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Mallorca té massa cotxes. Potser també hi ha massa gent. Però això
depèn dels ulls que ho miren. N’hi haurà que trobaran que n’hi ha massa
pocs. Què hem de créixer més perquè com més siguem més consumirem i
més les butxaques d’alguns omplirem. Els qui pensen en clau de mercat
així ho creuen perquè així hi ha més negoci. El que és cert és que Mallorca
mai no havia tengut tanta població i que en vint anys ha crescut un terç de
la seva totalitat (amb dades arrodonides, l’any 1985 hi havia 600.000
habitants a les Illes Balears i ara, l’any 2005, superam els 900.000). I a
Mallorca, també hi ha massa cotxes. I a Palma no el poden deixar enlloc.
Aquests han d’estar en continu moviment. Per això s’inventaren l’ORA. I a
Ciutat és on hi ha el pitjor problema. I amb la política de construcció
desaforada de carreteres que duen envant els nostres governants, el problema
de l’aparcament a Palma encara serà més gros. Per què? Idò perquè tot es
fa perquè hi arribin més cotxes i més aviat. Així els embuts de les entrades
a Palma més prest o més tard tornaran vessar i es tornaran embossar.

És clar que el que necessitam és un gran canvi. Una aposta clara i
rotunda pel transport públic i de qualitat. Donant vida al tren i ressuscitant
les vies mortes que hi ha per Mallorca, eixamplant el seu espai perquè pugui
ser un transport modern i eficient com ho és en molts altres indrets del món
que mai l’han deixat de banda.

Per Maria, desgraciadament, no hi passarà el tren. Però el tenim a
Sineu, a un poc més de cinc quilòmetres. Sant Joan ja té l’estació en
funcionament i a més un servei d’autocar llençadora que acosta els passatgers
de l’estació a Sant Joan i a l’inrevés. A les darreries de l’anterior legislatura
ja s’havia previst també un servei semblant que unís Maria i Sineu. I també
en les darreries del mandat de l’anterior batle havia anunciat que a principis
d’aquest any ja tendríem aquest servei. Però, que te creus que te crec?
Passa el temps i seguim sense aquest servei. I seguim usant cotxes, no ens
queda altra remei.

Una aposta, l’actual, dedicada a consumir territori per facilitar l’accés
de cada vegada més ràpid als cotxes és un suïcidi i un cul de sac. No té
límits. Més cotxes, més necessitat de carreteres, més consum de territori,
més col·lapse. L’aposta pel transport públic, una aposta ecològica, ràpida,
solidària, no consumista, còmoda, que uneixi radialment la part forana entre
si i amb el centre de Palma, no forma part d’aquest govern nostre.
L’enriquiment fàcil, la depredació constant sembla no tenir fi. Quina Mallorca
heretaran els nostres fills?
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PUIG DE SA RATETA
Amb la idea de mostrar-vos els més bells paratges

de les nostres illes seguim fent carrerany per diversos
indrets. Aquests sempre són indrets encara verjos i que la
mà de l'home ho ha tingut difícil per a desbaratar-los. I si
ho ha fet ha estat d'una manera molt respectuosa amb el
paratge i sense destrossar-lo.

El passat dia 24 d'abril pujàrem dalt del puig de Sa
Rateta. Des de Maria és molt fàcil distingir-lo, ja que for-
ma carena amb el de Na Franquesa i 'Ofre, tots tres amb
una altura semblant, superant de poc els mil metres.

Fa un poc de peresa aixecar-se prest i partir però
quan hi és se n'oblida de tot i es produeix un vertader
gaudi dels sentits, sobretot el de la vista. Caminant vora l'embassament de Cúber amb el

puig de Sa Rateta al fons

Una molt bona vista sobre el puig des Castell
d'Alaró i el d'Alcadena

I quan som a dalt de tot, els embassaments de
Cúber i el Gorg Blau i enfront, el Puig Major

LA PROPERA EXCURSIÓ SERÀ DIA 22 DE MAIG

ALBARCA AL PARC NATURAL DE LLEVANT
El Parc Natural se va declarar el novembre de 2001  i tenia una extensió

de 21.507 hectàrees (superfície terrestre: 16.232 ha, superfície marina: 5.275
ha). El nou govern va reduir la seva extensió a 1586 hectàrees, la superfície de
les dues finques públiques i en va excloure les propietats privades. Està
situat al nordest de Mallorca, devora Artà. Hi trobam falcons, esparvers,
gavines d’Audouin i moltes tortugues

Se pot pernoctar al Parc a 3 cases que han estan rehabilitades: a les
Cases d’Aubarca (6 habitacions dobles), a la Caseta de s’Arenalet (18 places)
i a la Caseta des Oguers (10 places). Aquí també hi ha un càmping de 30
places. S’aconsella reservar amb molta antelació: Tel. 971 836828 i  971 829219.

Els camins comencen a S’Alqueria Vella (a 4 quilòmetres d’Artà, s’hi
arriba en cotxe) . D’aquí podem anar a Es Verger (45 min.) i d’aquí cap a les
cases d’ Aubarca i s’Arenalet d’es Verger (1 hora i 15 minuts més). Des
d’aquesta platja (a on hi ha un refugi) podem anar en 90 minuts cap a l’oest al 
Puig de sa Tudossa o vorera de la mar cap a l’est fins a la torre d’Aubarca, 
cala Matzocs i cala Estreta en dues hores. (Informació extreta del mateix parc)

La sortida serà a les 8 del matí des de Sa Plaça i el dinar serà de pa i taleca. Vos esperam!
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La Conselleria d’Agricultura i Pesca dóna a conèixer els
aliments de Balears als escolars de la comarca amb el programa
“Els aliments de les Illes Balears a l’Escola”, un projecte
guardonat pel Ministeri d’Agricultura que acosta els millors
productes de les Illes Balears als més joves

Poca gent sap que les Illes Balears és una de les regions
mediterrànies amb més diversitat i riquesa de productes
agroalimentaris d’elevada qualitat. La immensa majoria de la
població no coneix, en tota la seva dimensió, la gran diversitat
de productes en conserva, productes de pastisseria, varietats
autòctones de fruita i hortalissa, vins i tipologies diverses de
begudes espirituoses, formatges i embotits de la nostra terra.
També es desconeix que, precisament, són aquests els productes
que conformen la dieta mediterrània, tan valorada actualment
per experts nutricionistes d’arreu del món. Actualment productes
tan saborosos com el flaó, el peix sec, la carn-i-xulla, el ventre
farcit, la salsa de Nadal, la formatjada o la xocolata de neu, són
desconeguts per a la immensa majoria de la població balear. És
per tot això, que la Conselleria d’Agricultura i Pesca, conscient
de la seva responsabilitat en la promoció dintre de les Illes de
productes alimentaris de qualitat, vol transmetre a la població
insular el major nombre de coneixements sobre la seva gran
riquesa gastronòmica. I és que el gran èxit obtingut, fora de les
nostres fronteres, de productes com la sobrassada de Mallorca,
l’ensaïmada de Mallorca o el formatge Maó-Menorca, ha de ser
el camí a seguir pel gruix de productes agroalimentaris autòctons.
Per això, cal però, fer una important feina de base per a la difusió
d’aquests productes entre la nostra pròpia població. En especial
entre els més joves, doncs aquests representen les nostres
esperances de futur.

Ja fa alguns anys que, amb la doble finalitat de fomentar
una educació alimentària saludable i promocionar el consum de
productes de qualitat autòctons, la Conselleria d’Agricultura i
Pesca engegà una campanya divulgativa a les escoles. Aquesta
campanya fou desenvolupada, inicialment, per part de professors
de la Universitat de les Illes Balears conjuntament amb personal
de la Conselleria d’Agricultura i Pesca. Ambdues institucions
crearen una variada gamma de recursos didàctics que,
posteriorment, eren aplicats a les escoles. Amb l’arribada del
nou equip a la Conselleria d’Agricultura i Pesca es va decidir

donar un nou impuls a n’aquest programa, amb un fort increment
de dotació econòmica i de personal. Aquest equip de tècnics
especialistes, es troba inclòs dins d’un departament de nova
creació de l’empresa pública Semilla dedicat exclusivament a la
promoció de productes agroalimentaris de les Illes Balears, i,
que a més de la campanya a les escoles, treballa amb altres
grups socials, fent promoció a fires, creant campanyes
publicitàries,... fent d’intermediari entre productors i
consumidors, en definitiva. El fort increment de recursos humans,
materials i econòmics dedicats a la promoció alimentaria, ha
permès en poc més d’un any de funcionament agilitar les
activitats que ja es desenvolupaven, arribar a un major nombre
de persones i incorporar també nous objectius i metodologies.
L’esforç realitzat amb el projecte “Els Aliments de les Illes Balears
a l’Escola”, es va veure compensat amb l’obtenció, a l’any 2004,
amb un premi accèssit “Alimentos de España” a la millor acció
de promoció agroalimentària, atorgat pel Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació espanyol.

L’objectiu fonamental de la campanya és donar a
conèixer entre els escolars de les Balears les característiques
dels productes agroalimentaris més representatius del nostre
arxipèlag. La finalitat és que els nostres joves aprenguin a
apreciar-los i diferenciar-los, i incorporin hàbits d’alimentació
sana i equilibrada. La campanya, si bé directament va dirigida a
alumnes de 12 anys (6è curs), també implica pares, mares i
professors, i té com a objectius secundaris afavorir el
coneixement dels escolars del seu entorn natural, social i
cultural, donar a conèixer als nostres infants l’existència d’un
sector agroalimentari arrelat a les nostres tradicions i garantir -
mitjançant el seu coneixement- la persistència d’una activitat
agropecuària fonamentada en la qualitat de les seves
produccions.

A la comarca del Pla, concretament a Maria, aquesta
campanya formativa es realitzà el passat 12 d’abril, a l’Escola de
Dalt, per als alumnes de 5è i 6è.

Les activitats es desenvolupen a les pròpies escoles, i
són coordinades per tècnics especialistes en els aliments de les
Illes Balears. Es tracta de xerrades d’unes dues hores de durada
que consisteixen en l’explicació de diverses unitats didàctiques
sobre els principals productes agroalimentaris illencs: formatge,

Els aliments de les Illes Balears a l’Escola
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ensaïmada, sobrassada i oli. A part d’una breu introducció bàsica
sobre nutrició i la diversitat i riquesa alimentària de les Illes
Balears, els joves estudiants aprenen la història, el procés
d’elaboració, les característiques sensorials i nutricionals, la
diversitat de tipologies de cada producte, les possibles
utilitzacions gastronòmiques... Tot i que es tracta d’incorporar
conceptes teòrics bàsics al bagatge intel·lectual dels al·lots, la
interacció entre alumnes i monitors és constant, essent habituals
els debats, a viva veu, sobre les tècniques més convenients de
producció, les característiques sensorials de cada producte, els
millors aliments, les diferents zones de producció... L’elevada
participació dels alumnes és un dels fets que més crida l’atenció
en les classes teòriques. Els mestres se’n fan creus, tot
destacant l’interès elevat que les sessions sobre els aliments de
les Illes Balears desperta entre l’alumnat. Després de la teoria,
els alumnes s’inicien a l’anàlisi sensorial dels aliments, perquè
sensorialment puguin conèixer els conceptes explicats
prèviament Es tracta de comparar diverses tipologies de cada
aliment fixant-se en les olors, els colors, les textures, els sabors...
A més, s’ha incorporat una activitat pràctica opcional, consistent
en la visita de diverses agroindústries, cooperatives i empreses
artesanes elaboradores de productes agroalimentaris

tradicionals de les Illes Balears (embotits, formatges, ensaïmades,
oli).

De cara al futur, es vol continuar millorar el projecte “El
Aliments de les Illes Balears a les escoles” per la qual cosa s’ha
previst ampliar l’oferta d’unitats didàctiques existents,
incorporant-hi any rere any més productes, així com aconseguir
que la totalitat dels escolars de les Illes Balears tenguin una idea
de la riquesa i varietat de productes agroalimentaris autòctons.
En el que es refereix a l’apartat de promoció alimentària, a mig
termini, altres línies estratègiques que la Conselleria
d’Agricultura i Pesca vol desenvolupar són: incrementar i
diversificar l’oferta de recursos didàctics, enfocant-los als
diferents grups d’edat; engegar programes didàctics específics
adreçats a l’educació especial i als discapacitats, amb  clubs
d’esplai i gent de la tercera edat; continuar amb el suport als
distintius de qualitat i millorar la col·laboració amb els consells
reguladors; mantenir la presència de les activitats de promoció
a les fires locals; incrementar la presència a les fires d’àmbit
internacional i desenvolupar activitats formatives i de promoció
específica a l’hostaleria, restauració, grans superfícies comercials
i minoristes.

ELS LLOCS DE RECOLLIDA SERAN
ELS COMERÇOS DE MARIA,

L'AJUNTAMENT I LES ESCOLES, FINS
DIA 17 DE MAIG
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Vàrem tenir coneixement que na Margalida Aulet
estava a punt de partir una altra vegada cap a Níger amb
la Fundació Campaner com a voluntària per col·laborar
amb la lluita contra el noma, aquesta malaltia tan poc
coneguda que ella ens explicarà que és.

Na Margalida quan xerra de la Fundació
Campaner ho fa en propietat, “ara feim”, “volem fer” i és
que se veu que està implicada amb aquest projecte i amb
la lluita d’aquesta malaltia tan desconeguda i alhora tant
cruel: el noma.

Margalida, et pots presentar pels qui no te coneixen?
El meu nom és Margalida Aulet Galmés i vaig néixer

dia 1 de desembre de l’any 1972 a Maria de la Salut, és a
dir que ara tenc 32 anys.

Sabem que feres l’EGB a Maria, després quins
estudis vares fer?

Quan vaig acabar a Maria vaig anar a fer el batxiller
al Berenguer d’Anoia d’Inca i després vaig estudiar
Tècnic de Laboratori a l’Institut Francesc de Borja Moll a
Palma. Quan vaig acabar vaig voler continuar estudiant i
vaig fer Infermeria a la Universitat.

I després de la Universitat, comences a fer feina?
L’any 1995 vaig acabar els estudis i vaig començar

a fer feina d’infermera a Atenció Primària i al cap de poc
temps vaig anar a fer feina a l’Hospital Joan March, de
l’any 1996 fins al 1999 i després vaig anar fins l’any 2002
a l’Hospital General. Durant aquests anys que vaig estar
a l’Hospital General vaig fer un màster de medicina
tropical, ja que la meva il·lusió des de feia molt de temps,
a part de fer infermeria era fer feina de cooperant. I ara
estic fent feina d’infermera a l’Hospital Son Llàtzer.

Aquest màster de medicina tropical, on el vares fer?
A l’Hospital Clínic de Barcelona. Va ser molt

interessant, encara que no parlàrem per res de noma, però
per poder fer de cooperant amb qualque ONG internacional
t’exigeixen coneixements d’idiomes i formació amb
malalties tropicals.

Ja fa molts d’anys d’això?
El vaig fer l’any 2001 i l’any 2002 ja vaig fer la

meva primera sortida amb la Fundació Campaner a Níger.

Va ser la teva primera tasca de cooperant amb la
fundació Campaner?

Abans ja havia fet una estada als campaments de
refugiats del Sàhara amb el Fons Mallorquí de Solidaritat
i havia estat voluntària a Palma amb temes d’immigració

amb Metges del Món.

Quan i com entres amb contacte amb la Fundació
Campaner?

Els vaig conèixer a principis de l’any 2002 que vaig
estar 2 mesos a Níger, allà vaig conèixer un poc la feina
que hi fan. Jo anava molt perduda, era l’única sanitària
que hi havia en aquella expedició, i no coneixia per res el
noma, ja que és una malaltia molt desconeguda, però va
ser una experiència molt bona.

A part de la fundació Campaner, també has estat a
altres indrets?

Sí, l’any 2003 vaig demanar un any d’excedència a
la feina i vaig anar 10 mesos a Angola amb Metges sense
Fronteres.

A Angola, quin idioma parlen?
Portuguès. No vaig tenir molts de problemes de

comunicació, ja que és molt semblant a la nostra. És una
llengua que no coneixia i me va agradar molt.

Però actualment amb el que estàs més implicada és
amb la Fundació Campaner i la lluita contra el noma.
Que ens pots dir d’aquesta Fundació, com comença

SA XERRADETA A SES TARRAGONES AMB...
NA MARGALIDA AULET,

INFERMERA COOPERANT
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a fer feina des de Mallorca per una malaltia tan poc
coneguda?

Per anar als inicis hem de recular uns 10 anys quan
en Pep Campaner i la seva dona varen acollir una nina
que havien duit a operar a Mallorca. Abans a l’Hospital
de Son Verí, que era propietat d’uns alemanys, duien cada
any alguns infants  a Mallorca per operar-los i cercaven
família per poder-los acollir durant la seva estada aquí.
Bé idò, la família Campaner va acollir una nina i això els
va marcar molt, en Pep va començar a cercar informació
del Noma, perquè passava això i quan la nina se n’havia
de tornar cap a casa seva ell va decidir que l’acompanyava
i va anar fins a Níger amb la nina.

Quan va veure com vivien a Níger, la malaltia del
noma i tot plegat va decidir que volia fer qualque cosa per
ajudar-los.  A la família Campaner se’ls havia mort un fill
de set anys que havia nascut amb paràlisi cerebral i sempre
havien tengut una espina clavada amb la mort del seu fill,
que amb tots els mitjans i avanços mèdics que tenim aquí,
al món occidental, no haver pogut salvar la vida al seu fill
i això els va marcar molt i després de veure que amb un
mínim esforç podies ajudar tanta gent que sofria i patia el
noma, va decidir fer qualque cosa per ajudar-los, però mai
se pensava que arribaria aquí on som ara.

Que hi fa a Níger la Fundació Campaner?
Allà hi tenim una casa d’acollida on agafam els nins

amb noma i els donam menjar, escola i sanitat. Quan ja
estan en condicions d’operar els duim a Mallorca per
operar-los. L’operació és de cirurgia estètica per
reconstruir la cara.

Per fer aquesta operació, duis els infants a Mallorca?
Sí, l’estiu passat vàrem provar de fer les operacions

allà, per abaratir costos, ja que la despesa de dur-los fins
aquí es molt alta, però la situació higiènica del país no ho

permet.

Com viuen a Níger el problema del noma?
El primer que fan, fins i tot les pròpies famílies dels

infants infectats, és rebutjar-los, ja que això és una
gangrena i és com la carn en procés de descomposició, fa
molta d’olor i molt dolenta. Si hi afegim el fort component
religiós que hi ha allà, creuen que és un mal dolent, que
són nins que el dimoni o esperits malignes se’ls ha ficat
dins i si no treuen l’infant de la família, la família patirà els
esperits malignes i deixen l’infant de banda i si se mor,
paciència.

Quina és la feina de la fundació al Níger, a més de
tenir la casa d’acollida?

Fer feina de sensibilització. Hi ha voluntaris que
van pels poblats a explicar que és el noma, els explicam
que al mínim símptoma han d’acudir al centre. Mirau quin
és el rebuig per part de les famílies, que una vegada curats
i operats, moltes de famílies no volen el seu fill.

Imatge de
l'estada de na

Margalida a
Angola

Infant
afectat de
noma

Que és el noma exactament?
És una gangrena que se menja les parts blanes de

la cara i està produïda per un bacteri degut a la mala nutrició
i la manca d’higiene, per això afecta els infants més dèbils.
Comença amb una febre, amb un estat baix de defenses,
surt una bòfega i comença el procés.

Se pot aturar aquest procés?
Sí, amb antibiòtics, amb injeccions de penicil·lina se
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pot curar.

És una malaltia autòctona del Níger?
No, a Sud-amèrica també hi ha alguns punts on se’n

troba, però jo he cercat molta d’informació i no he trobat
quines causes poden desenvolupar el noma. A Angola hi
ha molta de desnutrició i jo no vaig veure noma, jo crec
que hi ha un factor genètic. Per exemple a Angola hi ha
molts d’albins, cada dia en podies veure mitja dotzena,
que és genètic i  a Níger només en vaig veure un d’albí.

És a dir, que ara que teniu la casa d’acollida a Níger,
els indígenes afectats per noma no acudeixen a
vosaltres per trobar una solució, sou vosaltres que
heu d’anar a cercar el malalts?

Exacte, normalment és així, però amb la feina que
s’està fent a través dels sensibilitzadors, que són tres
persones que hi ha allà que van pels poblats, els fan una
petita obra de teatre, que és la manera que la gent ho
capta millor, escenificant la malaltia. L’obra de teatre tracta
d’una parella que té un nin malalt i acudeix a la consulta
del metge i el metge els explica que és el noma i el seu
procés i que hi ha la fundació Campaner per ajudar-los.

La gent que vol acudir a la fundació ho ha de fer a
peu, per una zona desèrtica amb una mitjana de 45º de
temperatura, el problema de la comunicació també és greu.

no val la pena transportar-la fins allà.
Aquest problema també el tenim amb els

medicaments que necessitam per obrir el centre de salut,
per això ara estam mirant d’anar a comprar-los a Nigèria.
El problema és que és un país d’interior hi no hi ha port, ja
que si hi arribassin els vaixells hi podríem enviar
contenidors.

Imatge de l'anterior estada a Diffa (Níger)

A quin punt exacte es troba el centre d’acollida?
A Diffa, una comarca que està a 1500 Km. De la

capital del país, Niamey, i som l’única ONG que hi feim
feina, inclús altres ONG molt grosses, com per exemple
Unicef, que a Niamey té un casal que ocupa tot un carrer
no volen anar fins a Diffa, perquè està molt lluny i hi ha
mal camí i Diffa és la zona més necessitada.

Per anar de Mallorca a Níger, quin camí feis?
Hi anam en avió de Palma cap a Barcelona, després

París i directe a Niamey. El problema és per enviar-hi
roba, aliments i medicaments, ja que els costos del transport
són molt elevats. Ara mateix tenim 300 quilos de roba que
ens han donat i Iberia ens ha de cobrar 10 euros per quilo,

Situació de Níger
dins el continent

africà

Quanta gent hi ha fent feina activa a la Fundació
Campaner?

A Diffa hi ha en Pep normalment, passa més temps
allà que aquí, la seva dona també hi va uns dos o tres
mesos cada any. Després tenim una al·lota a l’oficina d’Inca
i pel mes de gener vàrem obrir una oficina a Barcelona. A
Catalunya hem tengut un increment molt gros després de
l’emissió d’un documental al programa 30 minuts de TV3,
i per això hem hagut d’obrir una oficina a Barcelona.

El mes de febrer vàrem firmar un conveni amb IB-
Salut que paguen a 3 persones durant 3 mesos cada any
per poder anar a fer feina per la Fundació, per això jo pel
setembre me’n vaig tres mesos a Diffa.

En Pep Campaner actualment només fa feina per la
fundació?

El cas d’en Pep és molt curiós, ell era recepcionista
d’hotel de la cadena Riu i segueix estant en nòmina a la
cadena Riu com a recepcionista, però fent feina per la
fundació. Na Carme Riu, propietària de la cadena hotelera
Riu, és una peça important dins la fundació, ja que gràcies
a ella en Pep pot dedicar tot el seu temps a la fundació i
cobrar de l’hotel.

A més d’això na Carme Riu també ens ha fet
aportacions importants, sobretot per poder arrancar la
Fundació.

Quins objectius teniu prevists a curt termini?
El primer per a finals d’any és posar en marxa un

centre de salut, que l’estructura ja està feta, però ara s’ha
d’equipar-lo i cercar gent nativa per formar-los. Serà una
formació bàsica, però bastarà per poder arrancar el centre
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Quina llengua parlen a Níger?
El francès, però cada poblat té el seu dialecte propi

i en els poblats sols coneix el francès la gent amb estudis.

A la casa d’acollida només hi ha malalts de noma?
No, ara també acollim orfes, ja que així és una

manera de prevenció del noma.

De què viu la gent de Níger?
La gent de la capital, de Niamey, que estan prop

del riu poden pescar i hi ha un poc de terra fèrtil i amb
aigua, però a Diffa és una zona desèrtica, sembren cereals,
però si plou molt s’inunden i si plou poc se moren. Hi ha la
zona del llac Txad que tenen aigua i poden sembrar, però
bàsicament és una agricultura de cereals, per això hi ha
aquesta desnutrició, ja que la dieta està basada en hidrats
de carboni.

Arribats en aquest punt, na Margalida ens treu uns
àlbums plens de fotos de la seva estada a Angola i anam
comentant coses dels 10 mesos que hi va passar i de la
seva propera estada a Diffa per posar en marxa el centre
de salut. Està molt il·lusionada i li desitjam tota la sort del
món, tant a ella com a la gent de la Fundació Campaner
per aquesta gran tasca que estan fent per aturar el noma.

Magí Ferriol, Antoni Fiol i Miquel Morey

de salut.
També se varen comprar uns terrenys, aferrat a la casa
d’acollida, per fer-hi una escola, per donar coneixements
a la gent més necessitada i formar-los per poder tenir un
ofici quan arribin als 16 anys.

Na Margalida amb un infant amb clars símptomes de mala
nutrició
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L’AIGUA A MARIA, UN PROBLEMA PER SOLUCIONAR
Tenim un bon problema amb l’aigua, a Maria. Quan

tothom la recollia en cisternes quasi podríem dir que anava millor,
ja que ningú en gastava més de la que tenia, anava molt alerta, la
mimava. Des que la tenim canalitzada hem solucionat en part el
problema de les aigües brutes, evitant filtracions, problemes
entre veïnats, etc. Però la neta, la de beure, cuinar, rentar, no
l’hem tenguda mai bona, o simplement en les primeries, fins que
s’esgotà el pou de Roqueta. Ara, l’empresa encarregada del
subministrament ha advertit els seus clients que l’aigua no és
bona, que té massa concentració de nitrats i que sobretot, nins,
embarassades, adults amb problemes gàstrics no n’han de beure
ni tan sols utilitzar-la per cuinar. Tal vegada a rel d’aquest
problema i com a possible solució, s’ha anunciat que el govern
canalitzarà l’aigua de Sa Marineta del veïnat terme de Llubí fins
el casc urbà de Maria.

la batlia als 53 municipis de Mallorca. Han ocupat aquest càrrec
un total de 231 persones essent el nostre poble el que n’ha
tengut més si comptam la darrera incorporació, la d’Antoni Mulet,
fent un total de nou batles durant aquest període democràtic. A
l’acte no hi acudiren més que un centenar de batles i ex-batles i
de Maria just hi acudiren Magí Ferriol i Guillem Ferriol. A l’acte
també hi participà una altre persona originària de Maria:
n’Arantxa Riera la qual, juntament amb un quartet de corda,
ompliren els moments musicals de la vetlada.

CARAVANA D’AJUDA HUMANITÀRIA PER AL POBLE
SAHARAUI

El Sàhara Occidental, antiga colònia espanyola, fou
abandonat el 1975 per la seva potència administradora que,
davant les lleis internacionals, encara és l’Estat Espanyol. Això
provocà una guerra i una ocupació militar del seu territori pel
Marroc, i també l’exili d’una part molt important de la seva
població en les terres inhòspites del desert algerià. Allà els exiliats
sahrauís sobreviuen exclusivament de l’ajuda humanitària. Per
tot això l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes
Balears us demana que col·laboreu en aquesta campanya d’ajuda
humanitària amb una aportació de productes bàsics i urgents:
oli, llet amb pols, sucre, llenties, pastilles de sabó, xampú i
compreses. Hi haurà recollida d’aquests productes als comerços
de Maria, a l’Ajuntament i a les escoles. Això ho podeu aportar
fins el dia 17 de maig.

L’AUTOBÚS D’INTERNET AL NOSTRE POBLE
El passat dia 26 d’abril estigué a la plaça des Mercat del

nostre poble l’autobús de l’empresa estatal Red.es, un autobús
dotat d’una aula informàtica ambulant i que es passeja per tot
l’estat espanyol intentant acostar les darreres tecnologies i la
xarxa internet a tots els ciutadans. En el moment que ens hi
acostàrem, a les primeres hores del matí, encara no l’havien
pogut desplegar perquè no havien pogut endollar-se al corrent
elèctric. La informació arriba a l’autocar via satèl·lit, així com ho
fa a l’escola de Maria, en lloc de connectar-se per via telefònica
que és la manera més normal per la majoria d’usuaris.

25 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
El passat dia 18 d’abril tingué lloc al pati del castell de

Bellver un acte d’homenatge a totes les persones que han ocupat
TROBADA DE BALL DE BOT

El passat diumenge dia 10 d’abril els nins i nines que
participen de l’activitat de Ball de Bot organitzada per l’APIMA,
varen assistir a una Trobada d’Escoletes de Ball de Bot que es
celebrava a Santa Margalida, juntament amb nins i nines de
Felanitx, Petra i del poble organitzador. El mal temps que va fer el
cap de setmana va impedir que la trobada es realitzàs, tal i com
s’havia previst, amb una trobada a les Escoles Velles i l’horabaixa
demostració a la plaça del poble; així totes les activitats es
dugueren a terme al polisportiu de La Vila. Els més de cent nins
i nines que participaren de la festa s’ho passaren d’allò més bé.
Aquí teniu una foto amb el grup participant de nins de Maria i
dos moments de la seva actuació.
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ELECCIONS A LA SOCIETAT DE CAÇADORS SA
GUÀTLERA

La Societat de Caçadors “Sa Guàtlera” de Maria de la
Salut, dia 8 d’abril  va celebrar les votacions per elegir nova
junta directiva. Es presentaren dues llistes, una encapçalada
per Antoni Quetglas Tugores i l’altra encapçalada pel fins ara
president de la  societat Pedro Carbonell Ferriol.

Les eleccions en aquesta ocasió foren disputades, cosa
que va suposar un revulsiu dins el petit poble de Maria. Això
fou la causa que dels 153 socis de la societat n’acudissin a votar
122. Una gran participació que demostra que cada vegada més
el caçador vol que se faci feina per la caça i ben feta com han
demostrat fins ara els membres de la Junta directiva que hi ha
hagut fins ara i que per decisió quasi unànime dels socis d’aquest
club seguiran quatre anys mes.

Els resultats de la votació varen ésser 93 vots a favor de
la llista de Pedro Carbonell Ferriol i 29 vots per la llista de Antoni
Quetglas Tugores.

TROBADA D’ESCOLES MALLORQUINES
El proper dia 14 de maig tendrà l’anual Trobada d’Escoles

Mallorquines. Serà al Monestir de la Real, un lloc emblemàtic
per la cultura mallorquina ja des de Ramon Llull on el pare de la
nostra llengua escriví alguna de les seves obres. Per cert, un
grapat d’alumnes de Maria visitaren La Real el passat dia 26  on
el pare Rafel Carbonell, un missioner mariando dels Sagrats Cors,
els donà una explicació del monestir i la seva història.

les compradors d’un llibre amb una rosa i n’Eulàlia Carbonell,
que firmava el seu llibre “Confidències Adolescents”.

TORNEIG DE PARTIDES D’ESCACS A 10 MINUTS
El passat dissabte dia 30 d’abril horabaixa arribà la

primavera als escaquistes més joves de Maria. El Club d’escacs
de Maria organitzà un torneig d’escacs per a menors de 12 anys.
La particularitat d’aquest torneig fou la durada de les partides
que eren de 10 minuts. El clima acompanyà als escaquistes i
l’activitat fou una festa.

TRASTOS VELLS PEL CARRER
L’ajuntament s’encarrega que cada quinze dies, els

divendres normalment, un camió passi a recollir els trastos vells
i la ferralla per Maria. El procediment és que vos heu d’apuntar
a l’Ajuntament i ells vos diuen quin dia passaran a recollir-ho, i
que la nit anterior ho heu de treure al carrer. Idò bé, si us hi heu
fixat, ja fa molt de temps que passejant pel poble podeu veure
geleres, cuines, somiers, matalassos i altres trastos vells un dia
i un altre sense que ningú els reculli.

Normalment han de passar a recollir aquesta ferralla els
divendres i mai passen i tenim tot el cap de setmana les voravies
del poble plenes de trastos i l’ajuntament diu que no hi pot fer
res.

UNA MESQUITA A MARIA
Ens han arribat notícies que la comunitat magrebina de

Maria ha llogat un edifici al carrer Constitució, entre Son Negre
i el carrer Nou i l’estan habilitant per fer-hi una mesquita. De
moment no en sabem res més, sols que cada dia horabaixa hi
podeu veure un grapat d’homes marroquins que hi fan feina.XI DIADA POPULAR PER LA LLENGUA I L’AUTOGOVERN

També el mateix dia 14, però al capvespre, tendrà lloc a
Ses Voltes de Palma la XI Diada Popular per la Llengua i
l’Autogovern. Aquesta es fa més necessària que mai per així
poder contrarestar les polítiques dels nostres governants els
quals, encara que estiguin obligats per les lleis autonòmiques a
defensar i difondre la nostra llengua i cultura, tenen més
tendència a servir els interessos i cultures foranes.

FESTA DEL LLIBRE
El passat dia 23 d’abril hi hagué animació a la Plaça,

celebrant Sant Jordi i la festa del llibre. El grup S’Estornell
entretingué els més petits amb contes i cançons mentre els majors
visitaven els tres stands de llibres que hi havia exposats: el de la
biblioteca municipal, el de la papereria Ses Corbates, que obsequià
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DEMOGRAFIA

          HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 8'30 a 15 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns, dimecres i divendres: de 17 a 19 h.
Dimarts i dijous: de 17 a 20 h.
LÍNIA MARIA-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

- 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

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu

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

12

ENS HAN DEIXAT:

Que descansin en pau

BENVINGUTS:

Enhorabona als pares i demés família

Cristòfol Ginard Gual ens deixà el passat dia 18 d'abril a l'edat
de 59 anys. Vivia a Sant Joan.

Marcos Sestayo Loeffler vingué al món el passat dia 30 de
març. Els seus pares són Juan José Sestayo Lestón i Inés Melanie
Loeffler Grant.

Sara Margalida Mulet
Camacho vingué al món el
passat dia 7 d'abril. És filla
d'Antoni Mulet Campins i de
Marcia Jhenith Camacho
Alvarado.

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia .1 .............. 4 l.
Dia .3 .............. 0,6 l.
Dia .4 ............ 16,8 l.
Dia 6 ............... 7,3 l
Dia .7 .............. 1,1 l.
Dia 11 ............ 15,3 l.

TOTAL: 45,7 LITRES

Temperatura Màxima
24º C (Dia 27)
Temperatura Mínima
0,8º C (Dies 9 i 10)
Temperatura Mitjana
11,7º C
Mitjana Màximes
17,7º C
Mitjana Mínimes
5,8º C

13

MES DE MARÇ

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)

HORARIS DEL TREN QUE PASSA PER SINEU:
LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ
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SI HE DE DIR LA VERITAT

Si he de dir la veritat,
malgrat fos dona tan bella,
mai no vaig tenir amb ella
res més que bona amistat.
I puc afegir amb sinceritat,

molt satisfet i venturós,
que res hi hagué entre noltros dos

més enllà del que és permès.
La vida és així com és

i no com voldríem que fos.
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Es cafè

Tapes, paelles i menjars per encàrrec

Plaça des Pou, 17
Tfn: 971525671

07519 - Maria de la Salut
Dilluns Tancat

TOPAR AMB ESPANYA
A la molt lloada —lloança del tot justa— novel·la

de Miguel de Cervantes, El Quixot, hi apareix una frase,
al capítol IX de la segona part: “Con la iglesia hemos
dado, Sancho”, que a força d’anys i panys i petits retocs
“Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho”s’ha
convertit en paradigma del paper que l’església, la seva
doctrina i el seu poder terrenal, real i efectiu, ha significat
per a la història del pensament i dels canvis socials que
mostraven criteris teòricament divergents o no coincidents
amb els que aquesta església marcava. Si bé és cert que
el laïcisme que avui en dia domina la majoria de
constitucions civils europees separa el que és el codi civil
del que és la consciència i la pràctica religiosa, encara és
evident el paper que la religió té avui (sense anar més
lluny, convendria recordar el paper i temps que la televisió
pública que pagam entre tots els ciutadans i ciutadanes
d’aquest país, dedicà a la mort de Joan Pau II i elecció
d’un nou Papa). Dic tot això, perquè avançar en drets
civils per a determinades opcions i comportaments de
determinats ciutadans que no compten amb el vistiplau de
la jerarquia religiosa (drets per a les dones, per als
col·lectius homosexuals, adopció de criatures, dret a una
mort digna, etc.) és molt difícil i les propostes que es posen
a debat són sistemàticament rebutjades i fins i tot atacades
per una església que es mou amb paràmetres dogmàtics i
molt poc flexibles. La frase quixotesca, convenientment
transformada, resulta encertada i clarament indicadora
d’una dificultat extrema quan al davant hi ha un estament
com l’església.

A l’hora de la veritat, però, aquesta immobilitat,
aquest fre a determinades iniciatives, sustentada en
principis suprems, superiors, immaculats, també es podrien
aplicar a la mateixa concepció que tenen d’Espanya
diferents partits polítics, que donen valors gairebé
sacralitzats i immutables a determinada concepció de
l’estat i que no accepten de cap de les maneres que aquesta
visió es vegi retocada, modificada, per criteris d’altri,  per
molt que aquests criteris es basin en la defensa de drets

suposadament igualitaris. Sense haver d’anar massa
enfora ja haureu sentit que en aquests moments es parla
de modificar el reglament de les Corts espanyoles. Després
de més de vint-i-cinc anys de democràcia (i no parlaré
dels dèficits democràtics que s’arrosseguen des de bon
començament) semblava que els partits espanyols ja
haurien assumit la plurinacionalitat de l’estat, la seva
pluriculturalitat i que aquesta es pogués manifestar, amb
naturalitat i amb sentit d’estricta justícia democràtica en
el fòrum on les idees i parers s’han de defensar: el Congrés
de Diputats i el Senat. Però vet aquí com el PP i el PSOE
defensen que al Congrés de Diputats l’única llengua que
es pugui sentir sigui la castellana. Del PP, ja res no ens
sorprèn. Aferrats a una idea d’Espanya, ultramontana,
centralista, la por que tenen a la diversitat, a tota mena de
diversitat, és històrica. Del PSOE, la suposada visió diferent
que es creia de la nova direcció estatal es veu constantment
refredada pel sector més immobilista i espanyol del partit.
El vaivé és curiosíssim: des d’avalar l’oficialitat del català
al Parlament europeu, a Brussel·les, fins a negar-la al
Parlament espanyol, a Madrid. És ben cert que la nostra
cultura i els nostres drets, no tenen cap encaix igualitari
en aquesta concepció espanyola que tenen els dos partits
espanyolistes majoritaris.

Voleu una altra prova de la subsidiarietat de la nostra
llengua i cultura als valors espanyols. Supòs que ja sabeu
(i si no ho sabeu, segurament que en llegir aquesta número
de la revista els diaris en vagin plens de notícies sobre els
nostres il·lustres visitants) que el nostre futur monarca
espanyol i la seva esposa faran una visita “oficial” a
Mallorca a mitjans del mes de maig. Potser també sabeu
que a la Llonja, a Palma, en aquests moments hi havia una
exposició, una magnífica exposició, sobre cents anys de
Literatura a les Illes Balears. Idò al nostre Govern, el
nostre, el d’aquí, el del senyor Matas, no se li ocorre altra
cosa que carregar-se l’exposició de la Llonja i fer servir
aquest espai per a la recepció principesca. No em vull ni
imaginar que hauria passat per Madrid, si a qualcú se li
hagués passat pel cap de desmuntar una exposició
destinada a lloar les glòries de la novel·la cervantina El
Quixot, la novel·la espanyola per excel·lència, per fer una
recepció reial. El descrèdit i les dimissions haurien estat
immediates. I és que El Quixot i la llengua castellana són
uns dels pilars fonamentals de l’essència més pregona de
l’espanyolisme. I la monarquia no pot ser incompatible
amb aquest fonament d’espanyolitat. Aquí, pobrets de
nosaltres, amb una llengua i una cultura de segona, sí que
sobram. Problemes de compatibilitat. Fora i cap problema.

I la darrera (per ara) és la decisió presa per una
anomenada Subcomissió d’Humanitats del Consell de
Cooperació Universitària (el títol lògicament és en castellà)
que presenta un informe on s’elimina del títol de Grau dels
ensenyaments universitaris, les especialitats de Filologia
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catalana, gallega i basca, mentre manté el títol específic
de Filologia espanyola, amb l’objectiu, diuen de posar ordre
dins l’Espai Europeu d’Ensenyaments Superiors. I és que
ja hi tornam a ser. En el fons, ho tenen claríssim. Espanya,
una: la seva.

Ho sent per tots aquells bons amics que creuen en
un projecte d’Espanya federal, que creuen que és possible

que els ciutadans que ens expressam en altres llengües i
que ens sentim culturalment diferents, ens puguem, un dia
sentir-nos còmodes en un estat que ens accepti com a
ciutadans de primera, amb tots els drets. Això de cada dia
s’acosta més a la ciència ficció.

Joan Gelabert Mas

GUILLEM D’EFAK, 10 ANYS DESPRÈS DEL
SEU TRASPÀS

Segurament en Guillem d’Efak ha tingut molta de
sort. Comparat amb Jaume Vidal Alcover, Guillem Vidal o
Miquel Àngel Riera,  no tenc la sensació que en Guillem
hagi estat oblidat. Durant tots aquests anys sempre han
existit actes, publicacions, edicions de llibres i discos que
ens han recordat la figura excèntrica, amable i estimada
de Guillem d’Efak. Potser la llacuna més gran, l’ha donada
l’Ajuntament de Manacor en no donar-li el carrer que tot
i així consta a les actes municipals. I permeteu-me que
digui que no és que la dreta tengui res en contra d’ell, ja
que la majoria dels seus amics, com la majoria de
manacorins i manacorines, són de dretes; més aviat si no
es va acomplir que Guillem d’Efak tengués un carrer al
seu barri des Barracar, és per l’estratègia política que en
el seu moment, davant la queixa d’algun veïnat, va inspirar
la dreta, més per anar contra Maria Antònia Vadell  - que
estava en aquells dies en el millor moment de la seva vida
política i que abanderava la proposta donar un carrer a
d’Efak, no a una forana sinó al seu barri -, que no en
contra del propi Guillem. Les voltes que dóna la vida.

La pervivència de Guillem d’Efak avui. Maldament
el nom de D’Efak no figuri de fet en cap plaça o carrer,
podem trobar la presència del seu record i estima en tota
la publicació que féu el seu gran amic i admirador Miquel
Àngel Riera a la col·lecció el Turó i Tià de Sa Real. ERC
també va fer una publicació dels seus poemes. Tomeu
Matamales, Toni Terrades, Joan Bibiloni, Serrat, Biel
Majoral o Núria Feliu han musicat i enregistrat els seus
temes. Llunàtiques, Mag Teatre o Capsigranys i Taula
Rodona, en vida seva, han portat Guillem d’Efak a
l’escenari. Tomeu Mestre ens oferí una biografia fascinant.
El Gall editor ens regalà el seu teatre complet. Blau, de la
mà de Joan Manresa i Miquel Àngel Sanxo, edità totes les
seves cançons, i Gom Teatre posà en disc l’espectacle
Poeta en Bicicleta després de 70 funcions. La humil Fira
de Teatre Infantil i Juvenil que es celebra a Vilafranca li
ha donat el nom del seu premi literari. De tant  en tant se
succeeix algun acte que té com a convidat la presència de
Guillem d’Efak a l’Institut de Teatre de Barcelona, la
Universitat d’estiu a Prada, UIB, l’Espai Mallorca.
Nombrosos pobles del país han acollit actes i actuacions
basats en la seva obra i figura.

Guillem d’Efak i la poesia. Tenc especial predilecció

per Madona i arbre, premi Carles Riba 1966: “La vostra
carn madona tant malament me l’explicaren que no sé
si fóra millor un llarg silenci”. El llibre és d’una gran
intensitat on erra l’amor i el sexe, i resplendeixen en l’home
els avatars d’aquest desig de possessió constant. El Regne
enmig del mar té poemes d’una gran força emocional de
caire patriòtic. A Erosfera i Poeta en Bicicleta hi trobam
grans poemes on l’autor parla del sexe, de l’amor, de la
seva infància. A Capellet de Vidre hi trobareu l’home
ferit pels anys i la malaltia: “No sé si plou o plor de tan
a poc a poc que me degota l’ànima i sembla que fins i
tot m’agrada: he tornat vell de cop anit passada”.

Guillem d’Efak i la narrativa. La Ponentada Gran
és una gran novel·la que seria convenient reeditar. Narra
les vivències d’uns al·lots de Manacor que a les curses de
cavalls segresten na Vimga, una llegendària euga trotona
que existí devers els anys cinquanta, i que a la novel·la fa
la seva darrera cursa i l’han de portar a l’escorxador. El
al·lots amb l’euga fugen i resten perduts 40 anys (els de la
dictadura) i amb l’ajuda d’un personatge forà retroben el
poble, on una gran ponentada la mig destruït. Però allà els
rep un ermità: Ramon Llull que els explica el que ha succeït
i també com ho han de fer perquè no torni a passar i
dignificar la seva terra. Un cop Ramon Llull ha parlat es

Guillem
d'Efak als 64

anys
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA (ESPECIAL 1)
Dedicatòria

Avui l’especial d’ANAR L’ULL AL BOU AMB
L’ELA” el vull dedicar amb tot el respecte i
admiració a totes les moltes persones anònimes que
en trista solitud pateixen la infame i torturadora
Esclerosi Lateral Amiotròfica.

És per això que des d’aquestes pàgines els
vull enviar una afectuosa salutació i molts d’ànims.
Endavant!!!

DONAR UN NOU SENTIT A LA VIDA
Amb motiu del 21 de juny, dia Mundial de l’Esclerosi

Lateral Amiotròfica vull reproduir en aquesta humil secció
un valent testimoni que l’any 1995 va escriure la nostra
Aimia Caty, per la revista ADELA INFORMA, i que porta
per títol: “DONAR UN NOU SENTIT A LA VIDA”.

L’esmentada revista s’edita a Madrid i té com a

principals destinataris totes aquelles persones lluitadores
contra l’ELA.

Però millor que les meves carabassenques paraules
són les assenyades de na Caty. Així doncs tenc la
benaurança de deixar-los amb ella.

“Donar un nou sentit a la vida”
Benvolguts amics: possiblement alguns de vosaltres

ja coneixeu la meva història però per aquells que no la
coneixen i els pugui interessar la meva vivència us
l’explicaré.

En primer lloc me presentaré. El meu nom és Caty
, som de Santa Maria i tenc 22 anys.

La història va començar fa quatre anys quan tot
just en tenia devuit. En aquells moments era una al·lota
com qualsevol altra, estudiant i vivint la vida sense

torna de pedra; els al·lots estan davant un calendari que
diu: 20 de novembre de 1975.

Guillem d’Efak i el teatre. Guillem d’Efak va
debutar com actor a Barcelona de la mà de Josep Anton
Codina i un grapat d’actors entre ells Carme Sansa i Carlota
Soldevilla cofundadora del Teatre Lliure. Les crítiques
parlaren molt bé de l’artista manacorí i de ben segur que
si hagués tingut continuïtat hauria estat dels grans actors
catalans. Però ell es decantà per la música i l’escriptura,
de fet és autor d’un bon grapat de peces teatrals on usa el
teatre com un element didàctic per a la població, com ho
va fer Bertolt Brecht o Garcia Lorca: el teatre és l’escola
del poble. A Gimnèsies i Pitiüses ens ensenyà el país que
els feixistes havien volgut amagar i destruir, avui són els
interessos econòmics i els titelles polítics els qui donen
vigència a aquesta obra. A més també hi trobam la cultura
popular tan pel que fa a la rondallística com a les festes
com les de Sant Antoni on el dimoni cobra una gran
personalitat. El dimonis de Guillem d’Efak són curts i sense
maldat. Obres de caire polític com és Jom o la mort de
l’àvia, o de denúncia social sobre el lumpen turístic a
Paisajes Lindos, l’avortament: De què xerren ses dones
elles amb elles, o l’homosexualitat: Dos que amb so mirar
s’entenen.

Guillem d’Efak i la música. D’Efak va tenir una
gran presència damunt els escenaris on captivava tant el
públic com els seus col·laboradors musicals. Potser no
era un gran músic però comunicava amb tanta força que
el feia capaç de liderar els músics que l’acompanyaven.
Blau té tota la seva obra enregistrada i és un tresor
magnífic. Així mateix molts d’artistes canten sovint la
Balada d’en Jordi Roca o el Blues en sol. La Cançó de
Son Coletes és una altra meravella de la seva capacitat
per contrastar èpoques i successos  tan dramàtics com
els del 1450 i el 1936. Potser d’aquí a cent anys, si el

planeta aguanta encara es cantarà la Cançó de Son
Coletes: i que mai més no hi hagi guerres ni lluites entre
germans.

Guillem d’Efak i la vida. Deduesc, de la gran
quantitat d’anècdotes divertides que es repleguen sobre
ell, que Guillem d’Efak estava part damunt tot, sempre
enganxat a la vida: “Fidel jo sols ho haig de ser a la
vida, da’m calendaris jo hi posaré festes”. Us
comentaré la darrera anècdota, la’m contà Roser Vallès,
viuda de Miquel Àngel Riera. Els dos l’havien anat a visitar
a l’hospital, en Guillem estava fotut de bon de veres. Quan
s’acomiaden en Miquel Àngel li demana si vol res de
Manacor (Els dos estimaven bojament Manacor) i en
Guillem li contesta:  - m’has de dur una palangana de
pastissos de Can Roca -. Dos dies desprès en Miquel Àngel
i na Roser es presenten amb la comanda a l’hospital. En
Guillem acabava de morir i en Miquel Àngel diu a na Roser:
- aquest Guillem ja la m’ha tornada a fer: m’ha fet anar al
seu funeral amb una palangana de pastissos -.

10 anys després del seu traspàs.  Esperem que no
tengui cap acte hipòcrita, on polítics i altres personatges,
reconeguts per les grans renúncies envers la llengua
catalana, llengua de la qual en Guillem d’Efak en fou
excel·lent servidor, mengin lascivament canapès i llueixin
corbates i abrics per a l’ocasió. Els temps en són
desfavorables i no només per la immigració:  la nova IB3,
per exemple, no és més que instrument en contra de la
pròpia llengua. Que es miri al mirall qui sigui capaç de
mirar-s’hi: En la nostra llengua un dia dictàvem la
nostra llei i la nostra llengua sempre dictarà la seva
llei... per això la història crida: siau qui sou,
mallorquins!

Joan Gomila
Revista Cent per Cent
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preocupacions importants.
Però un dia, una feresta malaltia va entrar en la

meva vida, vaig començar a sentir molèsties en la mà
esquerra, no podia estirar el dit indicatiu, acompanyat de
tremolors, cansament, etc.

A tot això, en un principi, no li vaig donar importància
fins que un dia que havia d’aixecar un infantó... no vaig
poder!

Va esser a partir de llavors que vaig començar a
preocupar-me.

Però el més trist és que la malaltia no s’aturà i en
quatre anys he passat de caminar a anar en cadira de
rodes, de fer servir les mans a no poder-les utilitzar, de
parlar a haver d’expressar-me mitjançant un ordinador.

Tot això, com és lògic, em va suposar un gran trauma
i una indiferència per la vida però, gràcies als meus pares,
al meu germà i als meus amics, puc superar aquest cop
que la vida m’ha donat.

La malaltia m’ha llevat la salut però m’ha donat
grans amics, uns amics vertaders.

La malaltia que patesc es diu Esclerosi Lateral
Amiotròfica, més coneguda per les sigles ELA. Es tracta
de la mateixa malaltia que pateix el físic britànic Stephen
Hawking.

És una greu malaltia neuromuscular que poc a poc
va debilitant els músculs del cos arribant a fer-te dependre
totalment d’una altra persona.

Saber que pateixes una malaltia que pot acabar amb
la teva vida  et fa veure la vida des d’una altra perspectiva.
Crec que una ha de créixer a bastament per adonar-se
que la vida no és justa.

Aleshores l’únic que et queda és fer el que puguis
en la situació que et trobis. Això és el que jo intent fer.

Gràcies a un ordinador i l’enginy puc escriure, cosa
que no podia fer abans degut a la immobilitat que patesc
en les mans.

Ara, amb un casc que el meu pare em va adaptar,
ho faig amb el cap.

Amb tot això us vull dir que no pel simple fet  de no
poder utilitzar algun membre del cos, una persona ha de
quedar-se sense fer allò que més li agrada, l’únic que ha
de fer és buscar la manera de poder dur-ho a terme.

Gràcies per haver-me escoltat i esper que amb
aquest testimoni hagi pogut ajudar algú.

Gràcies
Caty Salom i Parets”

I aquestes, amics de FENT CARRERANY han
estat les paraules de na Caty, unes paraules que en llegir-
les se t’arrufa el cor, tot imaginant les condicions en què
la malànima ELA tenia a la nostra preciosa al·lota.

Els vull dir que, malgrat tot el que sé i conec de na
Caty, no puc evitar emocionar-me i commoure’m en llegir
nous testimonis que m’arriben d’aquesta deixondida

mallorquina.
És realment admirable veure la força de voluntat

de na Caty, doncs no sols va saber portar com poques
persones la creu de l’ELA, sinó que nogensmenys era
ella que amb els seus escrits fets pipellejant els encisadors
i preciosos ulls, volia ajudar al temps que donar ànims a
les dones i homes que es trobassin en la seva mateixa
situació.

És per tot això que convindran amb mi, amics lectors,
que el tarannà de na Caty és per treure’s el capell un i mil
cops

Miquel Jordán i Ronsano
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XXI TROFEU CICLISTA PLA DE MALLORCA
1a ETAPA - SINEU-MARIA – 2/05/05

Miquel Àngel Cirer i Josep Miquel Lluís,
primers líders del Pla de Mallorca’05

Guanyaren la crono inicial del Pla més concorregut

de la història

El passat dilluns, dia 2 de maig,  es disputà la jornada
inaugural del XXI Trofeu Ciclista Pla de Mallorca - Gran
Premi “la Caixa” que patrocina s’Institut de Serveis Socials
i Esportius de Mallorca. L’etapa fou organitzada pel CC
Maria de la Salut i patrocinada per l’Ajuntament de Maria.
Es tractava d’una etapa contra rellotge individual que s’ha
desenvolupat sobre la carretera que uneix Sineu i Maria
de la Salut, amb partida de les vies del tren de Sineu i
arribada a la Plaça des Pou Maria. Un itinerari de cinc
quilòmetres i 700 metres que, exceptuant una petita costa
a la partida, ha estat quasi totalment pla. Els guanyadors
de la jornada han estat l’esporlerí Josep Miquel Lluís, del
Montuïri-Hierbas Túnel, en el Pla Petit i el murer Miquel
Àngel Cirer, del CC Inca-Deià, en el Pla Gran.

Estarellas.

Classificació individual de la primera etapa:

1.- 104 *LLUÍS,JOSEP MIQUEL  MONTUÏRI-TUNEL   00:08:51-79
2.- 100 *ESTARELLAS,DANIEL   V.MARTEL-AGUAMA  00:09:08-96 a 17 s.
3.-   8 *ENSEN¥AT,MIQUEL     ES CRUCE-C’AN B  00:09:09- 3 a 18 s.
4.-   3 *XAMENA,JOAN RAMON   MONTUÏRI-TUNEL   00:09:13-48 a 22 s.
5.-  91 *BALLESTER,BARTOLOME ALGAIDA.A.C.     00:09:15-55 a 24 s.
6.-  83 *VALLÈS,JAUME        GRUP FONTANET    00:09:17-29 a 26 s.
7.-  63 *TUGORES,JOAN        GRUP FONTANET    00:09:21-57 a 30 s.
8.- 103 *QUETGLAS,PEDRO      MONTUÏRI-TUNEL   00:09:24-62 a 33 s.
9.- 101 *CASTELLÓ,ANTONI     V.MARTEL-AGUAMA  00:09:25-51 a 34 s.
10.-  61 *BENNÀSSAR,MIGUEL    SA POBLA.C.C.    00:09:35-61 a 44 s.
11.-  89 *BAUZÀ,JAUME         ALGAIDA.A.C.     00:09:36-52 a 45 s.
12.-  87 *SALOM,SEBASTIAN     ALGAIDA.A.C.     00:09:37-66 a 46 s.
13.-  66 *GAY·,JULI· XAVIER   GRUP FONTANET    00:09:38-16 a 47 s.
14.-  53 *ALZAMORA,JAIME      BAR SAMI-CC MUR  00:09:40-74 a 49 s.

15.-  64 *ALVAREZ,TOMÀS GRUP FONTANET    00:09:42-11a 51 s.

Guanyadors per categories:
1.- 104 *LLUÍS,JOSEP MIQUEL M-40  MONTUÏRI-TUNEL       00:08:51-79
2.- 100 *ESTARELLAS,DANIEL  CICL  V.MARTEL-AGUAMA  00:09:08-96 a       17 seg.
3.-   8 *ENSEN¥AT,MIQUEL    M-30  ES CRUCE-C’AN B            00:09:09- 3 a       18 seg.
10.-  61 *BENNÀSSAR,MIGUEL  M-50  SA POBLA.C.C.              00:09:35-61 a       44 seg.

50.-  67 *SCHIRAKOW,HEINRIEH LOCAL  GRUP FONTANET   00:10:17-36 a     1:26 mts.

      CLASIFICACIÓ DELS EQUIPS
     ———————————————————————————————————
1.- MONTUÏRI-TUNEL,MONTUÏRI.C.C.     00:27:28
2.- GRUP FONTANET,SINEU.A.C.         00:28:16
3.- V.MARTEL-AGUAMA,MARIA DE LA S    00:28:23

Pel que fa al Pla Gran, hi han participat 136 ciclistes
que han iniciat la seva competició a les 10.45 hores.
L’itinerari ha estat el mateix. El guanyador, Miquel Àngel
Cirer ha invertit un temps de 8 minuts i 19 segons, rodant
a una mitjana de 41.12 quilòmetres per hora. Les
diferències entre els primers classificats han estat
mínimes. Basta comprovar que els 34 primers de la
classificació, estan separat per tan sols un minut.

Miquel Àngel Cirer ja havia portat amb anterioritat
el mallot de líder. Va guanyar la general absoluta l’any
2002 i fou segon a la classificació general els anys 1999 i
2003, a més d’haver guanyat la regularitat en quatre
ocasions, els anys 1999, 2000, 2002 i 2003. Avui ha competit

Pel que fa al Pla Petit, els 93 ciclistes participants a
la jornada inaugural, han començat a competir a les nou
del dematí, sempre amb unes condicions atmosfèriques
molt bones. El guanyador, Josep M. Lluís,  ha marcat un
registre de 8 minuts i 51 segons, rodant a una mitjana de
38.64 quilòmetres per hora. Ha demostrat unes
magnífiques condicions físiques que li han permès
aconseguir una diferència àmplia que ha arribat als 17
segons respecte del segon classificat, Daniel Estarellas,
ciclista marier del Martel-Aguamar que després de molts
d’anys sense competir ha tornat a l’esport que a la seva
joventut li permeté aconseguir un subcampionat nacional
de ciclisme en pista. La tercera posició ha estat pel
vilafranquer Miquel Ensenyat amb un segon més que Aquest fou el podi de la primera jornada
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a la primera part de la crono i s’ha aprofitat del vent que,
sense gran intensitat, ha anat augmentant a mesura que
s’acostava el migdia. Ha aconseguit set segons d’avantatge
respecte el manacorí Toni Vives, mentre que a continuació,
sempre amb un segon de diferència ha entrat Raúl Jiménez
i Biel Vanrell.

El guanyador de l’any passat, darrer en partir avui,
ha invertit 17 segons més que el guanyador, sisè a la
general, per davant d’especialistes con Toni Font, a denou
segons i Àngel González, a vint segons.

Classificació individual de la primera etapa:

1.- 619 *CIRER,MIGUEL ANGEL  MA-30  DEIÀ       00:08:19-76
2.- 532 *VIVES,ANTONIO       MA-30  CALDENTEY- 00:08:26-40 a 7 s.
3.- 407 *JIMENEZ,RAUL        CS-A   HUMICLIMA  00:08:27-31 a 8 s.
4.- 439 *VANRELL,GABRIEL  CS-A   MONTUIRI-TUNEL00:08:28-10 a 9 s.
5.- 553 *SANTANDREU,PEDRO    MA-30  CALDENTEY- 00:08:35- 0 a 16 s.
6.- 587 *BORRAS,CARLOS       MA-30  CALDENTEY- 00:08:36-11 a 17 s.
7.- 431 *FONT,ANTONI      CS-A   MONTUIRI-TUNEL00:08:38-10 a 19 s.
8.- 568 *GONZALEZ,ANGEL  MA-30  VELO SPORT MALL00:08:39-65 a 20 s.
9.- 561 *ABRAHAM,ANTONIO   MA-30  GRUP FONTANET00:08:43-26 a 24 s.
10.- 744 *COMAS,BERNAT        VE-40  DEIÀ      00:08:44-18 a 25 s.
11.- 593 *AMANN,KILIAN   MA-30  ES CRUCE-C’AN B00:08:51-26 a 32 s.
12.- 522 *ROS,RAMON           MA-30  ROSSELLO  00:08:52-36 a 33 s.
13.- 429 *PALMER,GABRIEL      CS-A   DEIÀ      00:08:54-23 a 35 s.
14.- 432 *BERNAT,FRANCISCO    CS-A   DEIÀ      00:09:02-61 a 43 s.
15.- 416 *MIRALLES,RAFAEL CS-A   MONTUIRI-TUNEL00:09:05-38 a 46 s.

Guanyadors per categories:

Acabada la carrera hi hagué refresc

Bon dia,
N’estic fart i refotut.
Dissabte 23 d’abril, dia de Sant Jordi, sant Patró

de Catalunya, a 14.00h a la imposada frontera que
migparteix el nostre país, la policia nacional espanyola em
va parar. M’ha obligat a arrencar el CAT de la matrícula.
 

Els fets:
Dissabte 23 d’abril anavi amb 6 nens de 5 a 13

anys a participar a la Trobada de Colles de Foc Infantils
dels Països Catalans a l’Hospitalet de Llobregat.

A 14.00h nos fem parar a la frontera per un policia.
No em demana cap paper de res ni de ningú (Dels 6 nins
i nines cap eren meus). Tot seguit me parla en castellà
que tregui l’enganxina CAT per a posar la E d’Espanya.
Li demani que m’ensenyi la llei, que em posi una multa,
però de treure la CAT no voliï. Ell continua que és il·legal
que Catalunya no és cap país, i ja que no existeix Catalunya
no se pot posar CAT a les matrícules i que la E és
obligatòria.

Li demani disculpes però el meu cotxe porta
matrícula de l’estat francès, ja que sóc nord-català i que
de E no tinc cap obligació de posar-ne, que no veig per
què seria més legal posar la E que la CAT en el meu cas.

Aquí se posa com una olla de cols i me diu que
sóc un mal educat, que ell em parla en castellà i que si jo
tinguès una mica d’educació li hauriï de parlar també en
castellà i acaba ordenant-me de parlar-li castellà!

Li expliqui ni E espanyola, ni castellà, que a
Perpinyà parli català sense cap problema però
que l’espanyol no el dominava, tot just el podia entendre.

Si no haguès tingut els nins no sé què hauriï fet,
però s’ha posat tan nerviós, m’explicava que ell
representava la llei i que l’havia d’escoltar i que me calia
arrencar la CAT.

He arrencat la CAT de davant abans d’arrencar,
no haviï avançat d’un metre que me parava de nou per a
arrencar la CAT del darrere. Evidentment 1 km més a
baix,  a La Jonquera tornavi a catalanitzar el cotxe... per
davant i per darrere!
 

Passi per aquesta maleïda frontera 50 vegades
l’any,

Qüestions:
Me poden impedir circular pel meu país aquests
imperialistes?
Si realment és prohibit posar la CAT per què no volen
multar?
Això és l’Europa de la lliure circulació?
Quantes vexacions haurem d’aguantar?
Fins quan nos farem insultar perquè parlem català?
Quan s’acabarà el colonialisme a Europa?
Quan serem respectats com a catalans?

Hervé Pi
Bao 66540

Catalunya Nord

Des de Catalunya Nord ens arriba aquesta carta d'un company que com nosaltres viu amb la idea de
que els Països Catalans algun dia seran una realitat, però que mentrestant hem de patir tota una sèrie
d'injustícies, insults i befes per parlar en català i no francès o castellà

1.- 619 *CIRER,MIGUEL ANGEL  MA-30  DEI·       00:08:19-76
3.- 407 *JIMENEZ,RAUL        CS-A   HUMICLIMA  00:08:27-31 a 8 s.
10.- 744 *COMAS,BERNAT        VE-40  DEI·      00:08:44-18 a 25 s.
21.- 809 *MASCARO,ANTONIO     VE-50  HUMICLIMA 00:09:09-29 a 50 s.

67.- 761 *ANDRES,FERMIN       VE-60  DEI·    00:09:42-83 a 1:23 m.

      CLASIFICACIÓ DELS EQUIPS
     ———————————————————————————————————
1.- CALDENTEY-VINS,SES SaLINES.      00:25:37
2.- DEIÀ,INCA.C.C.                   00:25:57
3.- MONTUÏRI-TUNEL,MONTUÏRI.C.C.     00:26:11
4.- HUMICLIMA,HUMICLIMA VEL          00:26:52
5.- GRUP FONTANET,SINEU.A.C.         00:26:58
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Aquesta foto està feta al carrer Antoni Nadal,
davant Can Guillemet, devers l'any 1956 o 1957, un dia de
matances. La feu mestre Pere des Retratos, i ens l'ha
aportada na Joana Aina Guillemeta que surt a la foto.

Els que hi surten començant per l'esquerra cap a la
dreta són: Antònia Fons (dona d'en Xisco Bernardí), Maria
Quetglas (nora de Can Guillemet), Isabel Martí
(Bernardina), Antònia Mascaró (Guillemeta), Ain a Martí
(Bernardina), Joana Aina Mascaró (Guillemeta), Pedro
Vanrell (Tranquil), Magdalena Vanrell (Tranquila), Fran-

cisca Martí (Bernardina), Catalina Martí (Bernardina),
Martina Mascaró (Guillemeta), Bernat Bunyola (des Forn),
Catalina Martí (Bernardina), Joana Aina Bergas (mare
d'en Guillemet), Guillem Mascaró (Guillemet), Nadal
Ferriol (de can Nadal), Rafel Bergas (Nivet), (fila
intermitja), Bernardí Martí (de can Bernardí), Bel Mas
(Masseta), (fila de davant els cinc més joves), Jeroni Ferriol
(de can Morey), Guillem Mascaró (Guillemet), Joana Aina
Mascaró (Guillemeta), Maria Quetglas (de can Poll) i
Catalina Bergas (Fornereta)

FOTO ANTIGA: MATANCES A CAN GUILLAMET


