cultural de primera magnitud de la cultura
ampla de les illes a la Ciutat Comtal.
Antoni Gelabert Mas
Barcelona, juny 2004

Un altre cas de racisme espanyol
Vull manifestar la meva solidaritat amb N’Antoni Mestre,
que la primeria de juny, als aeroports de Barcelona i Palma
va ser víctima d’insults i amenaces per part de la guàrdia
civil espanyola pel sol fet d’haver-los parlat en català.

un municipal mallorquí. Això demostra que Espanya, dels
catalans, en vol el domini del territori i l’explotació fiscal.
Però la nostra llengua i els nostres trets diferencials i
identitaris no només no els té com a propis, sinó que els té
com a objectiu a exterminar.

Que no ens vulgui fer creure ningú que Espanya sigui cap
estat democràtic mentre s’hi produeixin fets racistes com
aquest.

Federalisme, estat plurinacional m’has dit? Independència
o continuar fent llàstima! No hi ha per triar.

Ja sabem que, damunt els papers, els catalans tenim els
mateixos drets que els espanyols. Però seguit seguit tocam
amb les mans com aquesta igualtat és damunt els papers.
Com a l’Amèrica del Nord a la primera meitat dels
segle XX, on els negres eren iguals dels blancs segons les
lleis però que, a l’hora de la veritat, un negre feia pudor.
Feia nosa. Era sospitós de mala persona sols pel fet de
ser negre.

Es cafè

Jo deman què hauria passat si la víctima fos estada un
foraster, insultat, maltractat i amenaçat per parlar en
espanyol per un mosso d’esquadra, posem per cas, o per

Jordi Caldentey

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 *XVI*
DEDICATÒRIA
Aquest article el dedic amb tot el respecte al Sr.
JAUME SALOM, un home de cor melòman i esportiu,
que tot recordant els seus temps com a futbolista amb
l’equip del SAN JAVIER de Palma, avui en dia està
disputant un partit decisiu: el que enfronta amb l’ELA.
Però estic segur que amb el recolzament dels seus fills i
l’amor de la seva esposa la Sra. ISABEL
MONTERROSO, assolirà la victòria més important de la
seva carrera: LA VICTÒRIA DE LA VIDA!
L’ELA EN EL MICROSCOPI DE LA
PARAULA: EL DESENVOLUPAMENT DE LA
BEINA DE MIELINA
Com ja hem comprovat en capítols precedents la
BEINA DE MIELINA és de gran importància en la funció
de la MOTONEURONA. És per això que avui ens ficarem
dins el seu desenvolupament, el que ens permetrà conèixer
millor l’estructura de les seves LAMINETES.
Per començar trobam que la nostra vella amiga la
cèl·lula de SCHWANN (A-1) forma un séc en el que
s’enfonsa l’AXÓ (A-2).
Aquest séc es va fent progressivament més pregon
fins que les seves voreres arriben a contactar entre si.
Originen així una doble membrana anomenada MESAXÓ
(A-3)
El MESAXÓ s’enrodella en reganyol tot el rodó de
l’AXÓ, fet aquest que, segons els neuròlegs, es produeix
per un desplaçament actiu de la cèl·lula de SCHWANN
al voltant de l’esmentat llarguerut perllongament de la
MOTONEURONA.
Le denominació MESAXÓ està composta per dues
paraules: MES i AXÓ, sent el mot mes una forma prefixada
del grec MÉSOS, que vol dir: AL MIG, MITJÀ, amb la
qual cosa tenim que MESAXÓ fa referència a la seva
localització, al bell mig de l’AXÓ, així com també trobem
que el terme MESAXÓ està inspirat en el de
MESENTERI, doncs al igual que aquest replec
PERITONEAL que fixa les diferents porcions de l’intestí,
amb vasos i nirvis a les parets abdominals, el MESAXÓ
té una funció força similar en l’apèndix de la
MOTONEURONA.
La membrana de la cèl·lula de SCHWANN
consisteix, com qualque membrana elemental, en dues
capes proteiques, una externa i una altra interna, separades
ambdues per una banda intermèdia de característiques
LIPÍDIQUES.
Aquestes dues capes proteiques, quan es fusionen,
en formen una d’intermèdia (A-4), i de la unió brolla una
LAMINETA MIELÍNICA de cinc revestiments.
Quan l’enrotllament va progressant en la cèl·lula

de SCHWANN també contacten les bandes de proteïnes
internes resultant de la fusió de les LÍNIES PRINCIPALS
(A-5)
Al final del procés persisteixen dues LAMINETES,
una aïllada en la proximitat de l’AXÓ, denominada
MESAXÓ INTERN (A-6), i una altra que uneix el conjunt
de les LAMINETES amb la membrana cel·lular que nom
MESAXÓ EXTERN (A-7)
Per la seva part els AXONS de les fibres nervioses
AMIELÍNIQUES (A-8), també estan embolcallades per
cèl·lules de SCHWANN, com ho estan les
MIELÍNIQUES, però amb la diferència de què cada una
d’elles tenen varis AXONS.
Les voreres d’aquestes dobles membranes poden
aproximar-se per formar MESAXONS, però mai succeeix
en ells una fusió del citat diafragma.
S’ha de dir també que les BEINES DE MIELINA
que envolten els AXONS CENTRALS (B) com és el cas
de les NEURONES MOTORES mostren unes diferències
essencials en comparació, amb les beines dels nervis
perifèrics.
Doncs mentre en les primeres, les cèl·lules de
SCHWANN MIELINITZEN un sol AXÓ, és a dir formen
la substància blanca necessària que és la MIELINA per a
recobrir-lo.
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En les segones, la BEINA DE MIELINA és
produïda per l’OLIGODENDROCIT (B-9) que és la
cèl·lula GLIAL encarregada de MIELINITZAR no a un,
sinó a varis AXONS, que posteriorment es comunica amb
els INTERNODI mitjançant ponts CITOPLASMÀTICS.
Cal fer esment que els INTERNODI són els espais
compresos entre els NODES, que al seu pic són
protuberàncies, generalment un poc més dures que el teixit
a on s’hi troben.
Per la seva part el pont CITOPLASMÀTIC és la
porció de la cèl·lula que s’extén des de l’embolcall nuclear
fins a la membrana PLASMÀTICA. D’aquí li ve el seu
nom, la seva constitució és fonamentalment aigua
barrejada amb substàncies químiques i orgàniques
necessàries per la fisiologia cel·lular.
Ara bé, si els espais compresos entre els NODES
s’extenguessin, l’OLIGODENDROCIT passaria pels
INTERNODI de la forma en què apareix en el marge
superior de la figura (C), en contraposició de com ho faria
normalment que seria el que mostra la mateixa figura (C)
en la seva part inferior.
Encara que avui en dia és poc conegut el mecanisme
pel qual es desenvolupa la MIELINITZACIÓ central.

A partir dels ponts CITOPLASMÀTICS el
MESAXÓ EXTERN forma un relleu (B-10); per una altra
banda les LAMINETES MIELINIQUES acaben en el
nivell del NODE DE RANVIER (B-11) i les seves línies
principals denses s’expandeixen per poder acobitiar el
CITOPLASMA (B-12)
Si féssim un tall longitudinal podríem observar com
la LAMINETA més interna acaba en primer lloc, mentre
que la més externa cobreix totes les altres, contactant
d’aquesta forma amb el començament del NODE DE
RANVIER.
Com veuen, amics, la BEINA DE MIELINA no
és tan sols el recobriment de l’AXÓ, sinó que en el seu sí,
transcorre una gran i increïble activitat.
L’ÚLTIMA PARAULA LA TÉ NA CATY
“Vull que l’ASSOCIACIÓ BALEAR
d’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA sigui una
família d’amics on els malalts puguin sentir-s’hi acollits i
estimats.”
Miquel Jordan i Ronsano

Recull de gloses recitades a la festa final del curs de memòria d’enguany
Vull donar molt de valor
a tota s’autoritat,
perquè es dijous han posat
moments de reunió.
Creis que per sa gent major
és lo millor que han posat
i tots els qui ho han provat
no gosen a deixar-ho;
de tant de recordar-ho,
mos han refrescat es cap.

Na Cati mos ha posat
en noltros molta d’amor,
creis que per explicar-ho
té molta capacitat.
Aina Ferriol Pastor
Qui se mor, va a la glòria
que li obri es camí;
però jo he vengut aquí
per recuperar sa memòria.
Antònia Carbonell

horari d’estiu de la
biblioteca:
JULIOL
De dilluns a divendres, de 18 a 20 h de l’horabaixa.
Dissabtes, de 10 a 12 h del matí.
AGOST
De dilluns a dissabte, de 10 a 12 h del matí.
Aquesta imatge correspon a un taller de
màscares de guix que tengué lloc a la biblioteca el passat
dia 25 de maig. El taller anava dirigit als al·lots que
normalment vénen per la biblioteca i el va realitzar
l'educadora de carrer n'Antònia

Som de sa tercera edat
i anam a sa memòria
i llavonses feim història
de tot lo que hem escoltat.
Bel Mayol
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XX Trofeu Ciclista Pla de Mallorca
Gran Premi La Caixa - Patrocina s'Institut
4a ETAPA - MONTUÏRI – 06/06/04
Avui dematí s’ha disputat la quarta 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 d’avui ha estat organitzada pel Club Ciclista
Montuïri i patrocinada per l’Ajuntament de Montuïri. Es tractava
d’una etapa de carretera que s’ha desenvolupat sobre un circuit
de carretera de 16 quilòmetres amb partida i arribada a Montuïri,
passant pel creuer de Son Company, Creuer de Sant Joan, Son
Costa (PM) i aribada a Montuïri. Els guanyadors de la jornada
han estat Rafel Campins, del Grup Fontanet, en el Pla Petit i Biel
Palmer, del Paviments Lloseta, 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, malgrat que tots dos han perdut temps sobre
els seus immediats perseguidors.
A les nou del dematí han començat a rodar els 96
ciclistes inscrits a la competició del Pla Petit. Des del primer
moment s’ha rodat a un ritme alt. La primera passada per Son
Costa i Montuïri ha començat a marcar diferències. Els dos
immediats perseguidors del líder, Antoni Font, Miquel Oliver i
Rafel Campins han estat molt actius i han agafat un petit
avantatge malgrat han estat neutralitzar per un grup del que han
escapats alguns homes, destacant la presència de Toni Garrido,
cinquè a la general com a home més perillós.
Després de la neutralització ha arribat la darrera i
definitiva passada per son Costa i la complicada arribada a
Montuïri. Un duríssim atac de Campins i oliver ha provocat la
formació d’un grup capdavanter de cinc unitats que ha arribat
set segons abans que el primer grup perseguidor on hi havia el
líder Antoni Font que conserva el mallot a l’espera de la darrera
i definitiva etapa.
Classificació d’etapa del Pla Petit
1. Rafel Campins
Gr Fontanet
2. Francisco Garrido
C. Rosselló
3. Miquel Oliver
Can Nadal
4. Josep Miquel Lluís
Gr Fontanet
5. Tomeu Ballester
Vidrier Sineu
6. Antoni Mateu
Rest. Es Pou
7. Lluís Sánchez
Cial Plomer
8. Jaume Alzamora
Cial Plomer
9. Jaume Bauzà
Can Botelles
10. Toni Castelló
V. Martel

10. Toni Mateu

Es Pou

a 33

Guanyadors categories Pla Petit (etapa)
Cicl: Rafel Campins
Grup Fontanet
M-30: Toni Garrido
Conserves Rosselló
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: Toni Figuerola
Conserves Rosselló
M-60: Gregorio Garrido
Pastor S.A.
General de la Muntanya
1. Rafel Campins
Fontanet
6 p.
2. Jaume Bauzá
Can Botelles 4 p.
3. Miquel Oliver
Can Nadal
4 p.
General de les Metes Volants:
1. Rafel Campins
Fontanet
5 p.
2. Miquel Oliver
Can Nadal
3 p.
2. Jaume Bauzá
Can Botelles 3 p.
General de la Regularitat:
1. Rafel Campins
Fontanet
1. Miquel Oliver
Can Nadal
3.Antoni Font
Herbes Túnel
General dels Equips:
1. Agrup, Cicl. Sineu
2. Club Ciclista Llubí
3. CC Montuïri

66 p.
61 p.
61 p.

Grup Fontanet
Con. Rosselló
H. Túnel

8:17:07
a 25 seg
a 49 seg

51:43
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
a 7 seg.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.

Classificació General del Pla Petit
1. Antoni Font
Herbes Túnel 2:45:26
2. Miquel Oliver
Can Nadal
a7
3. Rafel Campins
Gr Fontanet
a 10
4. Josep Miquel Lluís
Gr Fontanet
a 12
5. Francisco Garrido
C. Rosselló
a 19
5. Sebastià Salom
C. Rosselló
a 22
7. Miquel A. Jaume
Gr Fontanet
a 27
8. Toni Castelló
Viatg Martel
a 28
9. Toni Tenerife
C. Rosselló
a 33

Tots, líders i guanyadors d'etapa, a Montuïri, al pòdium
Pel que fa al Pla Gran, hi han participat 131 ciclistes que
han iniciat la seva competició a les 10.30 hores. L’itinerari ha
estat el mateix que els del Pla Petit però amb quatre voltes. La
part inicial de la cursa ha estat marcada per una escapada de
vuit unitats que ha servit per a desgastar forces mentre Pasqual
Torrens i Raúl Jiménez aprofitaven par a reafirmar-se al capdavant
de les generals de la muntanya i de les metes volants. Però ha
estat a la darrera volta qual ha arribat el moment en què el líder,
Carlos Borràs, ha vist com els seus rivals directes atacaven amb
decisió.
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Primer ha estat Toni Abraham, tercer de la general quan
a falta de nou quilòmetres per a la conclusió ha partit tot sol i ha
agafat una diferència no gaire gran però suficient per col·locarse com a líder provisional. Però la seva aventura ha acabat a la
passada per les rampes de son Costa.
A l’arribada a meta ha estat Biel Palmer, segon a la
general, qui ha atacat amb molta força i ha marcat un segon de
diferència respecte Carlos Borràs i el mateix Abraham que
encapçalaven el primer grup de més de cinquanta unitats.
Classificació d’etapa del Pla Gran
1. Biel Palmer
Pavim Lloseta
2. Carles Borràs
Bc Caldentey
3. Toni Abraham
Gr Fontanet
4. Xisco Horrach
Pavim Lloseta
5. J. Xavier Amer
Grup Fontanet
6. Rafel Miralles
Herbes Túnel
7. Toni Vives
B. Caldentey
8. Toni Pérez
Herbes Túnel
9. Gabriel Pons
Pastor S.A.
10. Pasqual Torrens
Grup Fontanet

1:40:37
a 1 seg
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.

Classificació General del Pla Gran
1. Carles Borràs
Bc Caldentey 3:31:53
2. Biel Palmer
Pav. Lloseta
a 1 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. Pasqual Torrens
Gr Fontanet
a 12 seg.
8. Toni Vives
Bc Caldentey
a 13 seg.
9. Xavier Morey
Herbes Túnel
a 14 seg.
10. Bernat Comas
Saunier Duval
a 15 seg.
Guanyadors per categories Pla Gran
Cicles:Biel Palmer
Paviments Lloseta
M-30: Toni Abraham
Grup Fontanet
M-40: Tomeu Vives
Bicicletes Caldentey
M-50: Joan Font
Saunier Duval
M-60: Joan Gelabert
Humiclima
Líders per categories Pla Gran
Cicles:Carles Borràs
Bicicletes Caldentey
M-30: Xisco Horrach
Paviments Lloseta
M-40: Bernat Comas
Saunier Duval
M-50: Martí Comas
Tenis Arenal
M-60: Joan Gelabert
Humiclima
General de la Muntanya
1. Pasqual Torrens
2. José T. González
3. Pere Santandreu

Gr Fontanet
Bicioferta
B. Caldentey

11 p.
7 p.
6 p.

General de les Metes Volants:
1. Raúl Jiménez
Humiclima
21. Tarciso Souza
Grup Fontanet
3. Toni Pérez
Herbes Túnel

6 p.
3 p.
3 p.

General de la Regularitat:
1. Carlos Borràs
Caldentey

77 p.

2. Toni Abraham
3. Biel Palmer

Gr Fontanet
Pav. Lloseta

69 p.
57 p.

General dels Equips:
1. Club Ciclista Inca
2. C.C. Ses Salines
3. Agrup, Cicl. Sineu

Pav. Lloseta
Bic Caldentey
Grup Fontanet

15:37:49
a 10 seg.
a 11 seg.

5a ETAPA - SINEU – 12/06/04
CARLES BORRÀS I TONI FONT,
GUANYADORS ABSOLUTS
Han liderat les respectives sèries des del primer dia

Avui horabaixa s’ha disputat la cinquena i definitiva 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 d’avui ha estat organitzada per
l’Agrupació Ciclista Sineu i patrocinada per l’Ajuntament de
Sineu. Es tractava d’una etapa de carretera que s’ha
desenvolupat sobre un circuit de carretera amb partida i arribada a Sineu, passant per Lloret, creuer de Pina, carretera de Sineu,
sa Llimonera (PM) i Sineu. Els guanyadors de la jornada han
estat Rafel Campins, del Grup Fontanet, en el Pla Petit i Toni
Vives, del Bicicletes Caldentey, en el Pla Gran. Carlos Borràs, del
Bicicletes Caldentey i Antoni Font de l’Herbes Túnel, han
conservat els seus respectius mallots de líder que aconseguiren
la primera jornada a Lloret i s’han proclamat guanyadors absolut
d’aquesta vintena edició.
A les quatre del horabaixa han començat a rodar els 105
ciclistes inscrits a la competició del Pla Petit per completar els 30
quilòmetres de la cursa. Des del primer moment s’ha rodat a un
bon ritme, sempre amb una temperatura de ple estiu. Malgrat el
constants intents d’escapada, el líder, Toni Font i els seus
companys d’equip han sabut defensar els seus interessos i han
neutralitzat tots els atacs que han arribat amb bon número encara que cap d’ells ha posat en perill el mallot groc.
A una de les escapades s’hi ha ficat el tercer de la general i guanyador de la jornada però el treball dels ciclistes del
Herbes Túnel ha donat els seus fruits i l’han neutralitzat. Jaume
Bauzá ha aconseguit la primera posició a la meta volant i així ha
guanyat el mallot de primer classificat en aquesta general. D’altra
banda, al primer de la muntanya de sa Llimonera, Rafel Campin
ha fet el mateix amb el mallot de les clapes vermelles.
A l’arribada, amb esprint massiu, el mateix Rafel Campins
ha estat el millor davant els seus paisans i s’ha adjudicat l’etapa.
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El llubiner Toni Garrido ha caigut encara que no ha tingut
consequències importants.
Classificació d’etapa del Pla Petit
1. Rafel Campins
Gr Fontanet
2. Tomeu Ballester
Vidrier Sineu
3. Miquel Oliver
Can Nadal
4. Josep Miquel Lluís
Gr Fontanet
5. Antoni Font
Herbes Túnel
6. Antoni Mateu
Rest. Es Pou
7. Antoni Salas
Cial Plomer
8. Jaume Bauzá
Can Botelles
9. Toni Castelló
V. Martel
10. Jaume Alzamora
Cial Plomer

52:33
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.

Classificació General del Pla Petit
1. Antoni Font
Herbes Túnel
2. Miquel Oliver
Can Nadal
3. Rafel Campins
Gr Fontanet
4. Josep Miquel Lluís
Gr Fontanet
5. Francisco Garrido
C. Rosselló
6. Toni Castelló
Viatg Martel
7. Sebastià Salom
C. Rosselló
8. Toni Mateu
Es Pou
9. Miquel A. Jaume
Gr Fontanet
10. Jaume Alzamora
Cial Plomer

3:37:52
a7
a 10
a 12
a 19
a 28
a 22
a 33
a 27
a 28

Guanyadors categories Pla Petit (etapa)
Cicl: Rafel Campins
Grup Fontanet
M-30: Tomeu Ballester
Vidrieria Sineu
M-40: Toni Salas
Cial Plomer
M-50: Toni Figuerola
Cons. Rosselló
M-60: Gregorio Garrido
Pastor SA.
Femin:Mª Aª Muntaner
Pastor SA
Guanyadors categories Pla Petit (Absoluts)
Cicl: Antoni Font
Herbes Túnel
M-30: Josep Miquel Lluís Grup Fontanet
M-40: Toni Castelló
Viatges Martel
M-50: Toni Figuerola
Conserves Rosselló
M-60: Biel Cerdà
Herbes Túnel
General de la Muntanya
1. Rafel Campins
Fontanet
2. Miquel Oliver
Can Nadal
3. Jaume Bauzá
Can Botelles

9 p.
6 p.
4 p.

General de les Metes Volants:
1. Jaume Bauzá
Can Botelles 6
2. Rafel Campins
Fontanet
3. Miquel Oliver
Can Nadal

p.
5 p.
3 p.

General de la Regularitat:
1. Rafel Campins
Fontanet
1. Miquel Oliver
Can Nadal
3. Antoni Font
Herbes Túnel

91 p.
77 p.
71 p.

General dels Equips:
1. Agrup, Cicl. Sineu Grup Fontanet
10:54:39
2. Club Ciclista Llubí
Con. Rosselló
a 32 seg

3. CC Muro

Cial Plomer

a 59 seg

Pel que fa al Pla Gran, hi han participat 128 ciclistes que
han iniciat la seva competició a les 17.30 hores. L’itinerari ha
estat de 84 quilòmetres repartits en quatre voltes. Tant la temperatura com la combativitat i els constants canvis de ritme han
provocat un gran número d’abandonaments. Tan sols 66
ciclistes han arribat a la conclusió de l’etapa. Una jornada en la
qual s’han format distints grups al capdavant de la cursa però
sempre eren controlat pels homes de Bicicletes Caldentey que
avui han tingut treball a escarada per aconseguir protegir els
interessos de Carles Borràs.
Els passos de muntanya i la meta volant han estat
decisius per decantar la balança a favor de Pasqual Torrens i
Raúl Jiménex respectivament. Però el moment de més tensió de
la jornada ha arribat quan a falta d’una volta i mitja han escapat
Joan Xavier Amer (a 17 segons a la gral) i Àngel González (a 35
segons a la gral) els qual han mostrat les seves magnífiques
condicions de rodadors i han arribat a tenir quaranta segons al
seu favor, essent, en aquests instant, Amer, el líder virtual de la
cursa.
A la darrera volta han estat agafats i el company del líder,
Toni Vives, ha atacat amb gran força en els darrers metres i ha
aconseguit tres segons respecte d’un primer grup bastant
nombrós on hi venía el líder Carles Borràs molt ben situat.
Classificació d’etapa del Pla Gran
1. Toni Vives
B. Caldentey
2. Joan Ant. Córdoba
Pavim Lloseta a 3
3. Toni Abraham
Gr Fontanet
4. J. Xavier Amer
Grup Fontanet
5. Xisco Horrach
Pavim Lloseta
6. Carles Borràs
Bc Caldentey
7. Rafel Miralles
Herbes Túnel
8. Biel Palmer
Pavim Lloseta
B. Caldentey
9. Tomeu Quetglas
10. José T. González
Bicioferta
Classificació General del Pla Gran
1. Carles Borràs
Bc Caldentey
2. Biel Palmer
Pav. Lloseta
3. Xisco Horrach
Pav. Lloseta
4. Toni Abraham
Gr Fontanet
5. Toni Vives
Bc Caldentey

2:10:43
seg
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.
m.t.

3:31:53
a 1 seg
a 3 seg.
a 6 seg.
a 10 seg.

Els guanyadors de les diferents categories

Juliol, 2004
6. Rafel Miralles
7. Pasqual Torrens
8. Tomeu Quetglas
9. Xavier Morey
10. Bernat Comas
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Herbes Túnel
Gr Fontanet
B. Caldentey
Herbes Túnel
Saunier Duvala

a 11 seg.
a 12 seg.
a 13 seg.
a 14 seg.
15 seg.

Guanyadors per categories Pla Gran (etapa)
Cicles:J. Xavi Amer
Grup Fontanet
M-30: Toni Vives
Bic. Caldentey
M-40: Jaume Font
Saunier Duval
M-50: Martí Comas
Emaya Arenal
M-60: Ferm. Andrés
Paviments Lloseta
Guanyadors absoluts per categories Pla Gran
Cicles:Carles Borràs
Bicicletes Caldentey
M-30: Xisco Horrach
Paviments Lloseta
M-40: Bernat Comas
Saunier Duval
M-50: Martí Comas
Tenis Arenal
M-60: Ferm. Andrés
Paviments Lloseta
General de la Muntanya
1. Pasqual Torrens
2. José T. González
3. Pere Santandreu

Gr Fontanet
Bicioferta
B. Caldentey

11 p.
10 p.
06 p.

General de les Metes Volants:
1. Raúl Jiménez
Humiclima
2. Joan A.Córdoba
Pav.lloseta
2. Tarciso Souza
Grup Fontanet

8 p.
4 p.
3 p.

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

87 p.
85 p.
65 p.

General dels Equips:
1. Club Ciclista Inca
2. C.C. Ses Salines
3. Agrup, Cicl. Sineu

22:10:07
a 07 seg.
a 11 seg.

Pav. Lloseta
Bic Caldentey
Grup Fontanet

Sopar de cloenda al Restaurant Es Cruce
El divendres dia 18 de juny, a les 21 hores s’inicià el sopar i acte
de cloenda i lliurament de premis i mallots al Restaurant Es Cruce de Vilafranca. Hi assistiren els representants institucionals
de les entitats, ajuntaments i firmes comercials que ens han
donat suport. Anualment reunim al voltant dels quatre centenars
de comensals.

SOM LA GENT BLAUGRANA
La Penya Barcelonista de Maria de la Salut
vos vol fer avinent una informació rebuda del Canal
Barça, que estaríem contents fos del vostre interès.
Si fos així ja us podem informar que la gravació del
programa tindrà lloc el proper dilluns, 19 de juliol,
de 21 a 24 hores, a la plaça de Porto Cristo, davant
el Moll.
De què és tracta?
“Som la gent blaugrana” és un programa dedicat a
les Penyes del Barça i a tots els aficionats del club en
general. “Barça TV” viatjarà a 14 ciutats dels Països
Catalans amb un escenari mòbil i els penyistes podran
expressar-se lliurement davant les càmeres. És un programa d’entreteniment on els socis tenen l’oportunitat de
participar activament en un programa de televisió, ja que
ells en són els únics protagonistes. Els aficionats tindran a
la seva disposició un mitjà per transmetre tot el que pensen
del seu estimat club: per cantar, per divertir-se, per ballar,
per queixar-se, per fer peticions, etc.
Portam “Barça TV” a les penyes. Buscarem el penyista
més simpàtic, el més jove, el més divertit, el rapsoda,
l’imitador, el futbolista... És una magnífica ocasió que
“Barça TV” ofereix a tots els penyistes i aficionats del
Barça per fer sentir la seva veu.
Procés de gravació del programa
Tot l’equip de “Som la gent blaugrana” viatjarem a
14 ciutats dels Països Catalans. Arribarem a primera hora
de la tarda i muntarem I’escenari de “Barca TV” a una
de les places importants de la ciutat. Mentrestant, un equip
de càmeres buscarà els perfils més destacats d’entre els
membres de les penyes i, a més a més, filmarà els indrets
més importants de la ciutat en qüestió. Cap a les 9 del
vespre, començarà I’enregistrament a l’escenari situat a
la plaça principal. Tots els penyistes i aficionats del Barça
que ho desitgin podran pujar dalt de la tarima i expressar
tot el que sempre han volgut dir. Al costat de l’escenari hi
haurà I’autocar del primer equip del Barça i I’Oficina
d’Atenció al Barcelonista que ens acompanyarà durant
tot els viatges i estarà a disposició de tots els ciutadans.
L’escenari incorporarà pantalles on es projectaran durant
tot I’acte imatges dels jugadors blaugrana i de la
programació diària de “Barça N”. Tot el que s’enregistri
quedarà resumit en 14 programes de 40 minuts
aproximadament que s’emetran a °Barça N”.
“Som la gent blaugrana” està obert a què tots els ciutadans
puguin participar activament del programa, que pugin a
l’escenari, que es diverteixin i facin partícips al públic de
la seva opinió.
Penya Barcelonista de Maria de la Salut

FENT CARRERANY - 24 (148)

Juliol, 2004

TORNEIG FUTBET - MARIA 2004
El passat dia 30 de juny, un anys més, tornà a començar
el torneig de futbet. Aquesta activitat fa que el camp d’esports
sigui el centre d’atenció del poble, els dies que hi ha partits.
Enguany hi ha 12 equips inscrits i els partits es juguen els
dimecres, dijous i divendres dels mesos de juliol i agost. Els
equips són els següents:
África
Latino
Agua Sport
Polipalanca
Bar Triquet
Pub S'Estiu
Construccions Mestre Ferriol
Punto Red Mallorca
Construccions Mulet Euro Estamp Quintos
Excavacions Juan Gual
Sudamèrica
Aquesta
és la
formació
de l'equip
Quintos
que
guanyaren
el
campionat
de l'any
passat
CALENDARI
Dimecres, 30 de juny
21 hores. Punto Red Mallorca - Excavacions Juan Gual
22 hores. Sudamèrica - Pub S'Estiu
Dijous, 1 de juliol
21 hores. Agua Sport - Construc. Mestre Ferriol
22 hores. Construc. Mulet Euro Estamp - África
Divendres, 2 de juliol
20'30 hores. Polipalanca - Bar Triquet
21'30 hores. Latino - Quintos
22'30 hores. Excavacions Juan Gual - Sudamèrica
Dimecres, 7 de juliol
21 hores. Punto Red Mallorca - Bar Triquet
22 hores. Quintos - Pub S'Estiu
Dijous, 8 de Juliol
21 hores. Polipalanca – Àfrica
22 hores. Agua Sport - Construc. Mulet Euro Estamp
Divendres, 9 de juliol
20'30 hores. Àfrica – Quintos
21'30 hores. Latino - Excavacions Juan Gual
22'30 hores. Sudamèrica - Construc. Mestre Ferriol
Dimecres, 14 de juliol
21 hores. Construc. Mestre Ferriol – Latino
22 hores. Construc. Mulet Euro Estamp - Punto Red Mallorca
Dijous, 15 de juliol
21 hores. Excavacions Juan Gual - Quintos
22 hores. Polipalanca - Agua Sport
Divendres, 16 de juliol
20'30 hores. Àfrica - Pub S'Estiu
21'30 hores. Bar Triquet - Sudamèrica
22'30 hores. Rub S'Estiu - Latino
Dimecres, 21 de juliol
21 hores. Punto Red Mallorca - Polipalanca
22 hores. Latino - Bar Triquet

Dijous, 22 de juliol
21 hores. Quintos - Construc. Mestre Ferriol
22 hores. Pub S'Estiu - Excavacions Juan Gual
Divendres, 23 de juliol
20'30 hores. Agua Sport – Àfrica
21'30 hores. Construc. Mestre Ferriol - Punto Red Mallorca
22'30 hores. Sudamèrica - Construc. Mulet Euro Estamp
Dimecres, 28 de Juliol
21hores. Bar Triquet – Quintos
22 hores. Àfrica - Excavacions Juan Gual
Dijous, 29 de juliol
21 hores. Construc. Mestre Ferriol - Pub S'Estiu
22 hores. Agua Sport - Punto Red Mallorca
Divendres, 30 de juliol
20'30 hores. Polipalanca - Sudamèrica
21'30 hores. Bar Triquet - Agua Sport
22'30 hores. Construc. Mulet Euro Estamp - Latino
Dimecres, 4 d'agost
21 hores. Latino – Polipalanca
22 hores. Quintos - Construc. Mulet Euro Estamp
Dijous, 5 d'agost
21 hores. Punto Red Mallorca - Àfrica
22 hores. Pub S'Estiu - Bar Triquet
Divendres, 6 d'agost
20'30 hores. Excavacions Juan Gual - Construc. Mestre Ferriol
21'30 hores. Sudamèrica - Agua Sport
22'30 hores. Construc. Mulet Euro Estamp - Polipalanca
Dimecres, 11 d'agost
21 hores. Agua Sport – Latino
22 hores. Àfrica - Construc. Mestre Ferriol
Dijous, 12 d'agost
21 hores. Polipalanca – Quintos
22 hores. Construc. Mulet Euro Estamp - Pub S'Estiu
Divendres, 13 d'agost
20'30 hores. Bar Triquet - Excavacions Juan Gual
21'30 hores. Punto Red Mallorca - Sudamèrica
22'30 hores. Latino - África
Dimecres, 18 d'agost
21 hores. Quintos - Agua Sport
22 hores. Sudamèrica - Àfrica
Dijous, 19 d'agost
21 hores. Pub S'Estiu – Polipalanca
22 hores. Excavacions Juan Gual - Construc. Mulet Euro Estamp
Divendres, 20 d'agost
20'30 hores. Construc. Mestre Ferriol - Bar Triquet
21'30 hores. Latino - Punto Red Mallorca
22'30 hores. Quintos - Sudamèrica
Dimarts, 24 d'agost
21 hores. Construc. Mestre Ferriol – Polipalanca
22 hores. Bar Triquet - Construc, Mulet Euro Estamp
Dimecres, 25 d'agost
21 hores. Pub S'Estiu - Punto Red Mallorca
22 hores. Excavacions Juan Gual - Agua Sport
Dijous, 26 d'agost
20'30 hores. Polipalanca - Excavacions Juan Gual
21'30 hores. Punto Red Mallorca - Quintos
22'30 hores. Construc. Mulet Euro Estamp - Construc. Mestre Ferriol
Divendres, 27 d'agost
20'30 hores. Agua Sport - Pub S'Estiu
21'30 hores. Sudamèrica - Latino
22'30 hores. Àfrica - Bar Triquet

