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EDITORIAL
EL SETGE A LA PREMSA FORANA
Editorial conjunt de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca
Vivim una època en què la comunicació travessa un moment d’esplendor.
Mai cap societat no havia estat tan connectada a la resta del món per
saber què passa, ni havien existit mai tants instruments al seu servei: des
de la televisió al telèfon mòbil i els missatges, passant per internet, els
diaris gratuïts, la premsa escrita, les revistes...
Les institucions de les Illes Balears, ben atentes, han captat aquesta aparent
facilitat per arribar al ciutadà i han augmentat el pressupost dedicat a
comunicació i a publicitat. Els gabinets de premsa han proliferat
espectacularment, les campanyes publicitàries són constants, s’han destinat
partides importants a subvencions als mitjans de comunicació i... fins i tot,
s’han creat una ràdio i una televisió públiques per ser present, el Govern,
en el pastís comunicatiu i tenir-hi una veu pròpia, sense intermediaris.
Intencionadament oblidades pel poder, però reconegudes pel poble, han
restat marginades una cinquantena de petites publicacions que romanen
fora de les campanyes de publicitat i dels augments dels ajuts institucionals
que monopolitzen mitjans més potents. La Direcció General de Política
Lingüística del Govern Balear ha deixat de convocar els ajuts econòmics
per a la premsa en català. El Consell de Mallorca ha fulminat els dos
convenis amb els que finançava una part simbòlica de les despeses
d’impressió de les publicacions de la part forana de l’illa. Les institucions
en general es neguen a inserir les seves campanyes publicitàries,
teòricament de l’interès de tots els ciutadans, a la premsa forana.
Però la premsa forana -i tu, amic lector, ho sabràs millor que ningú-, és
una de les baules més importants en el procés comunicatiu de tot mallorquí,
perquè t’informa d’allò que més t’interessa, que és el que passa el teu
voltant més immediat, al teu poble, a la teva gent, a tu mateix. És el que
més t’afecta.
El 60% de la població mallorquina és lectora d’alguna de les publicacions
de l’Associació de la Premsa Forana de Mallorca. A l’any editam 1.600.000
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exemplars, 35.000 pàgines diferents -la pràctica totalitat
en català- dedicades als pobles i a la seva gent. Som 1.200
persones que hi treballam, quasi totes sense cobrar res a
canvi, però es necessiten 5 milions d’euros per mantenir
aquesta estructura comunicativa tan nostra i tan arrelada,
com ho prova l’existència de mitjans amb més d’un segle
de continuïtat.
Volem denunciar una situació d’injustícia envers les 46
publicacions agrupades a l’entorn de l’Associació de
Premsa Forana de Mallorca, assetjades tant pel Govern
Balear com pel Consell de Mallorca amb la clara intenció
de fer-nos desaparèixer.
Volem denunciar que les institucions no protegeixen el
ciutadà, que té dret a rebre informació veraç d’allò que
succeeix al seu voltant a través dels mitjans de la part
forana de Mallorca, que es volen fer callar.
Volem denunciar que ni el Govern ni el Consell no són
favorables al que diu la Llei de Normalització Lingüística
sobre el dret del ciutadà a rebre informació en llengua
catalana, perquè han eliminat els ajuts a la premsa en
català.
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Volem denunciar que els nostres polítics es miren l’illa des
de Palma, i com que la premsa forana a Palma no hi té
gaire transcendència fan com si no existís.
Volem agrair als nostres lectors i anunciants la seva fidelitat
al llarg de tants anys. Ells ens coneixen, saben que el de la
premsa forana és un periodisme ben fet, exacte i precís.
Si no fos així ells ho haurien notat i ens haurien deixat de
llegir.
Demanam una rectificació tant del Govern Balear com
del Consell de Mallorca, perquè estan posant en perill tota
una xarxa comunicativa insubstituïble, fonamental per les
relacions humanes, socials i culturals dels 46 pobles en els
que som presents.
I demanam una protecció més duradora i menys arbitrària
de les publicacions locals a través de la redacció d’una llei
reguladora de les subvencions als mitjans de comunicació,
així com de les campanyes de publicitat de les
administracions adreçades a tots els ciutadans, i no només
a una part de la societat.

L’ASSOCIACIÓ DE PREMSA FORANA DE MALLORCA DENUNCIA L’ESCASSA
ATENCIÓ DELS MITJANS LOCALS PER PART DEL GOVERN I EL CONSELL
Presentat un editorial conjunt que demana majors ajuts econòmics per sobreviure
L’Associació de Premsa Forana de Mallorca ha presentat,
en roda de premsa, un editorial conjunt titulat “El setge a
la premsa forana” en el que relata la pressió a la qual es
veu actualment sotmesa per part de determinades
institucions que han anat retirant els ajuts econòmics que
tradicionalment s’anaven concedint d’any en any.
A l’acte de presentació de l’editorial, realitzat a la seu de
l’entitat, a Sant Joan, el president Gabriel Mercè ha
comentat que la desaparició, des de l’any 2004, dels ajuts
de la Direcció General de Política Lingüística del Govern
Balear a les publicacions editades en català ha suposat la
reducció de 95.400 euros en subvencions a la premsa de
la part forana.
També ha explicat que el Govern Balear va deixar l’any
2003 sense ajut econòmic l’Associació, i que l’any passat
la quantitat reservada per a la premsa forana va ser de
30.000 euros (uns 650 euros per mitjà), incrementant-se
en 25.100 euros més gràcies a la publicació de
publireportatges sobre les conselleries d’Agricultura i
Pesca, i Medi Ambient. Per a l’any 2005, tot i haver
sol·licitat un increment, la quantitat assignada torna a ser
de 30.000 euros.

Membres de l junta directiva en el moment de la presentació

Respecte del Consell de Mallorca, el president Gabriel
Mercè considera que el setge per part d’aquesta institució
és encara pitjor. Fins a l’any 2003 existien dos ajuts que
sumaven anualment una quantitat propera als 63.000 euros,
que han passat, el 2004 i el 2005, a zero euros.
Tant el Consell de Mallorca com el Govern Balear
segueixen signant convenis de col·laboració econòmica
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amb l’Associació de Premsa Forana de Mallorca per al
seu manteniment, però les publicacions associades han
passat de tenir unes entrades de 180.000 euros l’any 2002
als 30.000 d’enguany.
Des de la Junta Directiva de l’Associació es recalca
el fet que el Consell de Mallorca manté diverses
convocatòries d’ajuts per a la publicació de revistes,
sempre i quan aquestes no formin part de l’Associació de
Premsa Forana de Mallorca (BOIB 39 i 47 de 2005).
Gabriel Mercè ha expressat la seva total condemna a
aquestes convocatòries “perquè creen una situació de total
injustícia i indefensió, a més d’un greuge comparatiu molt
greu per a les 46 publicacions de la nostra associació que
fa anys que existeixen i que cumpleixen una funció
importantíssima en els pobles mallorquins”.
Des de la Junta Directiva es considera que aquesta
convocatòria “persegueix la divisió interna, la disgregació
i l’aïllament de la nostra entitat”. De fet, aquesta mateixa
setmana una publicació ha demanat la baixa de
l’Associació per considerar que tendrà més facilitats per
obtenir finançament si deixa d’estar associat.
També la Junta recalca que “els ajuts als mitjans de
comunicació en general, tant des del Govern com des del
Consell, han anat augmentant d’any en any de manera
desorbitada, en contraposició amb la protecció dels mitjans
de la part forana”.
A banda de demanar una rectificació de la línia de
marginació de la premsa forana, l’editorial sol·licita la
redacció d’una llei reguladora de les subvencions als mitjans
de comunicació i de la publicitat institucional. I és que
tampoc la publicitat de les institucions no arriba als mitjans
dels pobles mallorquins, en el que Gabriel Mercè considera
“una nova mostra de desenteniment de les publicacions
dels pobles i de la seva gent”.
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LA MEITAT DE LA POBLACIÓ DELS POBLES
DE MALLORCA LLEGEIX HABITUALMENT
PREMSA FORANA
El pressupost anual de les publicacions és de 5
milions d’euros
En l’actualitat formen part de l’Associació de Premsa
Forana de Mallorca un total de 46 publicacions (6
setmanaris, 5 quinzenaris, 19 mensuals, 9 bimestrals i 7
trimestrals).
Editen a l’any un total de 747 edicions diferents, que
contenen 35.000 pàgines amb continguts referits als pobles
de l’illa.
Una sola edició de les 46 publicacions suma 62.000
exemplars. Si tenim en compte que la població de la part
forana mallorquina és de 400.000 exemplars i que cada
exemplar és llegit per una mitjana de 3’5 persones, obtenim
que el 60% de la població dels pobles de Mallorca és lectora
dels nostres mitjans.
A l’any s’editen un total d’1.600.000 exemplars, amb un
pressupost superior als 5 milions d’euros que es destinen,
bàsicament, a les despeses d’impremtes, ja que la major
part dels 1.200 col·laboradors dels diferents mitjans fa feina
gratuïtament.
El Govern Balear va destinar l’any passat uns 6 milions
d’euros a ajuts a la premsa, i una xifra encara superior en
publicitat. El Consell va invertir com a mínim 3.100.000
euros en publicitat i més de mig milió en patrocini de mitjans.
La premsa forana no ha vist ni les miques d’aquests ajuts.

FINAL DE CURS DE L'ESCOLA DE MÚSICA
El passat dissabte dia 18 de juny l'Escola de Música de Maria celebrà,
amb una festa ben lluïda, el final del curs. Hi hagué un concert dels lumnes i
a continuació l'anual assemblea de socis. Acabà la vetlada amb un sopar
comunitari i l'atuació del grup de música tradicional "Quart Creixent"
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L’ACTIVITAT ECONÒMICA A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX
Bartomeu Pastor Sureda
1. Anàlisi demogràfica
El creixement demogràfic de Maria de la Salut comença a fer-se palès a les darreries del segle XVIII, però no
serà fins a la primera meitat del segle XIX quan, després de la constitució en municipi (1836), consolidarà un
increment de població que ja no es deturarà fins a la segona meitat del segle XX.
Any
1825
1834
1838
1845

Total població
1137
928
1030
1091

Aquest increment de la població demandarà més terra i
proporcionarà més mà d’obra a una agricultura necessitada cada
vegada de més de jornalers. L’excés de població i la manca de
terra converteixen les possessions en un indret productiu per als
propietaris i de subsistència per a l’excessiva oferta de mà d’obra (jornalers, missatges, pastors, porquers, etc.). Els
nins, joves i grans lluiten per entrar a treballar a una possessió. Començaven de porquerets (6/7 anys) i amb el temps
podien arribar a missatges, parellers, etc.
Evolució demogràfica entre 1800 i 1849
Anys
1800-1809
1810-1819
1820-1829
1830-1839
1840-1849

Baptismes Defuncions adults Defuncions albats 1
378
161
155
377
144
129
282
154
105
349
135
106
417
154
184

Matrimonis
95
55
66
97
98

La situació demogràfica durant el segle XIX ja ha estat estudiada i exposada en articles anteriors 2. Així i tot
hem de ressaltar una mitjana anual superior als 30 baptismes (naixements), però també una elevada mortalitat
infantil.
L’any 1834, segons les estadístiques oficials, hi ha enregistrats 34 naixements, 17 matrimonis i 24 defuncions.
2. L’administració municipal
Els anys anteriors a la independència municipal, quan Maria encara era llogaret de Santa Margalida, tenia
dos funcionaris públics: Pere Negre, càrrec de regidor a l’Ajuntament de la Vila (Sta. Margalida) i Juan Carreras,
que tenia l’ocupació de barber.
El nombre de persones que tenien ocupacions eclesiàstiques eren molt superiors: Antoni Noceras, prevere i
Vicari in capite, Miquel Jordà, prevere titular, Joan Carreras, diaca titular, Pere Mas, escolà major, Antoni Mas i
Bernat Carbonell, escolanets.

El llogaret ja comptava l’any 1834 amb una presó, malgrat no tenir-hi encara cap presoner.
Els serveis públics, a part dels eclesiàstics i de la presó, consistien en: mestres d’escola, rentadors públics i
correu amb Palma, dos dies a la setmana.
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3. Activitat agrària
Les activitats relacionades amb l’agricultura han esdevingut, fins l’any 1975, quasi exclusives del sector
econòmic local.
Així, a la primera meitat del segle XIX, els propietaris de terres representaven un percentatge molt baix dins
del total de la població. Segons estadístiques de l’any 1834, el nombre de propietaris era de noranta tres, quan
encara no s’havia iniciat l’establiment de les possessions. A més hi figuren dinou colons (arrendatari/amo de possessió)
i 240 jornalers. Per aquesta època els jornalers cobraven entre tres i sis sous de jornal, segons la temporada. El més
de juny que coincidia amb les meses de sega i la batuda era quan cobraven més, entre cinc i sis sous.
Els conreus predominants eren cereals, llegums, figues, vi, mel, cera, etc.
Conreus a l’any 1834:
Garriga: 60 quarterades
Pinar: 8 quarterades
Vinya: 37 quarterades
Conreu: 850 quarterades
Secà: 1462 quarterades
Figueres: 15 quarterades
Regadiu: 3 quarterades
El que crida més l’atenció és l’absència
del conreu de l’ametller que es va introduir al terme
al darrer terç del segle XIX.
La producció agrícola es basava en els
cereals, llana i carn, sense oblidar una producció
per al consum propi.
Conreus, producció i preus l’any 1834 3
Conreu
Producció
Blat i xeixa
3545 quarteres
Blat i ordi
150 quarteres
Ordi
875 quarteres
Civada
948 quarteres
Faves i llegums
1066 quarteres
Figues
79 quintars
Vi
907 quartins
Mel
5 quintars
Cera
20 lliures

Preu
4 lliures/Quartera
2 lliures 10 sous/Quartera
1 lliura 10 sous/Quartera
1 lliura/Quartera
3 lliures
1 lliura
8 sous
6 lliures
8 sous

La ramaderia era un complement als cereals. Així, l’any
1834, hi figura un nombre important de pastors, vint-i-cinc,
segurament alguns eren llogats a possessions fora del terme
estudiat.
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Estadística de la ramaderia:
Bestiar
Cavallí
Vaquí
Ovelles
Porcí

Nombre de caps
79
152
600
300

La producció de formatge era de 40 quintars anuals, i el preu 7 lliures,
10 sous el quintar.
La producció de llana sumava 48 quintars a una valoració de 10 lliures/
quintar. Si tenim en compte que una ovella podia sortir a una mitjana de 2,8
quilògrams de llana, eren necessàries 15 ovelles per produir un quintar de llana
(42 quilògrams). Aleshores un jornaler cobrava una mitjana de 100 sous al mes
(=5 lliures) i un quintar de llana valia 10 lliures, per tant necessitava dos mesos
i mig de sou per poder pagar un quintar de llana.
Els amos de possessió
Fins a mitjan segle XX l’explotació de les possessions seguia el sistema tradicional dels dos dominis de
propietat: el domini directe (senyor) i el domini útil (amo). L’amo aportava el maneig i el senyor la propietat. El
senyor rebia a canvi unes rendes en diners i en espècie, segons el contracte d’arrendament, que era d’una durada
irregular, a partir de quatre anys. Moltes vegades el contracte era testimonial, ja que les famílies d’amos podien
arribar a durar segles, passant de pares a fills. En molts de casos, els amos arribaren a ser propietaris d’una part o
de tota la possessió.
Llista d’arrendataris, nom de la possessió i capital líquid 4, de l’any 1842:
Arrendataris “Amos”
Isabel Alomar
Isabel Alomar
Gabriel Bergas
Miquel Mestre
Joan Mas
Joan Mas
Gabriel Gual
Jaume Cladera
Miquel Pastor
Miquel Pastor
Antoni Ribas
Joan Nadal
Margarida Carbonell
Jeroni Malond[r]a
Guillem Mascaró
Sebastià Ordines
Joan Mascaró
Margarida Estelrich
Josep Vanrell

Possessió
Roqueta
son Fogueró
son Niell
sa Torreta
son Perot
es Gassons
son Gil
es Reboster
es Pujol
son Roig
Rafal Roig
Montblanc
Deulosal
Alqueria Blanca (part)
Rafal (part)
son Toell (part)
Hort de son Perot
Vinya del Comte
Hort d’en Marçal

Capital líquid
600 lliures
50 lliures
50 lliures
60 lliures
200 lliures
300 lliures
300 lliures
100 lliures
200 lliures
350 lliures
350 lliures
900 lliures
500 lliures
500 lliures
300 lliures
200 lliures
130 lliures
100 lliures
70 lliures
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Són rellevants els casos de Joan Nadal, amo de Montblanc, que procedia de Manacor, de família d’amos
de possessió i que acabà essent propietari d’una part de Deulosal, on hi construí una bella casa, actualment propietat
de la família Carbonell Estelrich “Nepto”; i el de Miquel Pastor “Cotó”, amo de possessió d’es Pujol i de son Roig,
i que acabà comprant 35 quarterades a Deulosal, a més d’una part de les cases.
Les millors possessions d’aquella època eren Montblanc, Roqueta, Deulosal, l’Alqueria Blanca. Aleshores
Roqueta, son Fogueró, son Niell, sa Torreta, Hort d’en Marçal (l’hort del Rafal Nou) i altres eren del mateix
propietari; així com també tenien el mateix propietari son Perot, es Gassons i l’hort de son Perot. El tercer que tenia
més d’una possessió era el comte de Formiguera que era propietari d’es Pujol, es Rafal Roig, Deulosal, la Vinya del
comte. El Pujolet, també del comte de Formiguera, ja s’havia establit.
Llistat d’arrendataris de petites porcions, any 1842:
Arrendataris
Bernat Bergas “Blai”
Joan Bergas
Antoni Mas “Burball menor”
Miquel Fiol “de sa Grava”
Antoni Roig
Joan Tugores
Pere Joan Carbonell

Capital líquid
9 lliures
4 lliures
4 lliures
7 lliures
75 lliures
7 lliures
5 lliures

4. Els oficis
Si bé el sector agrícola era el que predominava al terme, hem de destacar alguns oficis molt relacionats amb
aquest sector primari. Des del segle XVII dos oficis, el de teixidor i el de moliner, havien mantingut una relativa
importància. Així, l’any 1834, hi figuren 2 telers de fil de cànem per a ús local i 3 molins de vent per moldre blat. Es
tractava dels molins de vent d’es Gassons, son Puig i d’en Blai. Els altres molins, Can Gual, Can Cotó i Deulosal són
de la segona meitat del segle XIX. No s’esmenten els molins de sang, que eren nombrosos tant a les possessions
com a dins el poble.
Llista d’oficis existents els anys 1842 i 1843:
Taverners i traginers:
Jaume Vanrell, 230 lliures de capital líquid.
Esteve Obrador, 230 lliures de capital líquid.
Miquel Bonnín, 100 lliures de capital líquid.
Mercaders:
Miquel Roig, des Pujol, 40 lliures de capital líquid.
Joan Jordà, 30 lliures de capital líquid.
Ferrers:
Guillem Mestre, 100 lliures de capital líquid.
Martí Móra, 100 lliures de capital líquid.
Llorenç Font “Llarg”, 20 lliures de capital líquid.
Fusters:
Sebastiá Perelló, 50 lliures de capital líquid
Francesc Mas, 15 lliures de capital líquid.

Pere Mas, 50 lliures de capital líquid.
Damià Ramis, 30 lliures de capital líquid.
Rafel Ramis, 50 lliures de capital líquid.
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Mestres picapedrers:
Gabriel Font, 60 lliures de capital líquid.
Jaume Gelabert, 40 lliures de capital líquid.
Esteve Gelabert, 20 lliures de capital líquid.
En una estadística de 1834 també hi figuren
dos fabricants; podria tractar-se de teixidors, i sis
comerciants, segurament traginers i mercaders.
En cap de les llistes analitzades hi figuren els
cellers i els alambins. En aquesta època, primera meitat
del segle XIX, era rellevant la superfície de vinya a son
Roig, son Perot i Roqueta, les quals ja comptaven amb
cup i celler.

1

Albat: Es tracta de l’infant mort abans de l’edat de la raó.

2

B. Pastor: “La població i l’economia a Maria entre 1800 i
1900”. F.C. Maig 2002.
3

Equivalències de pesos, mesures i diners:
1 quintar = 42 quilograms ( 4 arroves; 1 arrova =10,400
quilograms o 26 lliures).
1 lliura (pes) = 400 quilograms o 12 unces.
1 lliura (moneda de Mallorca) = 20 sous.
1 sou = 1/20 part de lliura o 12 diners.
4

El capital líquid estava constituït per la totalitat
d’actius líquids a disposició de l’empresari (en
aquest cas de l’amo de la possessió).

FI DE CURS AL COL·LEGI PÚBLIC ANTONI MONJO
El passat dia 22 tingué lloc al pati de l'escola de
dalt, una animada festa de fi de curs en el qual hi actuà el

grup Cucorba. Abans però es feu una demostració dels
alumnes que havien anat a classe de judo i de ball de bot.
Un sopar comunitari i la projecció d'un audiovisual donà
per acabada la festa.
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SOPAR DE LA PENYA BARCELONISTA
El passat dia 11 de juny, al restaurant Es Turó de Santa
Margalida, la Penya Barcelonista de Maria reuní, en el
seu tradicional sopar anual, una quarantena d’associats.
El sopar d’enguany va ser particularment agradable i
alegre, ja que la temporada del seu equip de futbol va ser
ben exitosa. Dèiem, el mes passat, que hi podia haver
alguna sorpresa. Al final, però, les brasileres no feren acte
de presència i tot quedà en un sopar distès i feliç per a
petits i grans, tal i com podeu veure a la fotografia que
acompanya la notícia.

destinació algeriana. Des de molts establiments de Maria,
caixes, Ajuntament i escoles s’ajudà a recaptar coses per
realitzar aquest enviament. Ara, l’associació d’Amics del
Poble Sahrauí de les Illes Balears, ens ha fet arribar una
carta d’agraïment que volem fer extensiu a tots els mariers
i marieres que col·laboraren en aquesta campanya. A la
fotografia que il·lustra aquesta informació podeu veure
els autobusos a punt d’embarcar a Palma.

CARAVANA D’AJUDA HUMANITÀRIA PER AL
POBLE SAHARAUI
A finals del mes de maig, sortí del Port de Palma la
caravana d’ajuda humanitària cap als campaments de
refugiats saharauis a Tinduf, Algèria. La solidaritat dels
mallorquins va ser ben evident. Fins a tres autobusos i dos
camions carregats amb 20 tones d’aliments de primera
necessitat i 5 tones de material sanitari partiren cap a la

EXPOSICIÓ PERE ALEMANY I MIQUEL
ALEMANY
Dol. Sterb und werde. Aquest és el títol de l’original
exposició que trobareu al llarg d’aquest mes a la Capella
de la Misericòrdia, a Palma. El pintor Pere Alemany, el su
fill Miquel Alemany i Carles Gispert, han concebut un
muntatge que vol ser un crit d’atenció als moments difícils
en què ens trobam. El dolor, la reflexió sobre el dolor,
l’anonimat, el paper de l’artista en aquests moments
d’incertesa configuren una exposició eclèctica, feta amb

Els autobusos a punt
d'embarcar
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de ping-pong , mentre que els més petits es divertien amb
castells inflables i jocs tradicionals amb monitors de
s’Institut. La festa continuà el vespre al Polisportiu
Municipal amb un concert amenitzat per diferents DJs.

suports artístics diversos (pintura, instal·lació, vídeo), però
que troben un fil en aquesta percepció del dol, del dolor
davant la incertesa dels temps actuals.
A l’entrada, una instal·lació de Miquel Alemany,
unes siluetes, uns perfils que mostren personatges diversos
i els seus pensaments, també diversos, ens introdueixen a
l’exposició. El títol Dol, ja ens és mostrat de manera clara.
La capella, un espai magnífic acull vuit teles de grans
dimensions del pintor Pere Alemany. la seva particular
visió del dol, configura una proposta dura, a vegades, o
lírica, en d’altres. L’altar de la capella és el lloc on tots
tres artistes han abocat la seva reflexió conjunta. I allò
que devia ser la sagristia acull els vídeos de Carles Gispert
sobre el procés de creació de l’obra pictòrica o sobre altres
aspectes relacionats amb el tema del dolor.
Si teniu ocasió d’anar-la a veure no us la perdeu.
CURSOS DE CATALÀ PER A ESTRANGERS
S’han convocat uns cursos de llengua catalana per
a estrangers per part del Consorci per al Foment de la
Llengua Catalana ens els quals hi col·labora el nostra
ajuntament a través de la Mancomunitat del Pla de
Mallorca. Aquests cursos d’una durada de 40 hores
tendran un preu de 30 euros per alumne, tendran dos
nivells: el Nivell I destinat a persones estrangeres que
tenguin coneixements nuls o molt escassos de llengua
catalana i el Nivell II destinant a persones estrangeres
amb coneixements mínims de català. Tota la informació
la podeu trobar a l’Ajuntament.
ACTIVITATS PER A JOVES
El passat dia 18 de juny tingueren lloc a Maria una
sèrie d’activitats organitzades per l’Ajuntament amb el
Casal de Joves de Maria. Les activitats començaren el
matí, a la plaça des Mercat on tingué lloc una competició

AGENDA LOCAL 21
Totes les cases de Maria han rebut un tríptic on
s’informa de la posada en funcionament al nostre municipi
de l’anomenada Agenda Local 21. Aquesta agenda ha de
ser el document base que ha de marcar les pautes del
futur del nostre poble. A través d’una posada en comú
d’interessos de tots els sectors de Maria, hauria de ser
possible dissenyar un futur urbanístic, cultural, social,
econòmic, medioambiental... i sostenible. Partint de la
realitat actual i a través d’un Fòrum Ciutadà, s’hauria de
trobar un espai de reflexió i d’intercanvi d’idees entre tots
els sectors interessats a fer sentir la seva veu sobre el
poble que volem. El tríptic enviat a totes les cases convida
els veïnats de Maria a conèixer els objectius, la finalitat i
el procediment que se seguirà per dur endavant aquest
projecte. Així es convida tothom, dia 22 de juliol, a les nou
del vespre, a l’Ajuntament, a conèixer el projecte.
UN MES DE JUNY MOLT CALORÓS
Aquest mes de juny que just ara acaba de finalitzar
ha estat un dels més calorosos que recordam, sobretot la
darrera setmana, quan arribàrem a registrar 39 graus
centígrads el dimarts dia 28. La mitjana de les màximes
superà els 30 graus centígrads i a tot això hi hem d’afegir
que no ha plogut ni una gota durant tot el més. Això ens
hauria de fer pensar que ens convé estalviar aquest bé
tan apreciat com és l’aigua.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Miquel Pastor Pastor ens deixà el passat dia 17 de juny a l'edat
de 83 anys. Vivia al carrer de Ses Corbates, número 25.
Aziz Hamdaoui morí d'accident el passat dia 24 de juny a la
carretera de Petra a Santa Margalida. Tenia la seva residència a
Sant Joan
Que descansin en pau

BENVINGUTS:
Caterina Agnès Llabrés Mas va néixer el passat dia 8 de juy.
És filla Bartomeu Llabrés Quetglas i Joana Maria Mas Colombram.
Enhorabona als pares i demés família

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT
971525002 (FAX) 971525194
BIBLIOTECA
971525688
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia)
971525594
APOTECARIA
971525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)
971525083
ESCOLA DE BAIX
971525252
LOCAL TERCERA EDAT
971525564
PARRÒQUIA
971525033
GESA INCA: AVARIES
971880077
BOMBERS
085
HOSPITAL MANACOR Informació 971847000
Urgències
971847060
Cita Prèvia 971847100
AMBULATORI D'INCA
971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA
061
SON DURETA (Centraleta)
971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca)
971502850
AMBULÀNCIES
971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 8'30 a 15 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
(Juliol i Agost) Dilluns a divendres:
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 MAIG

MAXIMES

MINIMES

35

PLUVIOMETRIA
Dia .5 .............. 3 l. Temperatura Màxima
Dia 12 .............. 0,6 l. 30,9º C (Dies 27, 28 i 29)
Dia 17 ............. 1 l Temperatura Mínima
10,1º C (Dies 7)
TOTAL: 4,6 LITRES Temperatura Mitjana
19,9º C
Mitjana Màximes
27º C
Mitjana Mínimes
12,9º C

30
25
20
15
10
5
0

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

HORARIS DEL TREN QUE PASSA PER SINEU:

LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ
SI EM DIUS UNA MENTIDA
No et creguis que m'enganyes
si em dius una mentida
perquè noto de seguida
que hi ha coses estranyes.
Se'm removen les entranyes
si, per la teva desconfiança,
veig allunyar-se l'esperança
d'un perfecte enteniment
quan seria suficient
un poc més de confiança.

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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Entrevista a Llorenç Vallori, President de la Germandat de donants de sang de Mallorca

UN PRESIDENT DE PES!
Començarem parlant d’una associació que treballa des
de fa uns trenta anys a la nostra Illa. És la Germandat de
Donants de Sang de Mallorca, actualment presidida pel
Sr. Llorenç Vallori Sastre, amb ell xerrarem de la
Germandat, d’on ve i cap a on vol anar. Li demanam que
es presenti i ens diu:
Som natural i veí de Selva. Som pre-jubilat de Gesa.
Fa 27 anys, na Maria José Roglà i el primer President de
sa nostra Germandat, el Sr. Jeroni Albertí quan aquests
anaven pels diferents pobles de Mallorca per a promocionar
la donació de sang, em varen demanar d’ajudar-los en
aquesta tasca tan important com a col·laborador
(voluntari). Després d’un any fent feina en aquesta labor
tant solidària vaig ser anomenat cap de la zona d’es
Raiguer (Alcudia, Biniamar, Búger, Caimari, Campanet,
Lloseta, Mancor de la Vall, Moscari, Pollença, Port
d’Alcúdia, Port de Pollença, Sa Pobla i Selva). Després
em van demanar per entrar a la Junta Rectora, passant a
ser durant el mandat del Sr. Víctor Gistau, vice-president
i en el mes de setembre de 2003, quan el Sr. Gistau va
passar a ser gerent de la Fundació del Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears, vaig ser anomenat President i
en el mes de juny de 2004, vaig ser elegit per unanimitat,
President de la Germandat pel període 2004-2008.
Ens podria dir que representa, per a vostè, la
Germandat?
Per a mi representa una associació amb l’objectiu
principal d’aconseguir que la nostra societat es conscienciï
de la necessitat de donar sang pel bé de tots. La Germandat
ha anat evolucionant de la mateixa forma que la societat
també ho ha fet. Som un associació sense ànim de lucre,
o sigui, una ONG, encara que molta gent no sigui conscient
que ho som. Durant el meu mandat intentaré que la
Germandat MILLORI tota la gran feina feta fins ara, però
vull fer arribar a la societat un missatge: la REALITAT

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

Dilluns Tancat

Tapes, paelles i menjars per encàrrec

DE LA SITUACIÓ, FALTA SANG!
Quin seria el seu desig?
Que cada al·lot i al·lota que compleixi 18 anys, a part
de ser conscient que ja se li reconeix el dret d’anar a
votar, – i la possibilitat d’obtenir el carnet de conduir
vehicles, podem afegir- sigui conscient que ja pot SALVAR
VIDES DONANT SANG i que S’APUNTI A LA
DONACIÓ DE SANG.
Com heu dit abans, hi ha una gran demanda de
sang, voldríem saber que podem fer la gent per
arribar a cobrir les necessitats de Mallorca.
Segons les previsions actuals, aproximadament faria
falta que es fessin uns 4.000 donants nous i que aquests
donassin sang un mínim de 2 vegades l’any. Durant el
2004, la Germandat ha aconseguit conscienciar a diferents
donants de sang per tal de poder arribar a la xifra de 30.000
donacions de sang.
Amb les dades que ens acabau de donar, és molt
important mantenir i fidelitzar els donants actuals i
alhora sensibilitzar la població per aconseguir nous
donants. Com es pot fer i quins mitjans li pareix que
es pot fer servir?
Està clar que sense una bona informació, és impossible
sensibilitzar ningú. La GERMANDAT de cara al pròxim
any apostarà per la conscienciació mitjançant diferents
audiovisuals i xerrades que
explicaran tot el procés de la donació
de sang i la feina de sa nostra
Germandat. Però està clar, que el
boca a boca és la millor forma de
poder conscienciar les persones; això
ho aconseguim amb la tasca dels
nostres col·laboradors (voluntaris)
que sa nostra GERMANDAT té per
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tots els pobles de Mallorca i diferents institucions públiques
i privades. Per descomptat, sempre comptam amb els
mitjans de comunicació que sempre ens han donat suport.
Podem comprovar que per a dur a terme aquesta tasca,
s’ha d’implicar tota la societat, tant institucions com entitats,
per fer arribar el missatge a tots, que fa falta col·laboració
per obtenir les bosses de sang que necessiten els hospitals,
com a objectiu a aconseguir.
La principal forma com ho fa la Germandat és firmant
convenis de col·laboració amb diferents entitats tan
públiques com privades per tal de poder arribar a tots els
racons de sa nostra illa, l’any 2004 s’ha firmat convenis
amb la Fundació Reial Mallorca, l’Associació de Veïns de
Palma, l’Ajuntament d’Inca, l’Ajuntament de Llucmajor,
FEPAE, etc..
Un dels més importants ha estat el firmat amb
l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, el passat més
de juliol, ja que amb la firma d’aquest conveni, la pàgina
Web de l’Associació realitzarà la funció d’un portal virtual
de distribució de notícies/actualitat sobre les activitats de
la Germandat, necessitats de donació de sang a les Balears
i requisits per a la donació de sang. Informació que es
podrà publicar a les diferents revistes associades i a les
quals els demanam també la seva col·laboració per arribar
a tots els indrets de la part forana de Mallorca. L’associació
ens ha obert les portes per tal de poder posar en marxa
aquest projecte i els estam molt agraïts.
Des de la Germandat volem ajuntar esforços per obrir
aquest canal d’informació tan important i amb la tradició
de les revistes locals i comarcals de tota Mallorca.
Algunes idees i propostes de futur, que ens pugui

avançar:
Idees, en sorgeixen moltes, a vegades pareix que n’hi
ha massa. I com a proposta que s’està treballant és fer
arribar la importància i la necessitat de la donació en el
món dels estudiants, no sols en la Universitat, també s’ha
d’arribar als Instituts, als més joves perquè ho coneguin i
s’impliquin, participant activament en la mesura de les
seves possibilitats.
Moltes vegades, el més difícil és tenir idees, però amb
l’equip que forma la nostra Germandat, entre tots, sempre
arribam a obtenir-les i a vegades, les més descabellades,
són les que funcionen millor.
Moltes gràcies i voldríem fer des d’aquí una crida a
tots:
Donades les necessitats de bosses de sang a Mallorca.
TU POTS SALVAR VIDES, DÓNA SANG!

AJUDA PER ESCOLARITZAR NINS DEL PERÚ
Villa Marta és un orfenat de la localitat de
Picapiedra, un petit poblet situat a uns 35 Km. de Lima
(Perú). En aquest orfenat hi treballa de cooperant
voluntària com a educadora la nostra paisana Antònia
Maria Sureda Colombram. Actualment tenen nins que no
estan escolaritzats per manca de recursos econòmics. Des
d’allà han posat en marxa un projecte de recaptació de
doblers per escolaritzar el major número de nins possible
a algun centre privat ja que l’escola pública no els vol per
ser nins amb uns coneixements molts baixos. Per poder
aconseguir el seu objectiu demanen la nostra col·laboració.
Nosaltres des d’aquí també iniciàrem aquest procés
i actualment ja tenim recaptats 1.660 • gràcies a
aportacions voluntàries i desinteressades. Per això volem
donar les gràcies públicament a totes les persones que hi
han col·laborat ja que és per a una bona causa i d’aquesta
manera ajudarem que nins i nines com els nostres tenguin

l’educació que es mereixen.
Moltes gràcies !
Joana Maria Colombram
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA *XXV*
DEDICATÒRIA
El proverbi burundès al qual avui fem esment fa
referència a la idea de la família que tenen a Burundi.
Així ens ho explica Miquel Parets:
“Crida l’atenció l’amplitud i l’extensió del concepte
de família.
Un es meravella veient com tots se’t presenten com
germans. Els cosins són germans, els oncles són pares i
fins i tot els veïns són oncles i cosins...
De l’al·lota, quan se la porta al matrimoni, si compleix
els rituals tradicionals i té el beneplàcit de la família, es
dirà que “ha anat al Burundi” i això significa exactament
el mateix que dir “s’ha casat.
Ells ho expliquen així: “El Burundi sencer és una
gran família formada per moltes petites famílies. Quan les
nostres filles es casen se’n van a la gran família del país
mitjançant la petita família dels seus sogres.”
I si se’n van sense el consentiment de la família,
aleshores diuen: “se’n va anar pel seu compte. I això no
és fer Burundi, sinó desfer-lo, destruir-lo, ...”
DAIXO-DAIXO AMB NA CATY PER BURUNDI
LA DONA FA TREBALLAR ELS LLEGUMS I LA
PAU

Feels amb la nostra cita amb na Caty en el seu
trescar pels carreranys de Burundi, avui evocarem les
seves paraules quan ens deia:
“La feina diària de qualsevol dona, sí de la dona,
perquè és ella la que treballa, ella fa treballar els llegums
que li serviran posteriorment per alimentar-se durant els
propers sis mesos”
I no li falta raó a na Caty, idò com molt bé veuran,
amics lectors, mitjançant aquestes assenyades paraules,
ens aproparem un poc, durant dos capítols, a l’important
paper que la dona desenvolupa en la societat burundesa,
no ja com a pilar fonamental en cobejar els fills i la casa,
aleshores que del camp, sembren, femen i recol·lecten els
llegums que també, sinó mantenint el teixit del país, fent

treballar la pau i la reconciliació no tan sols a Burundi,
sinó com explicarem en el proper capítol aquí a ca nostra.
Ans d’entrar en matèria, vull deixar palès el meu
agraïment al Sr. Jaume Obrador, president de l’Associació
Veïns Sense Fronteres (VSF), doncs sense la seva
inestimable col·laboració en facilitar-me revistes i informes,
no hagués estat possible el desenvolupament d’aquests
dos articles, al manco tal i com han quedat concebuts.
Moltes gràcies, Sr. Jaume Obrador!!
Idò bé, després d’aquestes necessàries i merescudes
retxes de gratitud, reprenem el nostre fil reproduint a
continuació un interessant article publicat en la pàgina 31
de la revista Veïns Sense Fronteres, corresponent al mes
de gener de 2005 i que porta per títol: “LA DONA COM
A AGENT DE PAU I RECONCILIACIÓ A
BURUNDI”.
Com és habitual a les guerres, la dona burundesa
ha estat un dels sectors de població més afectats per la
violència.
A la mort pròpia i a la dels seus fills i homes s’hi ha
d’afegir la violació, la SIDA, l’abandonament de la seva
llar i les situacions d’extrema pobresa.
Les dones són majoritàries als camps de refugiats i
de desplaçats. A Burundi hi ha moltes dones vídues que
tenen al seu càrrec fills petits, propis i orfes arreplegats.
També trobam dones a les presons i com a
combatents, formant part dels grups de resistència armada.
A algun dels barris balcanitzats del nord i del sud de
la capital Bujumbura les dones s’hi quedaren i resistiren;
ho feren perquè no tenien on anar i com a signe de
resistència front a la guerra i la violència.
Aquestes dones, organitzades en associacions,
visqueren amagades durant anys entre les runes i quan
pogueren reconstruïren la seva llar i transformaren de nou
els barris en un espai de vida i de convivència.
Altres dones, també d’aquests barris, s’organitzaren
i anaren a cercar les seves veïnes que havien fugit per por
a la neteja ètnica i els mostraren la seva voluntat de
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convivència per
damunt
de
diferències
d’origen ètnic o
de qualsevol
altre tipus.
Les dones
t a m b é
s’organitzaren
per fer front a la
pobresa i a la
soledat, per
aconseguir recursos per a elles i els seus infants per
sobreviure i reconstruir.
Tota aquesta activitat havia de donar una presa de
consciència de la dona burundesa sobre el seu paper social
i sobre els seus drets.
La dona emergeix com a figura de primera
magnitud. El seu liderat no és circumstancial ni auxiliar
del projecte polític, és clarament un liderat de gènere. La
guerra, la mort i la violència no formen part del seu projecte
de vida, ni individual ni col·lectiu.
La dona burundesa que, malgrat el seu sotmetiment,
representa la vida dins la cultura tradicional de Burundi,
es desprèn poc a poc d’aquest sotmetiment enmig de la
crisi per liderar la qüestió pública i conduir-la precisament
cap a l’emergència de la vida com a valor.
Ella més que ningú s’oposa al projecte etnicista en
la mesura en què aquest projecte suposa la mort de les
persones que estima.

La seva condició de dona uneix tant les dones
d’origen TUTSI com les dones d’origen HUTU o d’origen
TWA. La seva condició de dona la humanitza enmig de la
barbàrie més brutal que esclata en nom del poder i de
l’ambició d’uns quants, als quals identifica i senyala
clarament com a culpables.
Després de tot el que ha viscut ara reclama un lloc
estable per a la seva emergència social i política.
Moltes dones no pensen retornar a la seva llar sense
més deixant la gestió dels assumptes públics en mans dels
homes, sinó que estan disposades a participar en la vida
pública en condicions d’igualtat i a defensar un projecte
propi: fer de Burundi la llar de totes les burundeses i de
tots els burundesos.
En la mesura en què aquest projecte conflueix amb
el de molts d’homes, està disposada a unir les seves forces
a les d’ells per construir amb aquests empresa comú.
Des d’una perspectiva de gènere, a les dones
cooperants ens toca treballar per trobar els eixos comuns
que ens uneixen a les dones de tot el món, també a les
dones de Burundi i de Mallorca, i per ajudar a aquestes
dones, que defensen la vida i els seus drets en condicions
extremadament difícils, a seguir endavant per construir
un altre món possible per a totes i per a tots.
I aquí finalitza tant interessant article que ens ha
apropat a la dona burundesa. Solament vull afegir que tant
de bo es compleixin els seus admirables objectius, i la pau
i el seny arribin a Burundi.
Miquel Jordan i Ronsano

AMB L’ESGLÉSIA SEGUIM TOPANT

gros (tal com feien quan anaven a les croades), o
implantaran de nou el famós tribunal inquisidor, o faran
llistes de les persones no grates, tal com feren el 1936.
Una església immobilista que segueix més
antiquada que aquella d’abans del Concili Vaticà Segon.
Contradictòria en totes les formes i maneres. Segueixen
predicant un Jesucrist pobre, però dins una Església rica.
Mantenen aquella dita que tan famosos els ha fet: “Fes el
que jo et dic i ni facis el que jo faig”. No són capaços
d’acceptar ni les més petites crítiques. S’afiquen dins uns
temes en els quals s’haurien de mantenir al marge, com
són els matrimonis o parelles del mateix sexe.
Ells no accepten de cap manera l’entrada de les
dones dins els òrgans de poder de l’Església. Per què? Els
tenen por, o les consideren d’una categoria social inferior
a la seva? En canvi ells tota la vida han conviscut i conviuen
amb gent del mateix sexe, capellans amb capellans i
monges amb monges. Ningú s’ha aficat amb ells, però la
societat sap bé i prou, els problemes que han sorgit moltes
vegades dins aquest tipus de convivència i les coses que
s’han arribat a dir. Alguns d’ells molts greus, com els de
pederàstia que s’han destapat els darrers anys i que han
sortit a la premsa, i tants d’altres que per educació i per

Aquesta carta ve a compte d’una altra que
en Joan Gelabert va escriure el mes de maig passat.
Molt d’acord amb alguns aspectes, els quals voldria
recolzar encara que vists des d’una altra òptica i des
d’un caire diferent.
Em fa la sensació que a Espanya i altres indrets
dels seus voltants, estan sorgint diferents moviments ultraconservadors, que si no es va molt en compte ens donaran
més d’un ensurt.
Un d’aquests moviments és l’Església Catòlica,
Apostòlica i Romana, tradicionalista, que ha vist minvada
l’assistència dels seus fidels i veu que a poc a poc està
perdent aquell poder que durant tants de segles la va
mantenir ferma al cap davant dels poders fàctics que ens
han governat.
Ara intenten tornar a voler recuperar el temps
perdut, i pel que sembla estan disposats a fer qualsevol
cosa. Ajuntar-se amb el què resta de la dreta rància i
pudenta de tota la vida (de la qual mai s’han distanciat).
Sortir al carrer a manifestar-se, com a demòcrates (cosa
que no han estat mai). I si és precís trauran el Sant Cristo
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por als escàndols públics, puguin sorgir.
Una altra cosa que els fa molta por són els joves.
Encara que tenguin el poder de convocatòria que segueixen
tenint, podem veure la gran quantitat de joves que
segueixen les manifestacions del Papa. Però el que ells
veuen de més a prop, és que la majoria dels joves no van
a missa i que un gran nombre de parelles en comptes de
casar-se per l’Església, es casen pel Civil. I tot això els fa
molt de mal. No saben com resoldre aquesta situació, i
tampoc fan res per intentar recuperar aquest col·lectiu
humà cap a ells. No se’ls ocorre fer cap canvi dins les
seves antiquades institucions.
Altres contradiccions son la negativa davant l’ús
del preservatiu i els anticonceptius, per evitar infants no
desitjats, que tants de problemes causen a les famílies, a
la societat en general i als propis individus. Això també
ajudaria a la prevenció de la SIDA, una malaltia que creix
cada dia més (sobretot als països més pobres). A l’excés
de població al Tercer Món, tot ple de misèria, fam,
malalties, etc. L’aplicació de l’eutanàsia en aquells casos
de malalties irreversibles, que no fan sinó augmentar el
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patiment del malalt i dels que l’envolten (també n’estan
en contra). D’oposar-se a l’avortament lliure de totes
aquelles dones i al·lotes que no el desitgen seguir.
Tot això sembla que l’Església ho veu des del seu
punt de vista particular, molt allunyat d’així com ho veiem
molts de ciutadans i ciutadanes d’arreu del món. L’Església,
segueix tancada a tots els canvis dels quals no en poden
treure un profit personal (tal com ho han fet al llarg de la
Història).
Es podria eliminar molta de la misèria del món i
moltes malalties, alguna d’elles incurables al dia d’avui, si
l’església es plantejàs una política distinta a l’actual.
Però ja se sap, l’Església amb tots els aspectes
de fe i de moral en sap més que ningú, “és infal·lible” mai
s’equivoquen, al seu dir.
Els altres aspectes polítics de la carta d’en Joan
Gelabert no els tocaré avui. Algun d’ells en desacord segons
la meva manera de veure el món actual.
Palma de Mallorca, juliol de 2005
Pere Sureda Ribas

VI Trofeu de ciclisme en pista VILA DE SINEU - 2005
"SA VOLTADORA" DE SINEU
Sa Voltadora de Sineu tornarà ser l’escenari del TROFEU CICLISTA VILA DE SINEU que aquest any arriba
a la sisena edició, sempre sota l’organització de l’Agrupació ciclista de Sineu. El patrocini és a càrrec de S’Institut de
Serveis Socials i Esportius de Mallorca i de l’Ajuntament de Sineu.
Una programació competitiva que enguany presenta sis jornades competitives repartides de la següent manera:
Divendres
Divendres
Divendres
Dijous
Dijous
Divendres

08 juliol
15 juliol
22 juliol
28 juliol
04 agost
12 agost

Trofeu Bicicletes Caldentey
Trofeu Aguamar - Ct Brs Aleví + Infantil
Trofeu Moment’s Bar
Trofeu Bicicletes Can Botelles
Trofeu Elèctrica Fon-Gil (Sineu)
Trofeu Grup Fontanet

Hi participaran ciclistes de les categories aleví, infantil, fèmina,
cadet, promoció, júnior i open. Tots els ciclistes, a cada una d’aquestes
vetllades que començaran a les 20.30 hores, disputaran una eliminació
i una puntuació, exceptuant els de promoció que tan sols fan una
puntuació.
Cal destacar que els alevins i infantils disputaran el seu campionat
de Balears, inclòs en aquesta competició. Serà a la segona jornada,
amb les modalitats de puntuació i scratch. A la primera jornada,
també els més petits, tendràn les mateixes modalitats com a
preparació del campionat.
El capítol de premis en metàl·lic de la general final
està dotat amb 1.500 euros. A cadascuna de les jornades hi
haurà cinc trofeus pels alevins i la primera nina i altre tant
pels infantils. Les altres categories tenen trofeu pel guanyador
i mallot de líder pel primer classificat de la general.
Tomeu Arbona.
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EL CLUB CICLISTA DE MARIA DE LA SALUT PUJA AL CIM
MÉS ALT DE MALLORCA
El passat 25 juny, per al Club Ciclista de Maria de
la Salut, fou un dia molt joiós, perquè tingué l’oportunitat
de poder pujar al cim més alt de Mallorca, el Puig Major,
1445 mts d’altitud.
Per devers el més de febrer, el corredor del Club,
Pedro Ferriol, sineuer però casat i que viu a Maria, tingué
la idea que podria intentar demanar permís per pujar al
Puig Major “ a ses bolles”, ara ja ni hi són, ja que està molt
restringit poder pujar-hi. En Pedro, no va aturar fins que
no ho va aconseguir. Ens donaren permís per al dia 18
juny. Ho preparàrem tot i a darrera hora, ens denegaren
el permís. En Pedro, però, ho tornà a intentar i dijous ens
donaren la bona i esperada noticia. Conformitat per al
dissabte 25 juny.
Ens posàrem a avisar la gent. Al final fórem vinti-tres els ciclistes afortunats, 18 de Maria més 5 de Petra,
amics d’en Gaspar Mas. Com sempre AGUAMAR hi
posà la furgoneta, per poder dur les bicicletes i tota la
intendència: begudes, menjar i tot el necessari perquè fos
una ajuda a la pujada. Podeu veure a la foto els tres que
ens ajudaren, dirigits per en Miquel Perelló, que degut a
una inoportuna lesió, no pogué pujar amb la bicicleta, i
això que ha pujat als mítics Tourmalet, l’Aubisque i Alpe
d’Huez.

Hi va haver tres valents que a les 7 del mati,
partiren de Maria en bicicleta, Joan Ferriol, Toni Gelabert
i Bernat Quetglas. Els altres a les 7.30, col·locàrem les
bicis a la furgoneta i cap a Lluc, on ens trobàrem tots.
Amb moltes ganes, devers les 09.00 sortíem de Lluc i per
amunt. A les 10.15 arribàrem a les barreres. En Pedro es
presentà al Cos de guàrdia i ens obriren les barreres. Molta
alegria i ganes, però molt de respecte, perquè ens
esperaven quasi 7 quilòmetres d’autèntica pujada, uns
pendents que espavilaven just veure’ls. Diuen que uns dels
ports més durs d’Espanya. No coneixem l’altimetria ja
que per ésser una àrea militar hi ha molt poca informació.

A poc a poc els corredors s’anaven distanciant i era un
espectacle veure els colors del club, espargits per aquella
muntanya. No hi ha cap arbre, ni una ombra, por tot hi ha
camamilla, per qualsevol indret es l’oloreta de camamilla.
Ja una vegada a dalt de tot, es pot imaginar la set que hi
havia, arribà també la furgoneta amb les begudes i tots
gaudírem de les vistes, tant cap al centre de l’illa com cap
a la mar. Moltes fotos, és un lloc únic..
Ja de baixada, i després de donar las gràcies al
Cos de Guardia, continuàrem per la carretera general. Ens
aturàrem a un lloc, per poder berenar. Traguérem els pans,
quasi calents, de Can Pere des forn, i bones tomàtigues,
formatge, cuixot... molta d’aigua ben fresca, de la cisterna
de Can Pedro - Son Puig-. Tornàrem cap a Lluc. Fins i tot
hi va haver uns valents que tornaren a Maria en bicicleta.

Acabàrem un dematí, molt cansats però molt
contents d’aquesta excursió al Puig Major. Entre el més
contents en Pedro Ferriol, ja que tot va sortir brodat i va
veure recompensat tots els moments difícils en poder
aconseguir aquest permís.
Que l’any que hi puguem tornar i que no en falti
cap dels podeu veure a la foto.
Pep Ferriol Torelló
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XVIII Festival Internacional de Música
Clàssica de Cura
Mancomunitat del Pla de MallorcaLA
DE MCA
JULIOL
PETRA, Dissabte, 16 de juliol a les 21
hores, Església Parroquial
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE
BALEARS “CIUTAT DE PALMA”
SANTA EUGÈNIA, Diumenge, 24 de
juliol, a les 21 hores. Església Parroquial
ES-LAP!, QUARTET DE SAXOS
LLORET, Diumenge, 31 de juliol
a les 21 hores. Església Parroquial
ESTUDI XX - GRUP VOCAL
AGOST
SINEU, Diumenge, 7 d’agost a les 21
hores, Església Parroquial
LES SOLISTES DE GENÈVE
PORRERES, Dimecres, 10 d’agost
a les 20,30 hores. Claustre de Montisión
ERNESTO BITTETI
SENCELLES, Diumenge, 14 d’agost
a les 21 hores. Església parroquial
QUINTETO DE VIENTO
“PABLO SOROZABAL”
MARIA DE LA SALUT, Diumenge,
28 d’agost a les 21 hores. Església
parroquial, TRIO VILLA-LOBOS
SETEMBRE
SANTUARI DE CURA, CLOENDA
Diumenge, 4 de setembre a les 20 hores
COR DE LA FUNDACIÓ
TEATRE PRINCIPAL

Acolliment dels Castellers
del Riberal i també Diables
i Bruixes del Riberal
Bé, ja pràcticament els tenim
aquí. El poble de Maria, a través de
Fent Carrerany acolleix aquests
catalans del nord que esperam ens
facin passar moments divertits i
entranyables.
Com podeu veure a la
programació d'actes de la dreta, el
proper dia 16 faran l'actuació
castellera a la qual també hi hem
convidat els Castellers de Mallorca
perquè la festa sigui més grossa i
aquests han acceptat la invitació.
La festa acabarà amb un
correfoc el qual sempre ha estat molt
esperat i divertit per part dels veïns
des que fa un grapat d'anys se n'han
fet per les festes patronals
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