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EDITORIAL
Ja ha passat l’estiu. Un altre. I com cada any el mes de
setembre marca l’inici de les Festes de la Mare de Déu, el
començament del curs escolar i la Fira.
De l’estiu poques coses. Aquell caramull d’activitats i de
participació que s’havia aconseguit des de feia un bon grapat d’anys
enguany s’ha esmorteït. poca participació, actes diluïts i fets de manera
rutinària. Cal replantejar-se aquestes activitats i donar-los un altre
sentit. No es poden fer coses perquè sí, per omplir buits, sense que tot
plegat respongui a un plantejament global i seriós.
Cal destacar, i a la revista ja ens en feim ressò, la presència
entre nosaltres, dels nins i nines saharauis acollits a diverses famílies de
Maria que els han agombolat al llarg d’aquests dos darrers mesos.
Una manera de procurar felicitat, pau i amor a aquestes criatures que
viuen un present ben difícil a la seva terra.
Del Rock’n’Rostoll cal destacar la seva consolidació. Tant la nit
de dansa, com la nit del rock dugueren moltíssima de gent a
l’esdeveniment. Dues propostes diferents, però complementàries que
converteixen el poble de Maria en protagonista cultural de dues nits
estiuenques.
I ara vénen les festes. El programa el teniu a la revista. Desitjam
que al marge de les activitats que poden agradar més o manco,
aquests siguin uns dies de joia i retrobament familiar.
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Una vegada més, férem el torrent de Pareis

El passat dia 22, tornàrem a baixar pel torrent de
Pareis. Aquesta vegada el grup fou nombrós: 42
participants, partiren de Maria a les sis de la matinada i,
quan començava a sortir el sol, deixàrem l'autocar a
Escorca, per iniciar l'excursió.

La baixada transcorregué sense dificultats, malgrat
les grosses roques que es troben per dins el torrent i els
desnivells que s'han de salvar. En un moment del recorregut
passà per damunt el torrent un helicòpter de salvament,
cosa que ens féu pensar si hi havia algú en dificultats.

Malgrat duguéssim cordes per salvar els desnivells
no necessitàrem treure-les de la motxilla. Per tots ells hi
trobàrem armelles clavades a les parets i cordes penjades
que faciliten les baixades. Així hi tot, amb els descansos
inclosos, tardàrem més de cinc hores en fer la baixada.

L'espectacularitat del recorregut és un premi i el
bany de l'arribada és un altre. Encara que sempre és difícil arribar a la mar. La quantitat de gent que s'hi acumula
sempre és grossa. Per acabar, una bona paella féu les
delícies d'un bon grapat d'excursionistes.
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PROGRAMA DE LES FESTES DE LA MARE DE DÉU
2004

Divendres, 27 d’agost
21.30 h
R’N’Rostoll. Land Art
- Clara Matas / Circ
- Bàrbara Riera / Dansa
- Vicenç Mayans / Teatre-Dansa
- Cinzia Scordia
- Rafael Linares
- Kitt Johnson / Dansa
- Silvia Sant / Dansa
- Xinacittà Snacks / Cinema d’animació
- Daniel Miracle / Video
- Dj Betty Prot / 70’s sound

Organitza: Associació Cultural R’N’Rostoll i
Associació Cultural La Impossible. Patrocina: Consell de
Mallorca Col·labora: Fundació Sa Nostra, Fundació Teatre
Principal, Ajuntament de Maria de la Salut. Al Rostoll
Dissabte, 28 d’agost
23.00 h
R’N’Rostoll.Escenari
- La Gran Orquesta Republicana
- Bonsanka
- Guadaña
- Crosstown Traffic
- Batucada
- Ke Reggae Ska
Safareig
- Jaume Mas / Danza Nativa
- Tolo M. / Danza Nativa
- Sebastià Gloo & Tolo Azul
- Live: Plan Martzz / Tios-In
- Visuals: Talta Loop
- Performance: Sílvia Sant
Organitza: Associació Cultural R’N’Rostoll i
Associació Cultural La Impossible. Patrocina: Consell de
Mallorca. Col·labora: Fundació Sa Nostra, Fundació Teatre
Principal, Ajuntament de Maria de la Salut. Al Rostoll
Diumenge 29, d’agost
09.00 h Carreres ciclistes. Categories: Alevins, infantils,
cadets, promoció, ciclos i màster -30, màster 40-50-60.
Organitza: Club Ciclista Maria de la Salut. A la Plaça des
Pou.
19.00 h Partit de futbol Fadrins-Casats. Hi estau tots
convidats, al final hi haurà torrada pels participants.
Organitza: Penya Barcelonista. Al poliesportiu.
Dimecres, 1 de setembre
14.00 h Col·locació de la bandera que fa fideus.

20.00 h Concert de música clàssica amb el quartet de
corda «Aula 98». A l’Església
Dijous, 2 de setembre
20.00 h Torneig bàsquet 3x3. Hi haurà una tremponada
per tots els participants. Organitza: Penya Barcelonista.
A la Plaça des Mercat.
Divendres, 3 de setembre
10.00 h Activitats Infantils. Organitza: Grup d’Esplai «Es
Rebrot». A la Plaça des Mercat.
18.00 h Torneig de futbet infantil mixt. Organitza: Motor
Club «Cop de Gas». Al Poliesportiu.
20.00 h Inauguració exposicions.
Exposició d’olis dels alumnes d’Antònia Torelló al local
de la Tercera Edat.
Exposició de fotografies en B/N d’en Tomeu Perelló al
local de la Tercera Edat.
Exposició d’olis de Guillem Vanrell. A l’Ajuntament.
20.30 h 1a semifinal Torneig de Futbet. Organitza: Bar
Poliesportiu Km. 0. Al Poliesportiu.
21.30 h Demostració de spinning a càrrec del «Gimnàs
Sineu Esports Centre». Al Poliesportiu.
22.30 h 2a semifinal Torneig de Futbet. Organitza: Bar
Poliesportiu Km. 0 Al Poliesportiu.
Dissabte, 4 de setembre
10.00 h Activitats Infantils. Organitza: Grup d’Esplai «Es
Rebrot». A la Plaça des Mercat.
15.00 h Tirada de Coloms amb Colombaires. Organitza.
Societat de Caçadors «Sa Guàtlera». Puntuable pel
Campionat de Mallorca. Programa a part. A Son Roig.
18.00 h Final del Torneig de futbet infantil mixt. Organitza:
Motor Club «Cop de Gas». Al Poliesportiu.
19.30 h Presentació del llibre «4-E i els anys d’excepció»
de Jordi Bayona. Organitza: Com.fessió.com@Maria
Al local de la Tercera Edat.
22.00 h Sopar popular. Soparem tots plegats a la Plaça
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des Pou.L’Ajuntament posarà les taules, les cadires i la
beguda, desprès Play-Back per a adults, a partir de 16
anys, presentat pel «reporter xafarder». Premis en metàl·lic.
Inscripcions a l’Ajuntament fins abans de començar el
sopar popular. Programa a part.
Diumenge, 5 de setembre
16.00 h Carreres de carretons. Organitza: Motor Club
«Cop de Gas». Al Carrer Ses Corbates.
18.00 h Play-Back infantil. Organitza: Grup d’Esplai «Es
Rebrot». Programa a part. A la Plaça des Pou.
19.00 h Gran final de voley-platja. Al Poliesportiu.
20.00 h Nit d’esports 3x3.Bàsquet, futbet, volley.
Inscripcions al poliesportiu.
Bàsquet - Plaça des Mercat.
Futbet - Plaça des Pou.
Volley - Poliesportiu.
Dilluns, 6 de setembre
10.00 h Activitats Infantils. Organitza: Grup d’Esplai «Es
Rebrot». A la Plaça de Dalt.
19.00 h Partit futbol infantil La Salle-Poblense Al
Poliesportiu.
22.00 h Cinema a la fresca El Senyor dels Anells El
retorn del Rei. Patrocinen. Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears. Direcció General
de Política Lingüística, Obra Social i Cultural de «Sa
Nostra». A la Plaça de Dalt.
Dimarts, 7 de setembre
16.30 h Carreres de caragols i Gimcana infantil.
Organitza: Grup d’Esplai «Es Rebrot».A la Plaça des Pou.
21.00 h 3r i 4t lloc del Torneig de futbet.
22.00 h Gran Final del Torneig de futbet. Lliurament de
trofeus. Organitza: Bar Poliesportiu Km. 0. Al Poliesportiu.
22.00 h Pregó de festes a càrrec de Bartomeu Pastor
Sureda «de Deulosal». A continuació commemoració dels
25 anys de Democràcia. A la Plaça des Pou.
23.00 h Ball de bot. Amb l’actuació de «Sarau Alcudienc,
Tramudança» i la participació de «So de Castanyetes».
Patrocinen: Obra Social i Cultural «Sa Nostra», Consell de
Mallorca i Ajuntament de Maria de la Salut. A la Plaça des
Pou.
01.00 h Inici Batucada. A la Plaça des Pou.
01.00 h Toro mecànic.Festa Jove amb final de la Batucada
Patrocina: Bar Poliesportiu Km. 0 Al Poliesportiu.
Dimecres, 8 de setembre
10.00 h Passacarrers amb el Xeremiers. Sortida de la
Plaça des Pou.
11.00 h Ofici Major. Presidirà l’ofici i farà el sermó Mn.
Andreu Genovard Orell. Vicari General.
13.00 h Carreres al Cos. Carreres a peu, joies, cavalls,
egües, ases... Hi haurà premis en disputa. A Son Roig.
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17.00 h Concurs de gelats fets a bomba. Amb l’animació
de «Madò Pereta». A la Plaça des Pou.
18.00 h Festa infantil: Grup d’animació infantil. Parc de
Castells inflables. A la Plaça des Mercat.
24.00 h Gran Revetlla amb les actuacions de: Tomeu
Penya, Géminis, Orquestra Zarza, Grup ModdelFunk
Dijous, 9 de setembre
12.00 h Trialsin, jocs amb bicicleta, educació vial.
Organitza: Motor Club «Cop de Gas». A la Plaça des
Pou.
17.00 h Contacontes. A la Plaça de Dalt.
18.00 h Pintada de carrers per al·lots. Organitza: Grup
d’Esplai «Es Rebrot». A la Plaça de Dalt.
18.30 h Missa, berenar i festa per a la Gent Major. Gelat
per a tots. Actuació de «Gran Revista musical» composada
per Planet Show, Kenian Show, Kalioka. Patrocina: «Sa
Nostra». A la Plaça des Pou.
24.00 h Gran Revetlla amb l’orquestra Xicarandana. A
la Plaça des Pou.
Divendres, 10 de setembre
12.00 h Concurs de dibuix infantil. Organitza: Motor Club
«Cop de Gas». A la Plaça des Mercat.
22.00 h Teatre. Representació de l’obra
«INSSEGURET@T SOCI@L» a càrrec de la
companyia «Picadís Teatre» Patrocinen: Obra Social i
Cultural «Sa Nostra», Consell de Mallorca i Ajuntament
de Maria de la Salut. A la Plaça de Dalt.
Dissabte, 11 de setembre
15:00 h Tirada de guàtleres per socis. Organitza: Sa
Guàtlera A Son Roig
17.00 h XV Torneig Escolar d’Escacs. Partides de 10
minuts per jugador. Organitza: Club d’Escacs de Maria.
A la Plaça des Pou.
18.00 h XIII Torneig Social Blitz. Partides de 5 minuts
per jugador. Organitza: Club d’Escacs de Maria. A la Plaça
des Pou.
22.00 h Correfoc amb els «Dimonis de Sa Pobla». Sortida
des de la Plaça de Dalt.
23.00 h Exhibició de Ball de Sevillanes. A la Plaça des
Pou.
24.00 h Gran Gimcana nocturn. Organitza: Grup d’Esplai
«Es Rebrot». A la Plaça des Mercat.
Diumenge, 12 de setembre
09.00 h Campionat de Balears. I Copa Mallorca Trial.
Motos Clàssiques. Organitza: Motor Club «Cop de Gas».
A la Plaça des Pou.
17.00 h Concurs de ramelleres amb premis pels
participants. A la Plaça des Pou.
21.00 h Teatre. Representació de l’obra «El bon doctor» a
càrrec de la companyia «Doble Fons». A la Plaça de Dalt.
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MADÒ MARGALIDA DE MONTBLANC
FILLA DEL DARRER AMO I ESPOSA DEL
PRIMER MAJORAL
Bartomeu Pastor Sureda

És dia 16 d’agost de l’any 2004, sona el telèfon i
m’assabenten que acaba de morir madò Margalida de
Montblanc. Fa molta calor i em dispòs a partir cap a
Maria per assistir al seu funeral. La seva mort era
esperada des de feia alguns dies, ja que es trobava molt
delicada. Abans de partir al seu comiat no deix de pensar
en aquelles vetllades de l’hivern de l’any 2001. La primera,
un divendres del mes de desembre ja de fosca. La conversa
s’inicia recordant els seus anys d’estada a la possessió de
Montblanc. Madò Margalida, malgrat els seus anys,
conservava tota l’elegància d’una senyora i el saber estar
que dóna tota una experiència de conviure amb senyors,
pagesos, missatges...
Jo, durant anys havia anat arreplegant documentació
sobre la història de la possessió. D’entrada, molt sorpresa,
madò Margalida quasi no recorda res, però poc després
una vegada que jo li vaig refrescant la memòria amb noms,
anys i fets... tot són records.
Madò Margalida, sabeu que sou l’exemple viu del
maneig de la possessió de Montblanc, dels anys
d’esplendor i també de l’inici de la decadència? El vostre
pare si no vaig mal informat comprà el maneig de la
possessió l’any 1927 a la senyora Cilis Alós, vídua de
Salvador Galmés Alós, padrins materns de Guillem
Santandreu de Sta. Margalida. Efectivament, contesta ella.
I d’on has tret això? Havíem encetat la conversa. A partir
d’ara tot seria més fàcil.
Guillem Matas Bauzà, el darrer amo (conductor)
de Montblanc romangué a la possessió entre 1927 i 1945,
any en què els fills del comte, Josep, Carles i Mariano li
compraren el maneig. Amb els diners de la venda del
maneig, comprà la Casa Baixa de Sineu, passant d’amo
a propietari.
Així, Montblanc, a partir de 1945 deixarà de tenir
“amos” i serà explotada directament pels senyors mitjançant
un majoral.
De fadrina, i com a filla de l’amo de Montblanc,
romangué a la possessió on havia arribada amb 13 anys
d’edat. Eren anys d’esplendor: el blat i els cereals portaven
bon preu, així com també el bestiar (porcs, ovelles, egües,
aviram... Tot era rendible, aleshores. La cacera, la garriga,
les rotes... també donaven profit. L’amo pagava el
garriguer i els senyor tenien dret a la cacera.
Els anys quaranta a la possessió hi havia molts de

Dia de matances a Montblanc
jornalers fixos: un pareller major, un garriguer, un vaquer,
hortolà... A més comptava amb roters i treballadors de
messes. Recordam noms d’aquells anys: el pareller
Llorenç, el missatge Jaume –Resquill-, el pastor Miquel...
S’ha fet mitja nit i madò Margalida no té gens de
son. La setmana que ve esper que tornis per continuar.
Així ho farem.
De joveneta a Montblanc, un bon dia el meu pare
me diu, demà Margalida hauries de provar de fer una coca.
Així vaig començar.
Ja de casada, amb l’amo en Llorenç Garau –terrola
o pentinador- passàrem a la possessió de son Roig, on hi
estàrem fins l’any 1945. El meu pare havia venut el
“maneig” de Montblanc i nosaltres hi passàrem de
“majorals”. A son Roig hi entraren el meu cunyat Simó,
germà del meu home i la meva germana Catalina, on hi
restaren fins a la seva jubilació.
Aleshores per poder entrar d’”amo” o “majoral” a
una possessió s’havien de tenir bones referències i
recomanacions. Començaves per una possessió petita i si
els senyors veien que servies anaves ascendint fins arribar
a la millor possessió. Així, els fills o gendres d’un “amo”
quasi bé sempre iniciaven la seva estrena a possessions
petites per acabar a altres més grans. Totes les possessions
de Mallorca tenien una valoració, segons la seva rendibilitat.
Els cereals, l’oli i la carn eren molt valorades. Montblanc,
fins a la segona meitat del segle XX, era una de les
possessions més valorades dins la pagesia illenca.
Com a “majorals” de Montblanc, l’amo en Llorenç
i “madò” Margalida cobraven un sou en diners i un altra
en espècie (5 quarterades de terra de conreu per a ells
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dins Montblanc, el treball de les mateixes, ovelles a la
guarda, carretades de fems per a les terres que posseïen
a Maria...). Amb ells hi treballava un matrimoni per a les
feines de la casa (Josep Ribot Mestre, Miquel Salom, entre
d’altres). També hi havia fixos: parellers, missatges,
pastors, porquers, egüers, hortolà... De la venda de la
llenya de les rotes se n’encarregava el garriguer.
Les rotes funcionaven amb certa independència de
la possessió. Els administradors de les rotes havien estat
l’amo en Esteve Moragues Ribas –Cama- (1932-1958),
pare de Domingo Moragues Galmés. El darrer encarregat
de “donar rotes “va ser l’amo en Pere Joan Buñola (des
de 1958), de Sta. Margalida, fins la dècada dels seixanta.
Des de 1945 el lloguer de les rotes el cobrava el comte
senyor Pep. Anaven a pagar a Defla.
A la possessió cada treballador tenia unes feines
assignades. Així, el pastor era el que pastava i l’egüer
encenia el forn.
Montblanc es conreava a sementers: es Camp d’en
Fiol, sa Vela del pou dels porcs, sa Vela des Pi, sa
Coma, es Pou Bo, Na Monja, s’era Llobera, can
Barret...
La mort sobtada del marit de madò Margalida,
Llorenç, la portaren a restar uns anys més amb el seu fill

Simó a la possessió.
Ella compta com la dècada dels seixanta, amb
l’eufòria del turisme i la construcció, el camp sofreix una
reculada important. Els treballadors canvien l’ofici de
conreador pel de constructor. Tot havia canviat molt. Els
senyors introdueixen molts de canvis a la possessió.
Encara en vida de l’amo en Llorenç s’havien iniciat moltes
reformes tant a les cases com a la terra. Montblanc passa
de ser una finca modèlica de secà a conreus de regadiu
(perforacions, hortalisses, menjar per les vaques... ES
construïren vaqueries, magatzems... En pocs anys s’havia
passat del cereal a les vaques i d’aquestes a les pomeres.
Madò va viure l’època d’auge (fins 1960), les
transformacions (des de 1960) i ja, des de ca seva, la
decadència (des de 1980), amb establits, vendes...
Madò Margalida, des de “Fent Carrerany”, vull
donar-vos les gràcies pels bons moments que passàrem
junts, recordant el que per a mi havia estat una de les
possessions més emblemàtiques de Mallorca. Sempre heu
estat madò Margalida de Montblanc i els vostres fills
segueixen sent Simó i Antònia, de Montblanc.
Vull acomiadar-me donant el meu condol als seus
fills, els quals segur que comprendran el deure que tenia
d’escriure aquests records en memòria de la seva mare.

Els missatges i altres treballadors de Montblanc, a taula, a l'hora de dinar
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ELS NOSTRES ESCRIPTORS S’EXPLIQUEN

ENTREVISTA A ANTONI
VIDAL FERRANDO
Avui conversarem amb el nostre estimat poeta i narrador
Antoni Vidal Ferrando (Santanyí, 1945). En Toni és un
home de tarannà humil, afable i sensible, i un dels
treballadors de la paraula de més ambició literària i més
elegants que conec. Tingué la sort de conèixer en vida els
mestres Bernat Vidal i Tomàs i Blai Bonet, fet l’ha influït
a l’hora d’escriure. Entén la poesia com un art, que és
una via que complementa la raó per poder entendre el
món. La tarda va avançant. Fa calor d’estiu. Bec un bitter
que en Toni m’ha oferit. I feim petar la xerrada en un dels
despatxos de ca seva...
–Estimat Toni, com era l’ensenyament que vas
rebre?
Quan jo era nin, l’escola no estava pensada perquè
aprenguéssim sinó per adoctrinar-nos. Ja feia el batxiller
elemental, com a alumne lliure, i m’havia d’anar a examinar
d’un llibre on figuraven perles com la que et citaré:
“Nuestros aviadores surcaban los cielos de España y
morían con alegría i deportividad”.
–Què volies ser quan eres petit?
No ho tenia gens clar.
–Com valores les teves trajectòries personal i
literària?
Més que valorar –que segurament no em correspon a
mi– el que sí que puc fer és contar-te que sempre he
intentat superar-me, i que tenc ambició literària i una gran
curiositat intel·lectual. M’agradaria que la gent pogués dir
que he fet totes aquestes coses sense perdre la dignitat ni
haver acotat el cap davant els poderosos.
–Què és, per a tu, la literatura? Per què escrius?
La literatura és una gran aventura de l’esperit humà
que emprenen els que creuen en les possibilitats de les
paraules. Alguns dels seus principals ingredients són el
coneixement, la llibertat, la bellesa i l’heterodòxia.
Jo escric, bàsicament, per entendre el món i per
entendre’m a mi mateix. També com una forma de donar
testimoni de l’època que m’ha tocat viure. Però, tot i el
que he afirmat fins aquí, al capdavall, no escriuria si no
fos un dissident.
–Què és, per a tu, la poesia? Per què fas versos?
La poesia és l’essència de la literatura, de la qual ja
t’he parlat abans.
–Com descobrires la literatura en general i la poesia
en particular?

Abans dels deu anys. Vaig ser un nin malaltís que
llegia de manera compulsiva per combatre la soledat i matar
l’avorriment. Als tretze anys vaig escriure el meu primer
poema.
–Vius o t’agradaria poder viure de la teva feina
literària?
Està molt bé que els escriptors s’hi puguin viure.
Però, a mi, em desassossegaria constantment. No sé
escriure per encàrrec ni a terminis. És una tara congènita.
–Et sents còmode dintre del moment actual que ens
toca viure?
Em sent terriblement desencisat. Hem tornat a la
llei de la selva, a la raó de l’interès i de la força bruta. Són
moments d’involució, a nivell mundial. Mira tu, que
l’amenaça d’extermini del medi ambient espiritual i moral
ja supera l’amenaça d’extermini del medi ambient físic.
–Quin tipus de govern penses que seria doncs el
més just per a tots?
Segons com t’ho mires, totes les formes de govern
són dolentes perquè estableixen jerarquies entre els
humans. Això s’agreuja, quasi sempre, des del moment
que els qui solen governar no són els més aptes sinó els
qui defensen millor els interessos dels poderosos. Així i
tot, els governs deuen ser un mal necessari, que respon a
la nostra incapacitat d’exercir la llibertat d’una manera
responsable. I, ara, hauré d’acabar amb una mena de
pleonasme: en teoria, els governs més justs seran els qui
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fomentin la justícia i els pitjors els qui mantenguin les
desigualtats.
–La misèria mundial, es pot erradicar?
La misèria del món és una ignomínia, del qual som
responsables tots plegats. No és fruit de cap destí
inevitable, sinó de la nostra mesquinesa i de la nostra
indiferència.
–Creus que hi tornarà haver més “onzes de
setembre-onzes de març”?
Mentre no s’acabi la injustícia no s’acabarà la
violència.
–Què esperes que li passi al lector quan tanqui el
llibre? És a dir, havent llegit un llibre teu, el lector,
què esperes que li passi?
El que voldria és que es fes el propòsit de tornar-lo
començar.
–Quin creus que és l’estat actual del món de les
lletres a les Illes Balears? I per extensió, a tot l’àmbit
catalanoparlant?
A mi em sembla que, quan es pugui analitzar amb
perspectiva, s’haurà de parlar d’una època brillant. Mai
no s’havia publicat tant i, adesiara, apareixen llibres
magnífics. També hi ha alguns joves que ja són més que
promeses. En general, la literatura catalana està a l’altura
de la de les grans cultures europees. El problema és que,
en comptes de tenir un estat que li doni suport, el nostre
no fa més que posar-li entrebancs. A les universitats
alemanyes o del Regne Unit hi ha molts més lectorats de
català que a les espanyoles.
–Què suposaria per a la nostra literatura que un
escriptor en llengua catalana obtingués el premi
Nobel?
Tot el que té ressò mediàtic contribueix a augmentar
el prestigi. El que no augmenta ni disminueix és la qualitat.
Més que el Nobel, que, ben sovint es concedeix per motius
extraliteraris, el que de debò ajudaria la nostra literatura
seria que la Unió Europea reconegués el català com a
llengua oficial.
–Quin llibre manca escriure a la literatura en català?
Cap i tots. Les literatures no depenen d’un autor ni
d’un llibre. Qui de debò fa les literatures són els lectors.
–Quin és el paper que juga l’escola amb la
dinamització de la lectura?
Ara com ara, insuficient. Feim una escola molt
tradicional. Hi ha professors de literatura que a penes
llegeixen. Tu no pots ensenyar el que no t’agrada. A
l’escola, l’únic principi que no falla mai és el de l’amor. Si
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els alumnes se n’adonen que el professor estima la matèria
ben aviat se’n contagien. Llavors, els procediments quasi
no tenen importància.
–Però, per què hem de llegir? Quins beneficis en
treim, de la lectura?
Quan a algú se li ha d’explicar això, ja el podríem
deixar anar per impossible. Ve a ser com si, a la gent, li
haguéssim d’explicar quin beneficis obtenim de visitar el
Partenó, de sembrar calèndules o de preparar un plat
exquisit. Joan Fuster ho tenia molt clar. Deia que quan els
homes demanen perquè serveixen les coses és que, en el
fons, necessiten algú a qui servir.
–Què n’opines, de la qualitat del que s’escriu? Quina
relació hi trobes entre el concepte “qualitat” i la
utilització comercial que a vegades –moltes o
poques– se’n fa, dels llibres?
Ben poques vegades coincideix que una obra
literària de gran altura sigui comercial. Amb això, passa
una cosa semblant al que passa amb als programes de
televisió: com més fems hi posen, més audiència tenen.
–Quin hauria de ser l’objectiu dels premis literaris?
Potser, de principi, hauríem d’aspirar a poder
prescindir dels premis. Seria un indici d’excel·lent salut
literària. Mentre això no passi, els premis haurien de servir
per facilitar l’edició i la difusió dels llibres millors, cosa
que, de cada dia, passa menys perquè la majoria de premis,
sobretot els que concedeixen els editors, en comptes de
regir-se per la llei de la qualitat literària es regeixen per
les lleis del mercat.
–Què et semblen aquests llibres tan comercials, com
per exemple els de les aventures d’en Harry Potter?
T’agradaria traure al mercat un llibre amb aquest
èxit comercial arreu del món?
De llibres comercials, també n’hi ha d’haver: els
editors han de guanyar doblers. El que passa és que,
després, tenen l’obligació d’invertir una part d’aquests
doblers a publicar bona literatura. Els qui pensen únicament
en el negoci, més que editors, són simples especuladors
com qualsevol que es dedica a la compra i venda
d’immobles.
En posar-me a escriure un llibre, el que em propòs
és que sigui bo. A partir d’aquí, m’alegraria molt que
tengués èxit i que me’l traduïssin a tots els idiomes
possibles.
–En què t’inspires a l’hora d’escriure? Com ho fas,
per escriure…? Pots desvetllar-nos una mica aquest
secret?
M’inspir en la natura i m’inspir en la vida. Però és
clar que també t’ajuda tota la tradició literària. Per escriure,
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primer, s’ha de llegir.
Jo no tenc d’altre secret que el de la feina i el de la
tenacitat. Quan em pos a escriure un llibre, li dedic les
vint-i-quatre hores del dia. A vegades, les idees em vénen
mentre estic dormit. Es veu que l’inconscient no para mai.
–Ens podries parlar un xic sobre les qualitats que
hauria de tenir un «bon escriptor»?
Un bon escriptor ha de tenir sensibilitat, intel·ligència
i imaginació. Ara, si només es necessitàs això, de bons
escriptors, n’hi hauria molts. Però el que, al final, serà
definitiu és que també tengui capacitat de treball,
d’autocrítica i el do de la paraula.
–Dóna’ns una raó per parlar de poesia en els
moments difícils que el món travessa.
Dóna’m una raó per no parlar de poesia en els
moments difícils que el món travessa.
–Com qui t’agradaria escriure?
Com Marguerite Yourcenar o Salvatore Quasimodo.
–Què sents quan surt publicat un llibre/poemari teu?
Ganes d’escriure’n un altre.
–Quin llibre te’n duries a una illa deserta?
El diccionari Alcover-Moll.
–Per quin dels teus títols t’agradaria que et
recordassin?
Normalment, em solc sentir més prop dels últims
que he publicat.
–Una pregunta una mica més coent, si amb un acte
de màgia poguéssim fer desaparèixer els llibres d’un
autor, quin creus que hauria de ser aquest autor?
Per fer desaparèixer un llibre s’ha de tenir mentalitat
d’inquisidor, cosa que jo no tenc. En canvi, el que sí que et
puc dir és que, dels que s’editen, podria prescindir de llegirne més del vuitanta per cent.
–Com veus el canvi polític a les Illes Balears, de
l’anomenat Pacte de Progrés, l’actual formació de
govern, amb el senyor Jaume Matas al capdavant?
I del canvi del govern Aznar al govern Zapatero?
Com a votant del pacte, encara estic indignat per la
manca de visió política que varen tenir la majoria dels
seus líders.
De tot d’una, el govern del senyor Matas era el govern
del senyor Aznar, la qual cosa em semblava un autèntica
amenaça perquè Aznar va ser com un malson. Ara,
després de perdre el poder a nivell estatal, crec que ni ells
mateixos no saben cap on han de partir. El PP tardarà a
recuperar-se d’una derrota que hauria estat impensable si
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Aznar no hagués
acabat vivint fora de la
realitat. Perquè, a mi,
l’oposició de Zapatero
no em va convèncer
mai. PP i PSOE són
dues cares de la
mateixa
moneda:
l’Espanya imperial, que
sempre ens ha tractat
com una colònia. Així i
tot, un agraeix que els
electors s’hagin tret de
sobre un personatge
com Aznar, amb el qual
vaig arribar a tenir la
sensació d’haver tornat
a l’època franquista.
–Com definiries el
que és Mallorca en l’actualitat?
Un gran mercat, on tot es pot comprar i tot es pot
vendre menys la felicitat.
–Quin és el verí més perillós que mai no hem de
tastar?
Probablemet ja els hem tastats tots. Particularment,
el que més greu em sabria seria perdre la capacitat
d’estimar, de discrepar i de fer preguntes.
Gràcies per les paraules, estimat Toni, i també per
l’amabilitat amb què m’has rebut a ca teva. Els llibres que
us recomanaré d’aquest autor són, del vessant poètic el
darrer treball que porta per títol Cap de cantó (Proa) i El
batec de les pedres (Ed. 62), amb el qual obtingué el premi
Ciutat de Palma de poesia l’any 1995; del vessant narratiu
les novel·les Les llunes i els calàpets (Moll), i La mà del
jardiner (Ed. 62). Llegiu Toni Vidal Ferrando. Les seves
paraules no tractaran d’adocrinar-vos, sinó de despertarvos interrogants, que us faran més lliures...
Josep Pizà i Vidal
-pescador de somnisjosep_piza@yahoo.es
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NINS I NINES SAHARAUIS A L’ESTIU DE MARIA
A començaments del mes de juliol un bon grapat de
famílies de Maria relacionats amb la gent d’Amics del
Poble Saharaui, es feren càrrec d’allotjar durant dos mesos
mitja dotzena de nins i nines.
Al llarg d’aquests dos mesos aquests nins i nines
s’han fet notar amb la seva presència als carrers, a la
piscina i a la plaça del poble. Passejant amb bicicleta, anant
al camp de futbol, eren per tot arreu. La seva simpatia, la
capacitat que tenen de comunicar-se amb la gent els ha
fet encaixar bé en la vida col·lectiva del poble. Hi ha hagut
anècdotes de tot tipus, fins i tot algun braç trencat, però
totes les famílies d’acollida i la gent en general els ha
agombolat i els ha procurat un estiu ple de joia, pau i
tranquil·litat que era l’objectiu pretès.
I per arrodonir la seva estada al poble, Maria els va
fer una festa trobada dissabte dia 28 d’agost a la plaça del
Mercat. Abans s’havia convidat a tots els veïnats a aportar
alguna cosa a la festa. I la gent va respondre amb escreix
a la convidada. Coques de tota classe, begudes, música i
ball feren una festa inoblidable per a tots aquests infants.
Una “jaima”, una tenda instal·lada enmig de la plaça
donava la benvinguda als assistents i els retornava les
gràcies, oferint-los el millor que tenen aquesta gent: la seva
simpatia i el té, aquesta beguda que prenen sempre i a
qualsevol hora i que preparen d’una manera ben peculiar.
Esperem que el futur que els espera a aquests nins
i nines i al seu poble sigui un futur de pau, felicitat i llibertat,
que ben bé s’ho mereixen, després de tants d’anys de
sofriments, conseqüència d’una política imperialista
espanyola que els deixà en una situació difícil i insostenible
i a mans d’un règim, el marroquí, que encara els té sotmesos
a restriccions i privacions de llibertats intolerables.

Dins la "jaima", el dia de la festa saharaui

Els nins acollits a Maria, amb altres acollits a altres pobles

LA VIOLINISTA CATALINA SUREDA AL FRONT DE LA JONDE
Durant el passat encontre del mes de juliol la Joven Orquesta Nacional de España es concentrà a Santiago de
Compostel·la. Durant dotze dies es dedicaren a assaigs i a perfilar les obres previstes pels concerts que havien de fer
a La Corunya, Lisboa i Barcelona.
En aquesta ocasió na Catalina tornà a
liderar la JONDE com a concertino que
actuà acompanyada dels Coros de Galícia
que dirigeix el mallorquí Joan Company.
El concert constà de dues parts:
A la 1a part interpretaren Pulcinella. Suite
(rev. 1949) d’Igor Stravinsky i a la 2a part
Lobgesang “Cant de lloança” op. 52
(1940) de Fèlix Mendelson.
El director va ser l’anglès Christopher
Hogwood i es va fer a l’Auditori de
Barcelona. El proper concert que farà se
celebrarà a Albacete a la primera quinzena
de setembre.
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BULLIT DE NOTÍCIES
VIII CONCURS DE GLOSES A BINISSALEM
La revista Arròs amb salseta i l’Ajuntament de
Binissalem convoquen la vuitena edició del Concurs de
gloses “Festa des Vermar”. Les obres, amb una extensió
mínima de vuit versos hauran de tractar alguns dels temes
següents: La Festa des Vermar a Binissalem, la feina de
la verema, la vinya o el vi i l’eròtica, relacionada amb
alguns dels temes esmentats. Les obres hauran d’anar
signades amb pseudònim, adjuntant-se dins un sobre a part
les dades personals i a l’exterior el pseudònim esmentat.
Si hi voleu participar les heu de presentar a l’Ajuntament
de Binissalem, carrer Concepció, núm. 7, 0735 Binissalem,
fins dia 15 de setembre o per triplicat, mecanografiades
en folis a-4, a doble espai i per una sola cara.
VENDA DE LLIBRES DE TEXT
Segons ens ha fet saber l’Associació de Mares i
Pares d’alumnes de l’Escola de Maria, els llibres de text
per al proper curs es vendran a l’escola de baix els propers
dies 10 i 13 de setembre, encara que manca saber l’horari.
Per tenir.ne més informació posau-vos en contacte amb
algun membre de l’AMPA.

COMENÇAMENT DEL CURS ESCOLAR
Acabat l’estiu tornen començar les classes de bell
nou. Així segons marca el calendari escolar els primers
que ho faran seran els alumnes d’Educació Infantil, dilluns
dia 13 de setembre; a aquests els seguiran els alumnes de
Primària que ho faran dimarts dia 14 de setembre. Els
d’Educació Secundària i Batxillerat ho faran l’endemà dia
15.
LES OBRES DE L’ESCOLA EN QUARANTENA
Si ho recordau per les Festes de Setmana Santa es
va deixar d’ocupar l’edifici de l’Escola de Dalt per canviar
la teulada i l’escala que baixa al pati. Les obres, acordades
en temps del conseller Pons, havien de durar dos mesos,
cosa que feia preveure que, amb l’estiu per enmig, les
obres estarien completament acabades en començar, el
mes de setembre, el nou curs escolar. Si heu passat a
prop de l’escola i heu vist l’estat de les obres, segurament
que ho posaríeu en dubte. Les columnes de l’escola es
troba que no tenen fonaments i en començar a llevar
l’escala es veu el perill que tot s’esfondri. A l’hora de la
veritat els números canten i les obres s’aturen. I així passa
tot l’estiu. Quan a la premsa ja ha sortit el malestar dels
pares i mares dels alumnes i dels mestres per l’estat de
les obres el regidor Antoni Mulet ens ha dit que ja ha fet
les gestions pertinents amb l’actual Conselleria d’Educació
i Cultura i que aquesta assumirà el sobrecost de les obres,
i que per tant ja ha donat les ordres perquè continuïn i sí
que estiguin llestes a començaments de curs.
Ja ho veurem!
NOCES DE PLATA
El passat dissabte dia 14 d’agost el nostre company
del Consell de Redacció, onofre Sureda i la seva dona
Joana M. Colombram, celebraren les saeves noces de
plata. Fou un acte emotiu que dugueren molt en secret les
seves filles i una llarga llista de col·laboradors. La missa

Detall de l'escala i dels pilars, sense pràcticament
fonaments
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BULLIT DE NOTÍCIES

UN NOU ACCÈS PER A L'ESCOLETA 0-3ANYS
Durant
aquests estiu i a
petició de les
mestres
de
l'escola de baix,
s'ha obert un
accés per a
l'escoleta. Aquest
es feia necessari
ja que escola i
escoleta no té el
mateix horari i per
aquest motiu es
p r o d u i e n
problemes. A partir d'ara l'accés a
l'escoleta s'haurà
de fer pel carrer
de devora el pati i el de l'escola, per la porta principal.

fou amenitzada pel Quartet Aula 98, que al final els
obsequiaren amb un concert.
JAUME SANTANDREU A SES TARRAGONES
Una de les xerrades que es feren a Ses Tarragones
al llarg del mes d'agost i organitzades per ERC, va ser
aprofitada per fer la presentació del llibre de Jaume
Santandreu "Una catedral amb armaris", un llibre polèmic
i que de ben segur que si el llegiu no us deixarà indiferents.
A la fotografia hi podeu veure en Jaume signant exemplars
als assistents.

LES OBRES DELS ENVOLTANTS DE
L'ESGLÉSIA, A CONTRARELLOTGE
Les obres del envoltants de l'església estan ja a la
recta final. Però perquè estiguin llestes per les festes
s'hi hauran de posar de valent. S'ha substituït el ciment
vell i l'asfalt per llambordes del mateix estil de Sa Plaça
o la plaça de Dalt. La zona ajardinada conserva els
passadissos que tenia. És un dels racons del poble més
atractius i tranquils i que convé conservar amb bones
condicions.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Madò Margalida Matas Mestre, morí el passat dia 16 d'agost,
a l'edat de 92 anys. Vivia al carrer Sa Quintana, número 2.
Madò Margalida Font Mas morí el passat dia 18 d'agost a l'edat
de 94 anys. Vivia al carrer Major, 87.
Que descansin en pau

BENVINGUTS:
En Martí Llorenç Perelló Mas va néixer el passat dia 29 de
juliol. És fill de Miquel Perelló Bonnín i Antònia Bàrbara Mas Negre.
Viu al carrer Nou, número 32.
N'Abdessadek El Hammouchi Ghali vingué al món el passat
dia 14 d'agost. Els seus pares són Abderrahman El Hammouchi i
Khadra Ghali i viuen al carrer des Bosquerró número 3.
Na Margalida Ribas Bergas va néixer el passat dai 23 d'agost.
Els seus pares són Gabriel Àngel Ribas Planas i Maria Antònia Bergas
Barceló.
Enhorabona als pares i demés família

JA L'HAN FETA :
Juan Carlos Oliver Torelló i Sandra Cabezas Ruescas es casaren
el passat dia 21 d'agost.
Que el vostre amor no acabi mai

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT
971525002 (FAX) 971525194
BIBLIOTECA
971525688
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia)
971525594
APOTECARIA
971525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)
971525083
ESCOLA DE BAIX
971525252
LOCAL TERCERA EDAT
971525564
PARRÒQUIA
971525033
GESA INCA: AVARIES
971880077
BOMBERS
085
HOSPITAL MANACOR Informació 971847000
Urgències
971847060
Cita Prèvia 971847100
AMBULATORI D'INCA
971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA
061
SON DURETA (Centraleta)
971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca)
971502850
AMBULÀNCIES
971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 8'30 a 15 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
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 ..........................................................520203
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius heu de
cridar al ..........................................................236624
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El temps

MES DE JULIOL
MAXIMES

MINIMES

35

PLUVIOMETRIA
Dia 12 ............. 6l.
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LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ

Ens diu un refrany popular
que qui té doblers vola
i qui no en té rodola,
però es pot equivocar.
I per deixar-ho ben clar
no hi val anar pels carrers
a discutir qui en té més,
si tanmateix és la banca
qui té avui la palanca
que fa moure tots els doblers.

27

29

Temperatura Màxima
31,5º C (Dia 23)

Temperatura Mínima
23º C (Dia 12)
Temperatura Mitjana
25º C
Mitjana Màximes
27,6º C
Mitjana Mínimes
22,4º C

31

HORARIS DEL TREN QUE PASSA PER SINEU:

Feiners: (1 tren cada hora i 10 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 6:44, 7:54, 9:04, 10:14, 11:24, 12:34,
13:44, 14:54, 16:04, 17:14, 18:24, 19:34, 20:44,
22:06.
Palma- Sineu: 6:25, 7:35, 8:45, 9:55, 11:05, 12:15,
13:25, 14:35, 15:45, 16:55, 18:05, 19:15, 20:25, 22
(Si voleu anar a Manacor afegiu 40 minuts a la sortida
de Palma)
Dissabtes, diumenges i festius: (1 tren cada hora i
15 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 7:01, 8:16, 9:31, 10:46, 12:01, 13:16,
14:31, 15:46, 17:01, 18:16, 19:31, 20:46, 22:01.
Palma- Sineu: 6:45, 8, 9:15, 10:30, 11:45, 13, 14:15,
15:30, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 22.(Si voleu anar a
Manacor afegiu 49 minuts a la sortida de Palma)
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ARTICLES D’OPINIÓ

OCI I SALUT
Catalina March Pericàs
Revista Campanet
Oci i temps lliure, són expressions que es refereixen
als espais de temps que les persones utilitzem per a realitzar
una sèrie d’activitats d’acord amb els gusts personals de
cadascun i que elegim segons les nostres preferències.
El temps d’oci ha de ser un temps per descansar,
divertir-se, desenvolupar-se, recrear-se i comunicar-se
amb l’entorn. Tot això requereix d’un aprenentatge, de
temps suficient i d’un suport que hauria de començar en
les primeres etapes de la infància. El temps lliure hauria
d’utilitzar-se de forma constructiva, afavorint la salut física
i mental dels nins i joves, preparant-los així per a una vida
sana i plena. Per aquest motiu, és molt important que se
sentin estimulats i que no caiguin en un estat d’insatisfacció
que els pot conduir a l’autodestrucció.
L’avorriment, l’apatia, la recerca de riscs malsans
(l’alcohol, les drogues, la conducció imprudent, les actituds
violentes etc.), la manca d’inquietuds per temes culturals
i socials, la baixa autoestima, les accions antisocials (actes
de vandalisme, conductes intolerants etc.), les hores que
es dediquen a activitats que disminueixen la capacitat de
raonament i de crítica (la televisió, les màquines de jocs,
les reunions en llocs tancats i plens de fum i de renous, la
música estrident etc.), és el que dissortadament podem
observar en la majoria d’adolescents i joves actualment.
Pensem que a la nostra societat li interessa fomentar
l’alienació, és a dir, forjar “masses” que es deixin manejar
per les “modes”, creades per les multinacionals, les quals,
mitjançant les seves campanyes publicitaris ens enganxen
al “consumisme”. La publicitat no només ens ven els
productes que anuncia, sinó, i el que és més greu, ens ven
“models de vida” (per exemple: com he de vestir, com
m’he de divertir, quines marques he de comprar, quin color
de cabell he de dur, quines begudes o quin tabac he
d’adquirir, quants de quilos he de pesar etc...).
Les condicions econòmiques de la Societat de

Consum no afavoreixen l’oci constructiu perquè
senzillament, no deixa grans beneficis, per això es potencia
el model que tots coneixem i que es posa a l’abast dels
nostres adolescents i joves: “la marxa nocturna” i tot el
que això implica.
És tasca dels pares ensenyar els fills a utilitzar el
seu temps lliure des de la primera infància. Els jocs, els
passetjos, les excursions, la música, els espectacles, les
acampades, les converses, les lectures, etc... i sobre tot,
estar al seu costat ajuden a desenvolupar en els infants, el
sentit de l’ètica, de l’estètica, de la cultura, dels afectes i
del civisme.
És fàcil de constatar que ni als poders econòmics
ni als polítics els interessa potenciar la individualitat de les
persones ja que els que raonen, que critiquen, que
qüestionen, o que cerquen camins alternatius són en certa
manera excloses del grup i considerades “molestes i
anormals”.
Cada un de nosaltres, i dins les nostres possibilitats
tenim la responsabilitat de lluitar per modificar les coses
que no ens agraden o de corregir les conductes que creiem
errades, de qualsevol manera lícita que possibiliti un canvi.
La primera passa hauria d’ésser la modificació de les
nostres actituds a nivell personal davant el “sistema” que
ens enganxa i ens aliena convertint-nos en peces d’un
engranatge que mou grans capitals i que ens utilitza per
enriquir uns pocs a costa de tots.
És una tasca difícil però val la pena intentar-ho.

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

Dilluns Tancat

Tapes, paelles i menjars per encàrrec
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UNA DESENA EDICIÓ DEL ROCK’N’ROSTOLL MÉS EXITOSA QUE MAI
Si haguéssim de fer una valoració de la passada
edició del Rock’n’Rostoll, aquesta hauria de ser molt bona.
La desena edició ha consolidat definitivament
l’esdeveniment i li ha donat una dimensió arreu de
Mallorca. La nova fórmula de mesclar la nit de dansa
amb la nit de rock s’ha demostrat operativa i funcional.
Ja al llarg de tota la setmana es veieren pel poble
un grapat de persones que filmaven. Eren els participants
al taller d’imatge.
Divendres a la nit, amb una gran assistència de
públic, un públic molt diferent al del dissabte tot s’ha de
dir, se celebrà la nit de dansa. Foren sis actuacions que
mesclaven dansa, circ, teatre, vídeo, música gravada o en
directe i cinema d’animació.
La primera proposta fou la de la danesa Kitt
Johnson, que ens sorprengué amb amb la presència
d’Stigma un personatge enigmàtic que agafa formes
diverses, amb moviments animalescos i suggerents. Fou
un bon començament.

Bàrbara Riera i el percussionista Miquel Perelló

percussionista Miquel Perelló va fer una autèntica exhibició
de moviments. L’acompanyament en directe de la música
va donar molta més força a la seva interpretació.
La darrera proposta de la nit de dansa fou la de la
catalana Sílvia Sant. Va ser una autèntica mostra de domini
del cos. Moviments durs, secs, gairebé epilèctics, amb final
feliç, mostraren la força d’aquesta ballarina catalana.
I al final, per acabar Xinacittà presentà una mostra
de Cinema d’animació d’autor. Set cutmetratges que
interessaren i retingueren el nombrós públic que aguantà
fins al final.
I l’endemà, dissabte, la nit del rock. Mai, en cap de
les edicions anteriors, hi havia hagut la gentada d’aquesta
desena edició. El fet que no coincidís amb cap altra
proposta musical i el cartell musical dugueren uns quants
milers d’assistents a la nit rockera.
Esperem que la proposta de l’any que ve segueixi
per aquest camí encetat.

El ballarí Vicens Mayans en un moment de l'essaig previ a la
seva actuació

A continuació la parella formada per un valencià,
Rafa Linares i una siciliana, Cinzia Scordia feren una
proposta estranya, amb una escenografia sorprenent i molt
aconseguida i una música, de Claudio Monteverdi, que
donava majestuositat a les evolucions, lentes, dels
personatges.
Després fou el mallorquí Vicens Mayans, que amb
una ironia evident i amb uns elements que reforçaven
aquesta ironia, especulà sobre la possessió de béns
materials, molts d’ells que no serveixen per a res. Tengué
moments molt divertits.
La quarta proposta mesclava teatre, circ i tengué
en el trapezi el seu punt fort. La mallorquina Clara Matas
féu una deliciosa interpretació i mostrà les seves habilitats
com a trapezista i showman.
La mallorquina Bàrbara Riera acompanyada del

El públic s'ho passà molt bé amb les diferents actuacions de
la nit
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA *XVIII*
DEDICATÒRIA
Amb tota complaença li dedic el present article al
bon home que és el senyor Rafael Alomar i Ramis a qui,
la cruel ELA el va privar que seguís practicant físicament
la seva passió de trescar per les encisadores muntanyes
mallorquines, però mai li podrà impedir que mentalment
ho segueixi fent. Així doncs amb el seu intel·lecte sempre
serà capaç de recórrer la serra de Na Burguesa, l’elegant
mola de s’Esclop, el piramidal puig de Galatzó, entrar
a sa cova des Ribellets i contemplar com del trespol hi
brolla un fontanal, o bé visitar sa cova de cap de Cala
Figuera, on es va trobar la imatge de la Mare de Déu
de Portals, per citar-ne tan sols uns pocs. És per això
que la inhumana ELA mai, mai li podrà arrabassar que,
amb la seva ment, segueixi trescant pels meravellosos llocs
que atresora Mallorca.
Ànims Sr. Alomar i endavant!!
L’ELA EN EL MICROSCOPI DE LA PARAULA:
“SINAPSI, LA CONNEXIÓ NEURONAL”
Un cop vam descriure –més o manco- en els
capítols precedents el cos cel·lular i les ramificacions d’una
motoneurona, així com el seu metabolisme, avui intentarem
fer cinc cèntims de com es produeix la transmissió de
l’impuls nerviós entre neurones motores, procés aquest
que es coneix com sinapsi.
En primer lloc disseccionarem el significat de
sinapsi que està conformat per sin, que és una forma
prefixada del mot grec sýn, que voldir conjuntament,
plegats, alhora.
D’altra banda tenim que apsi vindria de la
terminologia astrològica àpside que és cadascun dels dos
extrems de l’eix major de l’òrbita traçada per un astre.
Amb la qual cosa podem deduir que sinapsi ve a
expressar la unió o el conjuntament de dos extrems, que
en aquest cas són els de les motoneurones.
I és precisament això el que es produeix en la
sinapsi, la unió de dues fibres nervioses entre elles, o bé
del nervi amb el múscul directament, connexió que té el
punt de contacte sense fusió entre el cilindreix d’una
neurona motora, que seria l’axó i el cos cel·lular o les
dendrites d’una altra, procés per el qual es transmet
l’impuls nerviós d’una cèl·lula a la contigua, o bé al paquet
muscular.
Ara mirarem de prim compte l’esmentada
transmissió. L’axó que com ja sabem és el perllongament
més llarg de la neurona, té unes petites ramificacions en
el seu extrem final, les quals acaben amb un gran nombre
de menuts embalums en forma de maça denominats
botons terminals.
La sinapsi es forma entre els botons i la membrana

de la neurona adjacent de manera que l’excitació es
transmesa d’una cèl·lula a l’altra.
Aquest procés, o sigui la sinapsi, es divideix en
una proció presinaptica situada en el botó terminal
(A.B.1) que conté la membrana del mateix nom
presinaptica (B.C.2), la fesa sinaptica (B.3) i una porció
postsinaptica que té la membrana de l’altra neurona
(B.C.4).
Els botons terminals no contenen ni
neurofilaments i neurotubuls, però sí presenten
mitocondries i, sobretot, vesícules sinàtiques (B.C.5)
generalment petites i clares que s’aboldronen contra la
membrana presinàptica.
Mentres que la fesa sinàptica conté força sovint
una obscura banda de matèria filamentosa que està
comunicada amb l’espai extracel·lular.
Tanmateix les porcions o membranes pre i
postsinàptiques ans esmentades presenten
condensacions denses als electrons.
Densitats similars també es troben en altres varietats
d’unions cel·lulars com és la zònula o màcula adherents;
si més no aquestes últimes són sempre simètriques, amb
la qual cosa la zona de condensació és idèntica en ambdues
bandes de la unió.
Cosa ben distinta succeeix en la sinapsi, que és una
unió asimètrica, és a dir, la zona densa de la membrana
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denominada postsinàptica (B.6) és habitualment quelcom
més ampla i espessa que la presinàptica.
Seons els neuròlegs que investiguen aquest món
cel·lular tan interessant, les sinapsi, es classifiquen d’acord
amb la seva localització, estructura i funció o bé segons
els neurotransmissors que utilitzen.
Tal i com ja hem comentat anteriorment els botons
terminals fan sinapsi sobre les dendrites que són les
múltiples ramificacions curtes que brollen del nucli neuronal
(A.C.7), procés denominat sinapsi axó-dendrítica (A.8).
També poden fer sinapsi sobre el pericarió que
és el cos central cel·lular de la neurona motora, amb
aquesta transmissió se l’anomena sinapsi axosomàtica
(A.9), però si la sinapsi, els botons terminals la fan
sobre un altre axó se li diu sinapsi axo-axòniques.
D’acord amb el prestigiós neuròleg Gray (B), les
sinapsi es distingeixen estructuralment en dues castes,
les del tipus I i les del tipus II, diferenciades ambdues per
l’amplitud de la fesa sinàptica i les característiques de
les zones denses.
En les del tipus I, la fesa és més ampla i la
membrana subsinàptica és més espesa extenent-se per
tota l’àrea de contacte.
Mentre que en les del tipus II, la fesa és més
estreta i les zones denses es restringeixen a tan sols alguns
punts i no com en les del tipus I que s’estenen per tota

l’àrea de contacte, la densitat subsinàptica està molt
manco desenvolupada, cosa que comporta que l’asimetria
no apareix tan clarament.
Existeixen també diferents castes de transició entre
ambdós models , una és la sinapsi excitadora i l’altra la
inhibidora.
La major part de les primeres es troben en les
dendrites, mentres que les inhibidores es localitzen
preferentment sobre el pericarió o bé sobre l’axó, a on
l’excitació té el seu origen, poguent així ser més
efectivament suprimida.
Per finalitzar apuntarem que malgrat les vesícules
sinàptiques són generalment rodones, alguns botons
contenen vesícules ovals o llargueres (C.10) les quals
han sigut considerades com més característiques de les
sinapsi inhibidores.
L’ÚLTIMA PARAULA LA TÉ NA CATY
“Els que estan al meu voltant m’ajuden a omplir
la meva vida i procuren fer d’ella al manco una ombra del
que era abans.
Cada tros d’aquesta ombra significa molt més del
que ells mateixos pensen.
Jo li ho agraeesc i ells a mi. Ens ho agraïm
mútuament”
Miquel Jordan i Ronsano

TIRADA DE COLOMS AMB COLOMBAIRES
(Puntuable pel Campionat de Mallorca)

“25 Aniversari de la nostra Societat”

Festes de la Mare de Déu 2004
Dissabte dia 4 de Setembre a les 15,30h.
Camp de Tir de Son Roig
Col.laboradors :

AJUNTAMENT DE MARIA
AGRONATURA SAT, AGUAMAR, AGUASPORT, ARMERIA BONANY (PETRA), ARMERIA JULIA GOMILA (LLORET),BANCA MARCH, BAR POLIESPORTIU,
BAR SA XIMADA (CAN PICAFORT), CAFÈ CA’N TOMEU, CAFÈ CAN CAMARROJA, CAMP DE TIR BONANY (PETRA), CONSELL DE MALLORCA,
(OFICINA DE CAÇA), CONSTRUCCIONS TOMEU BERGAS, CONSTRUCCIONS DAMIÀ BERGAS, CONSTRUCCIONS MESTRE FERRIOL,S.L.,
CONSTRUCCIONS MULET CAMPINS S.L., CONSTRUCCIONS PEDRO MORRO, CONSTRUCCIONS G. LOPEZ (CAPDEPERE), CODERPINT S.L. (PALMA),
DOS MAS EXCAVACIONES, ELECTRODOMÈSTICS NADAL, ENRAJOLADOR JOAN ARTIGUES, ENRAJOLADOR JAUME BERGAS, ES CAFÉ, FEDERACIÓ
BALEAR DE CAÇA, FERRETERIA TUGORES (PALMA), FERRERIA TONI DE SON CALÓ, FONTHISA, FUSTERIA CAN POLL, FUSTERIA CAN COLOMET,
FUSTERIA SIMÓ DARDER, CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT (DIRECCIÓ DE CAÇA, PROTECCIÓ D’ESPÈCIES I EDUCACIÓ AMBIENTAL), GRANJA
SON FOGÓ (PETRA), HOTEL SULTÁN (CAN PICAFORT), JUAN FERRIOL E HIJOS, S.L. (SINEU), LA CAIXA, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, CAN
COMPANY (SINEU), PASTISSERIA BOMBONERIA SUCRART (PORTDE POLLENÇA) PISCINES DE’S PLA, PREFABRICADOS CARBONELL,S.L., PREMAJOR
B. PASTOR (LLUCMAJOR), RENAULT DE ALCUDIA, RESTAURANT SES TORRES, RESTAURANT SA MÓNACO (CAN PICAFORT), SA NOSTRA,
SERVITEC BALEAR (PALMA), SONDEOS Y PERFORACIONES 2000 (SA POBLA), TALLER ALUMINI BIEL VANRELL, TALLER MECÀNIC BERNAT
MESTRE, TALLER MECÀNIC MARTI COLOMBRAM, TALLER MECÀNIC PEDRO GINARD, TRANSPORTS ANTONI POL (SA POBLA), TRANSPORTS
JAUME RAMIS (SA POBLA), TRANSPORTS JAUME FERRIOL S.L.

!! GRÀCIES I BONES FESTES PER TOTS !!
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2004: un any històric per a l’Alguer
per Pere Mayans (autor del llibre
“Redescobrim l’Alguer”)
Des dels Països Catalans, moltes vegades es té la
tendència a parlar de l’Alguer com un petit miracle de la
comunitat lingüística catalana: un petit territori, a Sardenya,
a l’ Estat italià, aïllat de la resta, que durant segles ha
conservat la llengua. És cert que per a nosaltres 1’Alguer
té alguna cosa d’especial, d’un simbolisme molt similar al
que tenen Catalunya Nord o Andorra, ja que 1’existència
de la nostra llengua en altres estats europeus reforça, sens
dubte la presència a Europa de la nostra llengua. Ara bé,
aquest fet no ens ha de fer oblidar que els illots lingüístics
són relativament normals a Europa: parlants de 1’alemany
al Piemont, al Vènet, al Friül, a Eslovàquia, a Hongria, a
Ucraïna, a Romania...; parlants de l’albanès a Sicília, al
sud de la península italiana...; parlants dels serbo-croat al
mig d’Itàlia: parlants de 1’occità al sud de la península
italiana: parlants del romanès a Grècia, a Albània, a
Croàcia...: i, entre un llarguíssim etcètera, fins í tot
trobaríem que a la pròpia Sardenya al sud hi ha un illot de
parla lígur (italià) i que els catalanoparlants podrien tenir
un altre illot lingüístic si es consolidés el valencià que
centenars de colons valencians varen portar després de la
guerra a Villafranco del Guadalquivir (on actualment es
calcula que encara hi ha unes 600 persones que parlen la
nostra llengua!).
Aquesta reflexió ens ha de permetre tractar el
tema de l’Alguer no d’un forma mítica, ni paternalista,
sinó com una part de la comunitat lingüística, és a dir,
Catalunya ha de mirar l’Alguer com una terra -de fet, es
tracta d’una petita comarca- amb la qual ens agermana la
llengua, la història i, a hores d’ara, un marc comú de
desenvolupament econòmic en aquesta nova Europa que
entre tots intentem de crear. I 1' Alguer té molt a dir. Es
trobà en una situació privilegiada que li permet, com afirmava 1’exsíndic de l’Alguer i un dels promotors, des del
seu càrrec de responsable de 1’aeroport de 1’Alguer, de
1’arribada del vols de baix cost de Ryanair de Girona a
1’Alguer, Tonino Baldino, que aquesta ciutat de Sardenya
ha de ser la porta de Catalunya a Sardenya i a Itàlia i la
porta de Sardenya i Itàlia a Catalunya. A hores d’ara, i
des de principi d’any, cada dia, gràcies a aquest nou mitjà
de comunicació, un centenar de catalans van a fer turisme,
a fer cultura o a fer negocis a 1’Alguer. El català torna a
percebre’s com una llengua útil a la ciutat catalana de
Sardenya.
A més, pel que fa a la llengua, aquest nau context
té un marc legal, molt recent, que permet avançar en
1’oficialitat del català de l’Alguer. L’any 1997 es produí
un salt qualitatiu important ja que el govern autònom de
Sardenya aprovà la llei de Promozione e valorizzazione
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della cultura e della lingua della Sardenga, que significà el
primer pas per a la recuperació del català de 1’Alguer - la
llengua pròpia de 1’Alguer- com a llengua cooficial. La
Llei regional és prou explícita: “la medesima valenza
attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta
con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla
lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del
Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese”1, El pas
més important es produeix, però 1’any següent quan 1’Estat
italià aprova la llei núm. 482 de 15 de desembre de 1999
(Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e
storiche), segons l’article 2 de la qual “d’acord amb l’article
6 de la Constitució i en harmonia amb els principis generals
establerts pels organismes europeus i internacionals, la
República tutelarà la llengua i la cultura de les comunitats
albaneses, catalanes, alemanyes, gregues, eslovenes i
croates, i de les que parlen el francès, el francoprovençal,
el friülà2, el ladí3,1’occità i el sard”.
Aquest nou marc legal ha permès, per exemple,
que, mitjançant el Projecte Palomba -fruit d’un conveni
entre Òmnium Cultural de l’Alguer i el Municipi de l’Alguer,
amb el suport de 1’associació del Principat de Catalunya
Enllaç, secció del Cercle per a la defensa i la difusió de la
llengua i la cultura catalanes-, el Centre de Recursos
Pedagògics Maria Montessori estigui realitzant des del curs
1998-1999 un programa d’incorporació del català de
l’Alguer a l’escola (de fet, l’Alguer havia pres la iniciativa
a Sardenya en l’aplicació de la llei sarda de promoció i
valorització de la cultura i de la llengua de Sardenya que
entrà en vigor l’1 de gener de 1998). A més, la nova llei
italiana permetrà que el català pugui esdevenir llengua
d’ensenyament crucial -sempre que ho demanin els paresa 1’escola maternal, elemental i mitjana, la qual cosa permet l’obertura d’escoles que facin 1’ensenyament en
català. També s’haurà d’introduir 1’ensenyament de la
cultural local de forma obligada en les matèries d’història,
geografia, educació musical, artística¡ tècnica. Durant el
curs 20032004 el Projecte Palomba arriba ja,
aproximadament, al 80 % de les aules de l’Alguer (uns
1800 alumnes!!). Cal destacar que aquest Projecte té, a
part de la docència setmanal de la llengua catalana, dues
línies d’actuació més: la formació del professorat,
mitjançant escoles d’estiu (des de 1994) i seminaris
didàctics setmanals; i 1’elaboració i 1’edició de materials
didàctics per a l’ús i aprenentatge de la llengua.
Per al curs 2004-2005 hi ha previst el salt qualitatiu:
passar de l’ensenyament del català a l’ensenyament en
català. I aquest pas es farà possible gràcies a l’escola
“La Costura”, que obrirà la primera aula, de P-3. Una
escola, iniciativa d’Òmnium Cultural de l’Alguer i que té
el suport econòmic, material i humà de l’Ajuntament de
l’Alguer i de la Generalitat de Catalunya. Una escola
pensada per a l’Alguer, on s’ensenyarà el català de l’Alguer,
a més de 1’italià i de 1' anglès i, en un futur, amb mètodes
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pedagògics com EuroComRom, es podran incorporar altres
llengües romàniques com el sard.
Per aquests motius, per refermar i consolidar el
que ja s’estava fent, per posar una base sòlida al nou
projecte d’escola catalana, el 16 de juliol proppassat es
signà el conveni de col·laboració entre el Departament de
la Presidència i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Municipi de l’Alguer, que vol, entre
d’altres objectius, promoure l’aprenentatge del català, mantenir i accentuar els esforços de promoció del Projecte
Palomba, promoure 1’establimentdel centre educatiu “La
Costura”, facilitar trobades d’ alumnes, professors
directors..., promoure activitats de cooperació per la
formació professional, promoure la difusió, l’intercanvi i
la producció d’eines pedagògiques... Sens dubte, un pas
decidit, de col·laboració en la línia que estableix la Llei 1/
1998, de política lingüística, en la qual s’exposa que “la
Generalitat ha de vetllar perla protecció de la unitat del
català i ha de fomentar l’ús i la projecció exterior del català
i la comunicació entre els diferents territoris de parla
catalana”.

I, per acabar-ho d’arrodonir, aquest mes d’agost
neix a l’ Alguer “Catalan TV” , que, segons s’anuncia,
oferirà el 50% de la programació en català, gràcies a un
conveni de col·laboració amb TVC (a part de l’informatiu
en català de l’Alguer, s’oferiran sèries com Plats bruts,
Secrets de família, L’oblit del passat...).
Certament, l’any 2004 pot ser l’any que marqui
una inflexió pel que fa a l’ús de la llengua catalana a
l’Alguer, una ciutat de 43.000 habitants, dels quals uns
18.000 tenen coneixement -si voleu molt divers- de la
llengua. El futur de la llengua de l’Alguer, i d’alguna cosa
més, és a les mans dels algueresos, amb tot l’ajut que
calgui, però ara, més que mai, a les seves mans.
1

Cal aclarir que el sassarès, el gal·lurès i el tabarquí
són variants de 1’italià que, des de fa segles, estan establertes
a Sardenya.
2
O furlà, dialecte oriental del retoromànic, parlat al
Friül.
3
Dialecte del grup retoromànic parlat a la zona de les
Dolomites.

TERCERA TROBADA ENTRE PAGESOS I CAÇADORS

El passat dia 21 d'agost tingué lloc la festa de
la Societat de Caçadors Sa Guàtlera. Aquí teniu tres
imatges dels actes que tingueren lloc aquest dia.
Al matí hi hagué la tirada de guàtleres per a
socis.
I l'horabaixa, ja a començar el vespre, es féu
una conferència sobre Caça i món rural. Acabada
aquesta es féu a la plaça des Pou, el sopar popular,
en el qual els caçadors conviden els pagesos a la
festa, com a agraïment per l'ús dels seus camps per
a la caça.
A continuació es féu l'entrega de trofeus i per
acabar, una gran verbena, per remenar el cos, abans
d'anar a descansar.

FENT CARRERANY - 22 (186)

Juliol, 2004

Carreres Ciclistes Trofeu Mare de Déu 2004
El matí del darrer diumenge d’agost se celebraren
les tradicionals proves ciclistes ja dins del programa de les
festes de la Mare de Déu.
El Club Ciclista de Maria fou l’encarregat una altra
vegada d’organitzar la prova. Puntualment, a les nou del
matí, els primers corredors partiren des de la Plaça des
Pou per fer el recorregut urbà d’un quilòmetre,
aproximadament.
La primera prova fou la de promoció. Feren un total
de 15 voltes al circuit amb puntuació cada cinc voltes. En
aquesta carrera hi prengueren part cinc corredors de
Maria, d’un total de divuit inscrits: Antoni Gelabert, Jaume
Vallès, Joan Ferriol, Llorenç Nadal que corregueren pel
Club Ciclista de Maria i Tomeu Arbona que corregué pel
Club Fontanet.
Classificació Promoció:
1. Amador Bauçà
Rest. Es Pou CC. Lloret
2. Joan Ramon Xamena Montuïri-Túnel CC.
Montuïri
3. Antoni Gelabert
V. Martel-Aguamar CC.
Maria

Classificació Alevins:
1. Salvador Gonzálvez
2. José M. Caldentey
3. Miquel Àngel Morlà
4. Antoni Company
5. Joan Gelabert
Fèmina:
Mònica Bosch

Bicicletes Caldentey
Bicicletes Caldentey
Bicioferta
Pastor SA
Bicicletes Caldentey
Impresa

La tercera prova fou la dels infantils, que feren 10
voltes. Varen ser 19 els participants en aquesta carrera
que també comptà amb un quants de menorquins.
Classificació Infantils:
1. Albert Torres
2. Tomeu Gelabert
3. Llorenç Taltavull
4. Xisco Amengual
5. Bosco Domingo
Fèmines:
Sara Alzina
Catalina Rayó

Cafeteria Tritón
Pastor SA
Cafeteria Tritón
CC Pollença
Cafeteria Tritón
Cafeteria Tritón
Sa Pobla CC

La sortida dels cadets

La prova de cadets comptà amb 11 inscripcions.
Entre els corredors d’aquesta categoria hi havia el marier
Miquel Salom, que corre amb el Toyota CC Establiments,
que al final quedà en quarta posició. Feren un total de
vint-i-cinc voltes.

Els guanyadors de la carrera de promoció

La segona carrera fou la dels alevins que feren cinc
voltes al circuit amb una puntuació intermèdia. Aquesta
prova comptà amb la participació d’un grapat de corredors
menorquins,

Classificació Cadets:
1. Tomeu Amengual
2. David Gómez
3. David Galmés
Fèmina:
Aina Maria Mascaró

CC. Pollença
CC. Pollença
Bicicletes Caldentey
Bicioferta
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va caure i la prova finalitzà tranquil·lament.
Classificació Cicloesportistes:
1. Rafel Miralles
Montuïri-Túnel CC
Montuïri
2. Joan Xavier Amer
Grup Fontanet
3. Antoni Font
Montuïri-Túnel
CC Montuïri
Classificació Màsters 30:
1. Francesc Horrach
Paviment lloseta
2. José Tomás González EMAYA
3. Bartomeu Quetglas
Bicicletes
Caldentey

Els més petits amb els seus trofeus

Després d’aquestes quatre carreres es va fer el
lliurament dels trofeus corresponents. S’ha de destacar el
detall del Club Ciclista de Maria amb el corredor de
Montuïri Gabriel Cerdà, el qual tengué a la passada edició
del Pla de Mallorca un gest molt esportiu amb el corredor
de Maria, Llorenç Nadal.

Aquestes carreres comptaren amb el patrocini de
l’Ajuntament de Maria, i comptà amb la col·laboració de
la Perruqueria Rínxols, Bicicletes Can Botelles, Barberia
miquel Salom, Aguamar-Tennis i Piscines, Viatges Martel,
Taller d’alumini Biel Vanrell, Consport-Tennis i Piscines i
La Caixa i amb la col·laboració especial de S’Institut.

La cinquena carrera fou la de veterans 40 i 60, que
comptà amb la participació de vin-i-un inscrits. Feren un
total de vint-i-cinc voltes al circuit, amb puntuació cada
cinc voltes.
Classificació Veterans 40:
1. Antoni Serra
2. Bartomeu Vives
3. Bernat Comas
Classificació Veterans 60:
1. Bartomeu Pou
2. Fermín Andrés

Humiclima
Bicicletes Caltendey
Saunier Duval
Bicicletes Caldentey
Paviment Lloseta

La darrera carrera, la de cicloesportiestes i màsters
30, amb 17 inscripcions, que s’havia de disputar a 40
voltes, com que el temps amenaçava de descarregar una
bona ploguda, s’escurçà a trenta. Al final, però, l’aigua no

V edició de Ciclisme en Pista VILA DE SINEU
Durant els mesos de juliol i agost, s’ha disputat a
Sineu la V edició de Ciclisme en Pista VILA DE SINEU,
una competició que atreu una gran quantitat de gent, que
gaudeix del ciclisme i de prendre la fresca els divendres a
la nit.
Enguany els mariandos ens ho hem passat d’allò
més bé, en veure el corredors de Maria, que hi teníem.
Miquel Salom (Toyota) Tomeu Arbona (Grup Fontanet)
Antoni Gelabert, Jaume Vallès, Joan Ferriol i Daniel
Estarellas (V.Martel-Aguamar). Joan Ferriol per primera
vegada corria a la pista, i Daniel Estarellas, tornava a la
competició, després d’uns quants d’anys.
La
classificació
general
final
fou:

Esla mariers que participaren a les diferents proves

Categoria cadets, en MIQUEL SALOM, tercer a la seva
categoria. Categoria promoció, JAUME VALLÈS fou
tercer, i TOMEU ARBONA cinquè.
Des d’aquestes pàgines, vull destacar la gran feina
que l’agrupació Ciclista Sineu fa en pro del ciclisme a les
Illes.
Pep Ferriol
MIQUEL SALOM, CAMPIÓ DE BALEARS
En Miquel Salom, de l’equip Establiments-Toyota
el passat dimecres dia 18 d'agost va aconseguir el títol de
campió de les Balears de ciclisme en pista categoria cadet
en la modalitat de persecució olímpica. Rep, Miquel, la
nostra enhorabona.

FENT CARRERANY - 24 (188)

Juliol, 2004

TORNEIG FUTBET - MARIA 2004
Sudamèrica - Àfrica
Pub S'Estiu – Polipalanca
Excavac. Juan Gual - Constr. Mulet Euro Estamp
Construc. Mestre Ferriol - Bar Triquet
Latino - Punto Red Mallorca
Quintos - Sudamèrica
Construc. Mestre Ferriol – Polipalanca
Bar Triquet - Construc, Mulet Euro Estamp
Pub S'Estiu - Punto Red Mallorca
Excavacions Juan Gual - Agua Sport
Polipalanca - Excavacions Juan Gual
Punto Red Mallorca - Quintos

Resultats del mes d'agost
Latino – Polipalanca
2-6
Quintos - Construc. Mulet Euro Estamp
2-2
Punto Red Mallorca - Àfrica
5-2
Pub S'Estiu - Bar Triquet
3-2
Excavacions Juan Gual - Construc. Mestre Ferriol 4-4
Sudamèrica - Agua Sport
1-0
Construc. Mulet Euro Estamp - Polipalanca
2-5
Agua Sport – Latino
5-2
Àfrica - Construc. Mestre Ferriol
4-2
Polipalanca – Quintos
3-2
Construc. Mulet Euro Estamp - Pub S'Estiu
4-3
Bar Triquet - Excavacions Juan Gual
3-3
Punto Red Mallorca - Sudamèrica
3-11
Latino - África
4-8
Quintos - Agua Sport
6-7

Const.. Mulet Euro Estamp - Const. Mestre Ferriol

Agua Sport - Pub S'Estiu
Sudamèrica - Latino
Àfrica - Bar Triquet

6-5
1-5
4-6
2-3
0-1
5-4
4-7
2-2
5-1
7-5
17-2
0-1
10-1
0-1
8-5
2-4

Classificació Final
1. Polipalanca

Gols a favor Punts
66
31

2. Quintos

49

25

3. Sudamèrica

63

22

4. Const. Mulet Euro Esta.

47

22

5. Bar Triquet

45

20

6. Pub S’Estiu

44

19

7. Excavacions J. Gual

50

12

8. Àfrica

44

9

9. 2 + Agua Sport

39

8

10. Punto Red Mallorca

27

7

11. Mestre Ferriol

28

2

12. Latino

23

0

Golejadors:
1.- Pedro Terès (Polipalanca)
2.- Juan (Pub s'Estiu 82)
3.- Mimon (Àfrica)

28 gols
24 "
21 "

CALENDARI FASE FINAL
Grup A: Polipalanca, Sudamèrica i Bar Triquet.
Grup B: Quintos, Const. Mulet EuroEstamp i Pub s'Estiu
82

Dilluns, 30 d'agost
21 h. Polipalanca - Sudamèrica
22 h. Quintos - Const. Mulet EuroEstamp
Dimarts, 31d'agost
21 h. Const. Mulet EuroEstamp - Pub s'Estiu 82
22 h. Sudamèrica - Bar Triquet
Dimecres, 1 de setembre
21 h. Quintos - Pub s'Estiu 82
22 h. Polipalanca - Bar Triquet
Una vegada disputats tots els partits de cada grup,
en cas d'empat, es mirarà la diferència de gols. Si encara
persisteix l'empat passarà a semifinals l'equip millor
calssificat a la lliga
Divendres, 3 de setembre: Semifinals
20:30 h.1r grup B - 2n grup A
22:30 h.1r grup A - 2n gup B
Dimarts, 7 de setembre: Finals
21 h. Partit pel tercer i quart lloc
22 h. Partit Final

