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Keniates
ballant a
la Plaça

I els més
menuts s'ho han
passat d'allò
més bé a
l'escoleta d'estiu
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EDITORIAL
Ja dèiem el mes passat que l’estiu com cada any modifica
hàbits i costums i introdueix una mesura del temps diferent.
Sembla que a nosaltres, a la gent que feim la revista, aquesta
laxitud també ens ha afectat de valent, però de manera ben
involuntària. Així, sense fer-ne comptes, ens hem trobat que allò
que juga a favor nostre, la tecnologia, se’ns girava en contra i tal
com deim al bullit el nostre correu electrònic ha dit prou i ens
hem quedat aïllats del món (és un dir) i sense possibilitat de
saber qui era que entrava en contacte amb nosaltres o ens feia
arribar escrits o suggeriments.
L’altra cosa que ens ha passat era molt més humana però
també té a veure amb la tecnologia. Una de les persones que fa
la revista –aquella que domina la tecnologia posada al nostre
servei- va haver de deixar-nos uns quants dies. I ja ens teniu a
tots els altres anant de bòlit per suplir amb voluntat allò que el
nostre desconeixement tecnològic no ens permetia usar.
Mirau si en som de fràgils! Tenim telèfon, podem posar
l’aire condicionat, veim la televisió. I no en feim cas. I si tot fa
un pet, tal i com ens passà a nosaltres, et trobes del tot indefens
i no saps què fer.
La revista sortirà, amb retard, però sortirà. I nosaltres som
els primers a lamentar-ho, però de vegades la tecnologia es
converteix en un problema afegit en lloc d’una solució. El temps
en què fer la revista consistia en un acte de treballs manuals –i
mai més ben dit-, on retallaves, enganxaves, refeies, dibuixaves
a mà i al final tot quadrava ja no és possible recuperar-lo.
L’esclavatge de la tècnica té aquestes servituds.
Procurau per tant assaborir bé l’estiu, mirau de no passar
cap calorada i agafau-vos les coses amb humor i paciència. El
temps tanmateix no es pot aturar i al final tot s’arregla... o s’acaba
de trencar.
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UNA NOVA EDICIÓ DEL FESTIVAL DE DANSES FOLKLÒRIQUES
El passat 21 de juliol a la Plaça des Pou assistírem
a una nova edició del Festival de Danses Folklòriques.
L’encert de contactar amb els organitzadors del festival
ara ja fa uns anys, ens assegura que cada estiu a Maria
puguem gaudir de l’exhibició d’un o dos grups de dansa
que vénen a Mallorca per participar en aquest festival
que es fa cada any a Sóller.
Fins ara hem tengut grups d’Àsia, d’Amèrica,
d’Europa i enguany ens tocà un grup africà, de Kènia,
concretament. El grup kenià, format per un grup de
dansaires i un altre de músics percussionistes deixà la
gent bocabadada. Els vestits que duien, que cridaven
En un moment donat feren ballar la gent que hi
havia fent-los executar uns passos de dansa senzills però
divertits per als que s’atreviren a realitzar-los.

l’atenció pels seus colors, per l’originalitat, eren el
complement ideal a les danses que executaven. La música en directe, amb les veus que acompanyaven els
dansaires, contribuïa a fer més original i més atractiu el
seguit de danses que executaren. Homes tots sols, dones, amb parelles, etc, sortiren enmig de la plaça a fer
els seus balls i deixaren enlluernat el nombrós públic que
assistí a l’exhibició.

La seva actuació durà molt, ben bé una hora de
rellotge i anà seguida per l’actuació del grup So de
Castanyetes de Maria que tancà la vetllada amb els seus
balls.
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UNA COMUNITAT DE REGANTS PER APROFITAR L’AIGUA
DE LA DEPURADORA
La darrera setmana del mes de juliol es
va fer una reunió a la Casa de Cultura amb
veïnats de Maria que tenguessin bocins de terra
a Banderola, es Pujolet i als voltants del lloc
on hi ha ubicada l’estació depuradora per mirar d’aprofitar l’aigua que passa per la planta.
Ara, un cop trets els elements sòlids que
acompanyen la depuració i separats els llots
de l’aigua, aquesta s’aboca al torrent.
A pesar que des del primer moment es digué
que aquesta aigua quedava ben depurada i que
no comportava cap perill de contaminació per
als aqüífers de la zona, i per això es podia
abocar tranquil·lament al torrent, ara resulta
que el fet de treure aigua per al poble del pou
de Montblanc, un lloc que queda dins la zona
de risc per les possibles filtracions d’aquesta
aigua de la depuradora en el seu pas pel torrent,

ha possibilitat que es fes aquesta proposta,
amb la particularitat que ja s’ha dit que no és
bona per a segons quin tipus de reguiu. Així
les verdures, els llegums, les hortalisses, queden descartades per la possible contaminació
directa de l’objecte de consum, mentre que
sí és aprofitable per als arbres fruiters, ja que
la fruita no entra en contacte directa amb
aquesta aigua.
No hi tenim res a dir sobre aquesta proposta
que es fa, però el que no sembla raonable i
és de denúncia és que ara se’ns diu una cosa
que abans es negava de totes totes.
Tot procés de depuració de les aigües ha de
fer el cicle complet si es vol estar segur que
no comporta cap classe de risc el seu
consum.

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.
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Activitats socioeducatives

Estiu 2004
Com cada any l’Escola d’Estiu de Maria
ha començat el primer dia de juliol, encara
que els monitors estiguessin un poc
ressacosos ja que el dia abans tornaven d’un
campament a Eivissa amb l’Esplai.
Enguany, a part de l’escola d’estiu als
matins, els capvespres s’han organitzat
diverses activitats: ball de bot, informàtica,
taller de teatre, taller de cuina per infants, jocs,
manualitats, reforç escolar, activitats per a
infants de 0 a 3 anys... Una oferta
complementària que ha tingut molta
acceptació.
A l’escola d’estiu, no només hi venim
per divertir-nos, també venim a aprendre
coses com: compartir a respectar-nos, a ser
tolerants, a saber jugar net... i enguany hem
volgut aprendre alguna cosa de les nostres
arrels, dels nostres padrins. Per això hem
decidit ser pagesos i pageses, hem tengut cura
del jardí de l’escola i fins i tot hi hem sembrat.
A les activitats per a infants de 0 a 3 anys
hem jugat amb farina i pasta, hem fet
manualitats amb pasta de sal i hem pintat un
mural.

Al taller de manualitats hem fet tot tipus
de joguines emprant material reciclat.
També hem anat a la piscina dos cops per
setmana...i quan no hi hem anat ens hem
refrescat fent jocs d’aigua..
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També hem tengut temps per llegir.
Dia 30 de juliol férem una festa-dinar.
Anàrem tots a comprar el que necessitàvem
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per fer un bon trempó i un pastís. Tots
participarem en l’elaboració i el trobàrem ben
bo.
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BULLIT DE NOTÍCIES
FESTIUS PER A L’ANY 2005

Els dies festius aprovats pel Govern Balear, a instàncies
de la Conselleria de Treball i Formació, per al proper any
2005, seran els següents:
1 de gener
Cap d’any
dissabte
6 de gener
Epifania
dijous
1 de març
Dia de les Illes Balears dimarts
24 de març
Dijous Sant
dijous
25 de març
Divendres Sant
divendres
2 de maig
Substitueix dia 1
dilluns
15 d’agost
Mare de Déu d’Agost dilluns
12 d’octubre
La Hispanitat
dilluns
1 de novembre
Tots Sants
dimecres
6 de desembre
La Constitució
dimarts
8 de desembre
La Immaculada
dijous
26 de desembre Segona festa de Nadal dilluns
A aquestes hi hem d’afegir les dues festes locals
17 de gener
Sant Antoni
7 de setembre
La Mare de Déu

MAGÍ FERRIOL, NOMENAT DIRECTOR DE
L’ESCOLA PER TRES CURSOS MÉS
Magí Ferriol Bauzà, que ja venia fent les funcions
de director del Col·legi Públic Antoni Monjo des de fa 12
anys, ha tornat esser nomenat per tres cursos més. Després
de passar per tres eleccions a càrrec del Consell Escolar
del Centre, aquesta vegada la mecànica ha estat una mica
diferent degut als canvis que la LOCE ha introduit en la
elecció de directors. Durant el mes de juny es nomenà
una comissió formada per tres representants de
l’administració, dos mestres i un pare del Consell Escolar
els quals valoraren els mèrits i el projecte presentat. Els
altres membres de l’equip directiu seran els mateixos:
Martina Vives Colombram serà la Cap d’Estudis i Joana
Maria Colombram Llompart serà la Secretària.

PROBLEMES AL CORREU I A LA WEB DE
FENT CARRERANY
Des del passat dia 2 de juliol no funcionen ni l’accés
a la pàgina web ni el correu electrònic de Fent Carrerany.
La causa més probable ha estat la infecció d’un a més
ordinadors que té configurada la compta de correu
electrònic de premsaforana.com. Aquests programes es
fiquen dins ordinadors penjats d’altres programes (de
qualsevol tipus i legals), però generalment s’instal·len amb
programes tipus, emule, kazaa, ... i el seu funcionament
és molt senzill: en primer lloc detecten els arxius que guarden els usuaris i contrasenyes que utilitzam amb el nostre
ordinador i dissimulats amb altra informació que va i ve
del nostre ordinador, s’envia cap a ordinadors remots

d’internet que les va emmagatzemant i processant.
Després d’esser analitzada aleatòriament, aquesta
informació pot servir per enviar correus spam i massius
suplantant la nostra identitat (usuari i contrasenya) sense
el nostre permís durant un temps, fins que els afectats que
reben els correus (AOL, Terra, Yahoo,...) ho detecten i
desconnecten els comptes. I això és el que ens ha passat.
Si qualcú aquest mes de juliol ens ha fet arribar
algun missatge a través de la nostra adreça habitual i veu
que no surt ja sap què és el que ha passat. Si estau
interessats que surti us agrairíem que ens el tornàssiu enviar a la nova adreça:
fentcarrerany.apfm@premsaforana.com

DOS MARIERS A LES EXECUTIVES MALLORQUINA I BALEAR DE PSOE
El PSIB-PSOE ha celebrat aquest passat mes de
juliol els seus congressos autonòmics i mallorquí
respectivament. Les discrepàncies que es feren públiques
a través de la premsa entre el sector oficialista representat
pel seu president Francesc Antich i la secretària Francina
Armengol i el sector anomenat crític encapçalat per Damià
Cànoves amb el suport, sobretot, de les agrupacions
d’Andratx, Calvià i part de Palma, es va resoldre amb la
victòria del sector oficialista, al qual sembla que l’agrupació
de Maria donava el seu suport. Al final del congrés de la
federació balear, el marier Miquel Mestre es convertí en
un dels homes forts del partit ja que passà a ocupar-se de
la poderosa secretaria d’organització. Poc després se
celebrà el congrés de Mallorca i en aquesta ocasió l’elegit,
com a vocal de la nova executiva, fou Rafel Oliver. Els
desitjam a tots dos tota classes d’encerts en la seva feina
de partit i a veure si ajuden a tranquil·litzar una mica les
aigües remogudes d’un PSOE illenc massa despistat
després de quedar a l’oposició a les passades eleccions
autonòmiques.

UN COSSIOL MASSA TEMPS A TERRA, UN
PARC MAL CUIDAT I UNES MALIFETES
SENSE SENTIT
A començaments del passat mes de juliol un dels
cossiols de fusa que hi ha a la Plaça des Pou va aparèixer
girat i la terra escampada per la plaça. Així va quedar ben
bé per espai de tres setmanes donant una impressió de
deixadesa que no diu massa a favor de les feines de
manteniment del patrimoni urbà del poble. Igualment també
ens hem de fer ressò del malestar de molts de veïnats del
poble que tenen nins petits i no tan petits que són usuaris
del parc infantil de la Plaça del Mercat i que es queixen
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del mal estat de les instal·lacions. A veure si la brigada hi
fa una repassadeta de tant en tant. També a mitjans de
juliol un matí, al Carrer Nou uns senyals de tràfic
aparegueren serrats i a terra, així com unes oliveres
arrabassades. En aquesta ocasió sí que és cert que els
senyals es recol·locaren tot d’una pel perill evident que
això suposava per a la circulació rodada, però les oliveres,
lamentablement desaparegueren del mapa. No s’acaba
d’entendre aquestes ganes de fer mal al bé comú i que
l’únic que fa és carregar més despeses a l’esquena dels
contribuents i deixa en la impunitat més absoluta els seus
causants.

LES MOTOS, LA VELOCITAT I LA CANÇÓ
DE SEMPRE
Res no direm als pares i mares que tot d’una que
els seus fills i filles tenen l’edat els compren la moto.
Cadascú que faci el que vulgui amb els seus doblers. Ara
bé allò que ja no sembla tan raonable és que això signifiqui
que aquests motoristes es converteixin en una molèstia
per als veïnats del poble, en un perill per a la seva integritat
i que ningú no hi vulgui posar remei. Ni pares, ni autoritats.
Són molts els veïnats del carrer Major, del carrer Nou i de
s’Arraval (els tres carrers més llargs del poble) que es
queixen de la velocitat i del renou d’aquests jovenets que
no tenen cap mania a saltar-se a la torera les normes de
circulació, els senyals d’STOP, el límit de renou permès i
que a qualsevol hora del dia i de la nit passen per amunt i
per avall. Ah, i si a qualcú se li ocorre dir-los qualque cosa
encara se’n riuen d’ell sense cap classe de manies. Així
ens ho han fet saber i així ho deixam escrit. Qui hagi
d’actuar que actuï.

LA FESTA DELS TRENTA I TANTS
Un bon grapat de joves de Maria que enguany fan
la trentena o que fa poc que l’han estrenada s’han
empescat fer una festa per celebrar que encara tenen
força per fer marxa i no han perdut la il·lusió dels vint.
Si tot va bé dissabte dia 21 d’agost vespre, a Ca’n
Gaspar hi haurà sarau per a tothom. Ens han dit que la
festa és oberta per a tothom, aquells que encara no hi han
arribat, aquells que ja hi són i aquells altres que ja l’han
depassat una mica.
Per tal de celebrar-ho i contribuir a aminorar les
despeses de la festa han editat unes camisetes que vénen
a un preu assequible i que tenen un disseny especial per a
l’ocasió, obra d’un dels afectats per l’esdeveniment
cronològic.

QUÈ PASSA AMB LES OBRES DE CA SES
MONGES?
Molta gent es demana què passa amb les obres de
Ca ses Monges. No entenen perquè s’han aturat les obres
si les partides pressupostàries estaven assegurades des
del moment que s’iniciaren. Una obra que és absolutament
necessària ja que moltes associacions estan enlaire a
l’espera de trobar un espai per dur endavant les seves
activitats, sobretot el Grup d’Esplai que s’ha quedat sense
res després d’haver de sortir de Ca’n Gaspar per la manca d’entesa entre l’Ajuntament i el propietari.

HAN COMENÇAT LES OBRES PER ARREGLAR ELS VOLTANTS DE L’ESGLÉSIA
Si vos heu acostat per la Plaça de Dalt
haureu vist que les obres d’embelliment
del mur de contenció del jardí s’estan
acabant i que ja han marcat al terra que
va cap al portal de les dones de l’església,
els senyals que han de dur a començar
l’empedrat d’aquesta part dels voltants
de l’església, un projecte que ve de lluny
i que ara pareix que arribarà a bon port.

Aquesta fotografia mostra
ben a les clares que a Maria
hi ha infants saharauis que
passen l'estiu entre
nosaltres.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Madò Joana Aina Alomar Vademar morí el passat dia 2 de
juliol a l'edat de 79 anys. Vivia al carrer de Deulosal, número 5.
Madò Antònia Gelabert Carbonell ens deixà el
passat dia 12 juliol a l'edat de 94 anys. Vivia al
carrer Costa i Llobera, número 20.

Madò Àngela Bunyola Mas, morí dia 30 de
juliol. Vivia al carrer Santandreu, núm. 3.
Que descansin en pau

JA L'HAN FETA:
La parella formada per
Gabriel
Serra
Mesquida i Antònia
Matas Mas es casaren
el passat 3 de juliol a
l’església de Maria.
Han fixat la seva
residència a Montuïri.
Que la felicitat els
acompanyi sempre!

BENVINGUTS:
La nina Neydilin Naomi Yuquilema Mendoza, filla de Mariano
Yuquilema i Ana Patricia Mendoza, veïnats del nostre poble, va
néixer el passat 29 de juny. Enhorabona als seus pares i familiars.
El nin Aleix Amengual Llompart, fill de Martí Amengual i Maria
Antònia Llompart va néixer el passat 15 de juliol. Que tot sigui
enhorabona!

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

- 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 JUNY
MAXIMES

MINIMES

35

PLUVIOMETRIA
Dia 21 ............. 5 l
.
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TOTAL: 5 LITRES
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Temperatura Màxima
31º C (Dia 30)

Temperatura Mínima
17º C (Dia 16)
Temperatura Mitjana
23,3º C
Mitjana Màximes
25,9º C
Mitjana Mínimes
20,6º C

29

HORARIS DEL TREN QUE PASSA PER SINEU:

LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ
BEN SEGUR QUE...
Ben segur que a damunt la terra
no hi ha més barrabassada més calamitosa
ni feta més desastrosa
que la barbària d’una guerra.
Cosa que a tots ens aterra,
sobretot si es fa en coalició
quan la major preocupació
només és destruir per destruir
i poder-se repartir
el pastís de la reconstrucció.

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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UNA NOTÍCIA MAL TRACTADA, MAL ENFOCADA I PLENA D’HIPOCRESIA I EL SEU
REFLEX PÚBLIC
Segurament que això que comentaré no vendrà de
nou a ningú. A començaments del passat mes de juliol la
premsa mallorquina es va fer ressò d’un suposat cas de
compra, al nostre poble, d’una nina magribina, menor
d’edat, per un home del poble. La notícia, mannà per als
periodistes, però sobretot per al periodisme (i per a molta
més gent) sense escrúpols, tenia tot un seguit de possibilitats
que no es podien deixar escapar. Que es parlava d’una
nina menor d’edat i a la qual se li podia fer un mal irreparable; cap problema! Que es podia explotar des de
qualsevol dels vessants de la xenofòbia més primària:
emigrants, desarrelats, de baix nivell cultural, cultura que
oprimeix les dones; cap problema! El morbo estava servit.
I de morbo i de fer la pell als altres desgraciadament els
mitjans de comunicació en van plens. La quantitat de gent
que perd miserablement el seu temps al darrere de programes de televisió que giren al voltant de gent que es
dedica a treure’s la pell un als altres és immensa.
Televisions públiques (aquelles que pagam tots) i televisions
privades rivalitzen en programes d’aquest tipus.
L’eterna doble moral de tractar els altres amb
rigorositat i escrupolositat absoluta i disculpar les pròpies
baixeses és el nostre pa de cada dia. I és curiosa la manera de d’enfocar el tema quan a qui esquitxa aquesta
suposada doble moral és a un personatge públic o conegut
o a una pobra al·lota, menor d’edat, o a un pobre home,
amb poques llums per defensar-se públicament.
Així, en el cas de l’afer de Maria, vàrem assistir a
un enfilall de periodistes que feren cap al nostre poble per
entrevistar veïnats i veïnades i demanar el seu parer sobre l’afer. El tema s’havia d’allargar, tot i tractar-se d’un
afer que afectava una persona que no es podia defensar
per ser menor d’edat. I qualcú va opinar sense saber el
mal que feia i es va atrevir a fer judicis morals sense saber res més que allò que deia la xerrameca pública,
absolutament condicionada, i la mala bava afegida típica
d’aquestes ocasions. I segons quins mitjans de comunicació
(premsa, ràdio i televisió) en feren pell i ossos del tema,

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

Dilluns Tancat

Tapes, paelles i menjars per encàrrec

sense aturar-se per res. La temptació era massa gran i el
tema s’havia d’explotar al màxim.
La segona notícia afectava el ja famós cas del Rasputín,
el puticlub rus on determinats càrrecs públics balears, feren
visita a compte dels doblers públics. Aquí, determinada
premsa que no s’havia estalviat cap consideració sobre
l’afer de Maria, comença a tirar pilotes fora, sense cap
escrúpol, ja que els afectats (càrrecs públics del PP) eren
ideològicament afins als interessos ideològics d’aquests
mitjans de comunicació. Que qualcú se’n vagi de putes
amb els doblers dels nostres imposts sembla que per a
determinats periodistes o grups de pressió mediàtics no té
cap importància. Ai, aquesta doble moral presentada com
a informació asèptica i objectiva!
Si es feia un seguiment de la notícia a través de la premsa
escrita de Mallorca es podia fer un seguiment molt clar
dels grups de pressió mediàtica que tenim aquí ens aquests
moments. Tots, d’una manera o altra beuen de les
subvencions públiques i han d’anar amb compte amb allò
que diuen o insinuen. L’autolimitació respon més a criterisa
empresarials que no a criteris periodístics de recerca de
l’objectivitat. No es nou. A dreta i a esquerra hi ha la
tendència a fer sang de les debilitats i problemes dels altres
i segurament que nosaltres mateixos, en aquest modest
mitjà escrit, més de dues vegades ens hem deixat dur del
mateix tarannà.
Joan Gelabert Mas

Xerrades a Ses Tarragones
N’hi ha molts que deveu recordar que fa ja un bon
grapat d’anys al restaurant de Ses Tarragones, a la carretera
de Santa Margalida a Petra, i quan en Jaume Santandreu va
venir a fer de vicari a Maria, ell mateix, que treballava al
restaurant com a cuiner, va ser l’organitzador d’unes
xerrades que en aquell temps varen esdevenir un oasi de
llibertat, progressisme i catalanitat, no massa usual en aquella època.
Molts anys després i aprofitant l’embranzida que el
partit republicà ha tengut a les darreres conteses electorals,
ERC ha organitzat un cicle de conferències, xerrades i
col·loquis que de ben segur animaran aquest estiu. Al llarg
del mes de juliol ja se n’han celebrades dues. Una se celebrà
el passat 16 de juliol i fou una taula rodona sobre la
recuperació de la memòria històrica. Una altra i que fou
molt sonada pel tema i el ressò que va tenir, va ser la del 23
de juliol que tengué l’historiador Jordi Bilbeny com a protagonista. Aquest, en la seva xerrada defensà la catalanitat de
Cristòfol Colom, el protagonisme de la Corona d’Aragó en
la història espanyola i reconegué coma acatalans alguns dels
noms més il·lustres de la historiografia castellana.
Per al mes d’agost sabem que dia 6 hi ha programada
la presentació del darrer llibre de Jaume Santandreu, Catedral amb armaris, una novel·la polèmica pel tema i la ubicació
on se situa.
Ja ho sabeu, si els divendres voleu passar una vetllada agradable, aprendre coses i sopar bé, per 12 • teniu una cita a
Ses Tarragones.
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L’ASSOCIACIÓ DE PREMSA FORANA DE MALLORCA SIGNA UN CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB LA GERMANDAT DE DONANTS DE SANG DE MALLORCA
El president de l’Associació de Premsa Forana de
Mallorca, Gabriel Mercè, i el president de la Germandat de
Donants de Sang de Mallorca, Llorenç Vallori, han signat un
conveni de col·laboració entre les dues entitats per a la
promoció de les activitats i objectius dels donants, en un
acte que ha comptat amb la presència del gerent del Banc de
Sang balear, Víctor Gistau.
L’objectiu últim del protocol és el foment de la donació
altruista de sang per tal de poder cobrir les necessitats
hemoteràpiques de la població mallorquina. Això
s’aconseguirà a través de la inserció gratuïta als mitjans
adherits a l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (que
actualment són 46) de totes aquelles informacions i
campanyes que siguin d’interès per als lectors d’aquestes
publicacions.
En concret les revistes locals s’encarregaran de donar a
conèixer puntualment les visites de la Germandat de Donants
de Sang als pobles per a la realització d’extraccions, de
publicar els balanços, articles informatius o de foment de
les donacions i altres materials que es considerin d’interès
per als lectors de la Premsa Forana. També a la pàgina web

Una nova edició del Rock’n’rostoll
La setmana del 23 al 27 d’agost tendrem a Maria,
al tradicional camp amb rostoll, tal i com queda després
de la sega, una nova edició de la clàssica moguda estiuenca
del Rock’n’rostoll. Després de l’èxit de la innovació que
es va dur a terme l’any passat, quan a partir de la
incorporació de Maria Antònia Oliver la moguda passà de
la tradicional nit de música a una sèrie de dies on es
combinaren tallers diversos, amb el treball de moviment
del cos com a nexe d’unió, una mostra de dansa amb gent
de procedència ben diversa i amb actituds ben diferents a
l’espai de rostoll, i la nit rockera.
Enguany la cosa promet ser tan interessant com
l’any passat. A l’hora de fer la revista el programa sembla
gairebé tancat del tot. Així l’organització serà una altra
vegada de l’Associació Rostoll i l’Associació La
Impossible. Es comptarà amb el patrocini del Consell de
Mallorca a través del Departament de Cultura i la Direcció
Insular de Joventut i amb la col·laboració de l’Ajuntament

Gabriel Mercè, Llorenç Vallori i Víctor Gistau, en el
moment de la signatura
de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca s’hi col·locarà
un link adreçat al web de la Germandat de Donants de Sang.
De fet, entre el 70 i el 80% de les extraccions de sang que la
Germandat realitza a Mallorca provenen de la part forana,
un fet que les dues entitats col·laboradores volen potenciar
a través d’aquest acord.

de Maria de la Salut i de la Fundació Sa Nostra.
Així al llarg de la setmana es faran distints tallers a
diversos espais del poble. Daniel Miracle farà un taller de
vídeo i el resultat es podrà veure a la nit de la mostra de
dansa. El fotògraf Jordi Bover realitzarà al llarg de tota la
setmana instantànies que es podran veure a l’edició de
l’any que ve. Xinacittà realitzarà uns tallers d’animació
d’objectes i passarà també obra a la nit de dansa.
La nit de dansa podrem veure les actuacions de
gent com: Bàrbara Riera (Mallorca), Sílvia Sant (Barcelona), Vicenç Mayans (Mallorca), Clara Matas (Mallorca), Kitt Jonhson (Dinamarca), Rafael Linares (València),
Cinzia Scordia (Sicília) i El loco Brusca, així com música
de Dj dels anys setanta.
Igualment les actuacions musicals de la nit de rock
ja semblen confirmades. Així es comptarà amb les
actuacions de Bonsanka, La Gran Orquesta Republicana,
Guadaña, KreggaesKa, una sonora batucada i la
intervenció de diversos Djs: en Jaume, en Tolo i Ander
Beat que animaran la vetllada rockera.
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA *XVII*
Dedicatòria
A l’intel·ligent i traçut soci d’ADELA Balears, sr.
Antonio Herrezuelo Sànchez li dedic de tot cor el present
article, desitjant-li que la impietosa ELA que el té abacuat
en una cadira de rodes, almanco no avanci més, i pugui
seguir fent volar la seva imaginació, igual que els avions
d’aeromodelisme que tan li agradaven i li agraden, tot
recordant les galanxones flors de molla de pa que feia el
voluntariat de la Creu Roja, al pic que per molts d’anys
gaudeixi de l’amor de la seva esposa Purificació, així com
de la resta de la família, inclosa l’entremaliada i cridanera
cusseta Candela. Així sigui!!

L’ELA en el microscopi de la paraula
“un voltí per els nervis perifèrics”
Seguint el nostre escorcoll per l’univers cel·lular,
avui darem un voltí pels nervis perifèrics, que són els que
condueixen els estímuls fins a la medul·la espinal.
En els esmentats nervis perifèrics trobam que les
beines de mielina estan enrevoltades pel protoplasma d’una
cèl·lula de Schwann (a1); al pic que, a la seva membrana
s’afegeix una altra que nom membrana Basal (a2), la qual
embolcalla l’internodi produint un aïllament de les fibres
nervioses unes de les altres (a3), cosa que representa el
nucli de la cèl·lula de Schwann.
Si observam l’esquema d’un nervi perifèric podrem
apreciar com les entalles de Schmidt-Lanterman (a4)
apareixen en una secció longitudinal del nervi, com
desdoblaments de les línies principals de les laminetes que
contenen el citoplasma.
Els neuròlegs han fet reconstruccions
tridimensionals on es pot observar que els espais de les
entalles adopten en conjunt un trajecte en torterola, amb
la qual cosa els seus continguts citoplàsmics es
comuniquen entre sí.
Pel que respecta als nodes de Ranvier (b5) veurem
en els gràfics (a,b6), com els allargaments marginals de
les cèl·lules de Schwann s’estenen i interdigiten, tot formant
una coberta entre ells mateixos en contrast amb el que
succeeix en les fibres centrals (b5).
Si ens fixem en l’axó que figura amb el número 7
de les il·lustracions a, b i d; s’ha de dir que existeix una
relació entre el gàlib del cilinreeix i la gruixària de la beina
de mielina, la distància entre els nodes de Ranvier, i la
velocitat de conducció de l’impuls nerviós.
Idò quan més gran és el gàlib de l’axó, major és la
gruixària de la beina de mielina, éssent també més, la
distància internodal.
És per això que quan una fibra mielínica està
creixent les distàncies internodals augmenten
progressivament, fet que produeix un acreixement en la

velocitat de conducció dels impulsos.
Les fibres nervioses són classificades en tres castes:
A, B i C segons el seu contingut de mielina i la celeritat en
què són manats els estímuls.
Les fibres A es troben fortament mielinitzades. EL
seu diàmetre oscil·la entre els 3 i 20 mm (que és una mida
microscòpica encapçalada per la lletra grega m, que equival
a la nostra m), arribant a una velocitat de conducció de
fins a 20 m/seg.
En quant a les fibres de casta B són tot el contrari
que les A, doncs estan molt pobrement mielanitzades, el
seu diàmetre és menor perquè el barem és d’1 a 3 mm, i
la celeritat en que transmet els impulsos nerviosos és un
poc més llaguiosa, no passant de 15 m/seg.
Finalment les fibres C són de característiques
amielíniques, és a dir, són freturoses de coberta mielínica,
éssent la seva conducció d’una velocitat extremadament
molla, tan sols a 2 m/seg.
S’ha comprovat que en les fibres amielíniqueses
produeix una propagació continuada de l’excitació nerviosa,
mentre que en les mielíniques la transmissió dels impulsos
es realitza mitjançant salts.
Les bases morfològiques, que és la part de la biologia
que estudia la forma i l’estructura dels éssers vius, han
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demostrat que aquesta conducció saltatòria és fruit de
l’alternança, al llarg del nervi, dels segments amb coberta
mielínica denominada internodi i les zones desmielinitzades,
dites nodes de Ranvier. Aquesta casta de conducció és
molt més rabenta i requereix manco energia que la de les
fibres A i B, propagadores ambdues de l’excitació en forma
continuada.
Seguint amb la descripció de les fibres nervioses
perifèriques, direm que es troben rodejades per fibril·les
colagenes de trajecte longitudinal que, juntament amb la
membrana basal formen la beina endoneural.
Les esmentades fibres nervioses estan immerses
en un teixit conjuntiu lax anomenat endoneure (D.8).
Un número variable d’aquestes s’aboldronen en
feixos constituint fascicles (C.10), que s’hi troben
embolcallats pel perineure (C.D.9), el qual està integrat
principalment per fibres conjuntives circulars.
La capa més interna del perineure està formada
per cèl·lules endotelials disposades en diversos estrats molt
fins; en les seves cares perineural i endoneural tenen una
membrana basal, i s’hi uneixen les unes a les altres
mitjançant zonules d’oclusió que són unes franges circulars

de fibres, constituint així una barrera entre el nervi i els
teixits adjacents, similar als endotelis dels capil·lars
cerebrals.
La resistència mecànica d’un nervi perifèric es
deguda al seu contingut en fibres circulars elàstiques. És
per això que els nervis de les extremitats tenen el seu
perineure reforçant les regions articulars.
Annex al perineure es disposa l’epineure (C.D.11)
que en les seves capes més internes formen laminetes
concèntriques, mentre que les que es troben en la perifèria
continuen amb un teixit i linfàtics (D.12).
Per concloure indicarem que en la il·lustració
(D.13) podem veure nuclis de cèl·lules de Schwann, mentre
que la (D.14) ens mostra nuclis de cèl·lules capil·lars.

L’última paraula la té na Caty
«No puc deixar d’aplaudir i expressar la meva
estimació per tots els associats, voluntaris i amics. Gràcies
al vostre esforç i treball desinteressat ADELA-Balears
és avui un poc més coneguda, perquè si els malalts som el
cor i l’ànima de l’associació, vosaltres en sou les mans»
Miquel Jordan iRonsano

UNA NOVA REUNIÓ SOBRE EL CAMÍ CREUER
Pareix que la cosa ara va planera i de
debò. El passat dia 7 de juliol tingué lloc una
segona reunió a l’Ajuntament, entre els
afectats per l’ampliació del Camí Creuer amb
membres de tots els grups polítics del
consistori i un tècnic de Carreteres del Consell
de Mallorca. Es parlà principalment del preu
de l’expropiació que serà de 6 euros per metre
quadrat. La majoria de propietaris no hi
posaren emperons i firmaren un paper donant
la seva conformitat.
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TORNEIG FUTBET - MARIA 2004
Resultats Juny - Juliol:
Punto Red Mallorca - Excavacions Juan Gual
Sudamèrica - Pub S'Estiu
Agua Sport - Construc. Mestre Ferriol
Construc. Mulet Euro Estamp - África
Polipalanca - Bar Triquet
Latino - Quintos
Excavacions Juan Gual - Sudamèrica
Punto Red Mallorca - Bar Triquet
Quintos - Pub S'Estiu
Polipalanca – Àfrica
Agua Sport - Construc. Mulet Euro Estamp
Àfrica – Quintos
Latino - Excavacions Juan Gual
Sudamèrica - Construc. Mestre Ferriol
Construc. Mestre Ferriol – Latino
Construc. Mulet Euro Estamp - Punto Red Mallorca
Excavacions Juan Gual - Quintos
Polipalanca - Agua Sport
Àfrica - Pub S'Estiu
Bar Triquet - Sudamèrica
Rub S'Estiu - Latino
Punto Red Mallorca - Polipalanca
Latino - Bar Triquet
Quintos - Construc. Mestre Ferriol
Pub S'Estiu - Excavacions Juan Gual
Agua Sport – Àfrica
Construc. Mestre Ferriol - Punto Red Mallorca
Sudamèrica - Construc. Mulet Euro Estamp
Bar Triquet – Quintos
Àfrica - Excavacions Juan Gual
Construc. Mestre Ferriol - Pub S'Estiu
Agua Sport - Punto Red Mallorca
Polipalanca - Sudamèrica
Bar Triquet - Agua Sport
Construc. Mulet Euro Estamp - Latino

6-2
6-4
8-6
4-3
4-2
0-8
4-9
1-9
4-2
6-3
2-2
3-5
3-10
8-1
1-2
5-2
3-4
4-4
4-7
5-4
8-2
2-6
2-4
9-1
5-5
3-4
3-3
4-4
2-3
5-7
3-6
6-3
3-2
9-4
5-2

Calendari Agost
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

Classificació Torneig de Futbet a la
darrera jornada del mes de juliol
1. Quintos

18 punts

2. Polipalanca

13 “

3. Bar Triquet

12 “

4. Const. Mulet Euro Esta. 11 “
5. Sudamèrica

10 “

6. Pub S’Estiu

10 “

7. 2 + Agua Sport

8 “

8. Excavacions J. Gual

7 “

9. Punto Red Mallorca

4 “

10. Àfrica

3 “

11. Latino

3 “

12. Mestre Ferriol

1 “

