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EDITORIAL
Ens haureu de permetre que aquesta vegada dediquem l’editorial a
tirar-nos una floreta, a la nostra Associació, a l’Ajuntament i, per extensió,
a tot el poble de Maria. La nostra Associació, per un d’aquells atzars i a
l’empara de les noves tecnologies, entrà en contacte amb una associació
de Baó, de Catalunya Nord, a l’Estat francès.
Al seu interès per fer un intercanvi amb alguna associació illenca,
nosaltres, com a associació, hi responguérem encantats. A pesar de trobarnos separats per la mar i amb una frontera d’estat per enmig, el fet de
compartir uns mateixos ideals, uns mateixos anhels (lluitar pel dret a continuar
essent un poble viu i amb futur), ens dugué a oferir-nos com a amfitrions.
Ells ens oferien el millor que tenien: la seva colla castellera i la seva colla
de diables.
Per fer-ho possible, però, necessitàvem molta gent que s’oferís a
donar una mà, i que l’Ajuntament també ens donàs suport. Les dues coses
les trobàrem i amb generositat. Hi va haver molta gent, entre ells la primera
autoritat del poble, que ens oferí ca seva, un llit, menjar i bona cara, per als
nostres convidats; l’Ajuntament ens ajudà amb infraestructura i una
aportació que ens va permetre fer front a les despeses que cent persones
dugueren al llarg dels tres dies que estigueren entre nosaltres.
Del contacte amb la gent del Riberal, amb aquests catalans del nord,
en vàrem treure moltes coses. Un primer contacte que ens mostrà com la
pressió de l’Estat francès sobre les minories lingüístiques del seu territori
ha estat i continua essent molt més brutal i intens que l’espanyol (hi havia
gent que no entenia el català, i d’altres a penes) i com la reivindicació de la
llengua no ocupa l’eix central del sentiment de catalanitat, que sí ocupa,
encara ara, al sud dels Pirineus.
Humanament els nostres convidats varen ser d’una qualitat extrema
i s’acoblaren del tot a les nostres decisions, als nostres costums, als nostres
horaris (molt diferents dels seus, sobretot, en els menjars) i ens mostraren
el millor del seu vessant lúdic. L’actuació castellera, conjuntament amb els
Castellers de Mallorca, va fer les delícies de la gentada que es va reunir a
la Plaça; el sopar de trempó, va ser una bona descoberta per a ells (els
estranyà la senzillesa de l’àpat) i el correfoc va meravellar a grans i petits,
juntament amb el posterior concert de timbals i percussió, amb ballaruga
inclosa.
Repetim. Gràcies al poble de Maria, per la seva acollida. A reveure,
amics de Baó. Esperam tornar-vos la visita ben aviat.
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Els Castellers, els Diables i Bruixes i els Sorollosos del Riberal, a Maria
Els Castellers, els Diables i Bruixes i els Sorollosos
del Riberal, de l’Associació Cultural Aire Nou de Bao
(Catalunya Nord) han estat entre nosaltres. El que conten
ells, les anècdotes, el dia a dia, ho podeu llegir a continuació.
Jo vull fer pública aquí la meva satisfacció de com ha anat
tot el que puc anomenar meravellosa experiència. Han
estat quatre dies d’activitats i convivència que ens han
llevat la son però s’ho paga. I abans, correus electrònics,
telefonades, contactes, cercar allotjament, fer llistes de
compra, organitzar actuacions, cercar finançament per a
obtenir uns espectacles i un resultat rodó.
Els quasi cent participants estaren allotjats en dotze
cases particulars, a l’escola i a la rectoria. A tots els qui
heu participat ajudant a la seva manutenció i allotjament,
si no ho he fet ja de paraula, us vull donar les gràcies en
nom propi i en elo de l’Associació Cultural Fent Carrerany,
encara que crec que no ho heu de mester ja que ho heu
fet de tot cor. No vull oblidar l’ajuntament que també ens
ha donat tot el seu suport.
Ara ens quedarà tornar-los la visita. Segur que tots
tenim contactes, adreces i convidades. Però el que és més

Sortida a Mallorca
El 15 de maig de 2005 preníem contacte amb
Magí Ferriol de l’entitat cultural Fent Carrerany de
Maria de la Salut (Mallorca). Els proposàvem la
nostra presència 4 dies.
En Magí no va dubtar, una setmana més tard
ens responia que les coses anaven per bon camí. És
així que el 13 de juliol 97 airenovencs sortien de
Catalunya Nord direcció les Illes Balears.
Al Vaixell: A les 10 del vespre d’aquest 13 de juliol
embarcàvem al ferri, un vaixell capaç de transportar 1800
persones i centenars de vehicles amarrat al port de
Barcelona. Començava de veritat el periple i la descoberta
de l’embarcació, la major part de nosaltres muntava per
primera vegada sobre un vaixell tan gran, i hi anàvem a
passar la nit. Anàrem tot primer a les habitacions per a
deixar els sacs, els més joves se tiraren a la piscina, seguits
ràpidament per les padrines que no se volien deixar perdre
res. Una passejada pels nombrosos ponts. El jovent anà a
localitzar la discoteca. S’assaltà els bars, restaurants i
cerveseries.
A 23h la nau sortí del port de la Ciutat Comtal.
Lentament agafà la direcció de les Balears. Miràvem com
s’allunyava la costa Al cap d’una estona la vida esdevenia
normal, els uns anaven al bar a fer una canya, altres
menjaven, a la discoteca s’hi retrobaven joves i no tan
joves, una taula de truc i altres que anaven a dormir...

El president d'Aire Nou de Bao fent entrega a Magí Ferriol
d'un obsequi representatiu del darrer IdentiCat 2005

important és que tots, tant ells com nosaltres, hem pogut
conèixer una part del nostre país que desconeixíem i això
ens fa ser més grans.
Visquen els Països Catalans!
Magí Ferriol
Arribada a Palma: a les 6 de matí del divendres
14 tot just clarejava quan el vaixell entrava al port de Palma.
De mica en mica tots nos despertaven (menys el jovent
que no havia dormit per a no perdre res). Baixàvem del
ferri i anàrem al peu de la Catedral de la capital insular
per a esmorzar.
A les 9 del matí fèrem la coneixença del Magí i del
Joan, els qui esdevindrien els nostres guies per 4 dies.
Una presentació ràpida i el Joan nos explicà històries i
llegendes de Palma. És així que vam descobrir que a
l’origen de la Banc March hi havia una persona d’origen
pagès, que s’havia fet ric amb el contraban de tabac. Quan
va tenir molts diners va demanar a fer part de les grans
famílies mallorquines, honor que li va ser refusat. Així va

Els airenovencs vora la Seu de Palma
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comprar un terreny i se va fer un palau més gran, més alt,
més bonic que els altres. Avui és una de les famíles més
poderoses. Van passar pel banc del “Si no fos” lloc preciós
on s’hi està bé parant la fresca quan hom és una mica
mandrós, ja que “si no fos així” se treballaria.
Vam passar per l’Esglèsia Santa Eulàlia, escenari del primer
estrip-tease de la literatura. Estrip-tease a l’origen de la
conversió del cavaller Ramon Llull en ermità, filòsof, filòleg,
teòleg...
A cada cantonada el Joan donava explicacions
clares i concises apreciades per tots.
Passant per la Plaça Major nos explicà que era el
lloc principal de les festes i de les trobades castelleres.
No podíem fer menys que un pilar.
A les 12 deixàvem Palma per anar a gaudir del mar.
Direcció Port de Sóller:
Vam decidir que aprofitaríem les tardes per a
descansar, aprofitar les platges, el sol. Així agafàvem la
direcció nord de l’Illa per anar a Sóller. Al peu de la
muntanya per arribar al mar triàrem passar pel coll enlloc
de passar pel túnel, per 7 quilòmetres més... els autobusos
pujaven i a partir del tercer giravolt vam començar de
suposar que aquests 7 km serien èpics. El paisatge hi és
meravellós, descobreixes que Mallorca és altra cosa que
les postals de voramar amb barques i turistes. Però tot al
llarg de la carretera cada 300 metres calia que els autocars
paressin i fessin maniobres per mor de no caure al timbau
o pujar a les roques. El nostre xòfer que s’enorgueia de
ser un “chamoniard” va agafar suades a la baixada encara
més rosta que la pujada. A dins entre crits i aplaudiments
vam passar 1h 30 fantàstica.
A Port de Sóller hi vam menjar i vam anar a la
platja, res a veure amb les nostres turístiques. Allà te pots
estirar al sorral, ningú te trepitja, tens espai i pots banyarte sense ser molestat. Vam aixecar pilars i altres
construccions castelleres.
Per tornar vam agafar el túnel, 2km800; en 3 minuts
érem a Sóller, però no havíem pogut disfrutar dels tarongers
i de les oliveres de l’anada.
Arribada a Maria: és a final de tarda que entràvem a
Maria. Nos hi esperaven el Magí, el Joan i altres hostes.
La primera feina ha estat de repartir els 97 airenovencs i
els 2 xòfers. Més o menys un terç a cases particulars,
famílies a la rectoria i el jovent a l’escola.
Just el temps d’instal·lar-se i hem compartit un àpat
preparat pels nostres hostes. Coques, embotits, amanides...
ensaïmades i fruita... a taula no faltava res.
Divendres 15 el dematí visita de les Perles
mallorquines a Manacor: havíem de sortir a les 10 del
matí, mes se sap amb “gran raid” és l’aventura, aquest
matí una roda desbotada i tres quarts d’hora de retard.
No passa res. Arribem a Manacor i visitem la fàbrica de

Pilar de quatre aixecat a la plaça Major de Palma

perles. S’ha de dir que aquesta fàbrica per tanta tradició
que té li costa posar endavant la primera marca d’identitat:
la llengua. En arribar una guia nos volia fer la presentació
en francès o en castellà. Nosaltres li vam demanar que
xerrés en mallorquí, ella dubtava, suposava que es mallorquí
no s’entenia!!! Vam argumentar que veníem de Catalunya
Nord i que totes dues llengües només en fan una i que si
entenem es rossellonès, podem entendre igual el valencià,
el lleidatà... i perquè no el mallorquí. No gaire convençuda
va començar i de mica en mica li sortia millor! Miracle hi
ha turistes capaços d’entendre es mallorquí!
A la tarda platja: volíem anar a Son Serra i nos sem trapat
a la Colònia de Sant Pere. Totes les platges de l’illa no se
valen, aquestes són de les millors. En arribar hem tret la
taula i hi hem posat embotits, pa, vi i fruita. Un pa amb
tomàquet com Déu mana i amb sobrassada del poble. Un
regal.
Dos tamarius feien l’ombra necessària per estar
bé.
Més tard nos refrescàrem dins l’aigua d’aquesta
cala. Poca gent, una vegada més, i tots mallorquins, quin
plaer de xerrar amb uns i altres. Ells també, poc acostumats
a veure turistes, i encara més poc acostumats a veure
turistes parlant català.
A hores baixes a Petra a aixecar castells. A Petra
hi vam arribar a les 5 de la tarda, hem trobat ombra i vam
descansar per a poder aixecar castells amb tranquil·litat.
A les 6 arribaren els Al·lots de Llevant, faixes i a aixecar
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Descarregant un quatre de sis amb agulla a Petra

un pilar de quatre. En primera ronda descarregàrem un
quatre de sis amb agulla perfecte, en segona ronda
desmuntàrem un tres de set per manca de decisió de la
canalla, en repetició descarregàrem una torre de sis amb
figuereta. El tres de sis era el tercer castells descarregat
i tancàrem l’actuació amb un pilar de cinc.
Els Al·lots ells aixecaren un pilar de quatre, descarregaren
un quatre de set, desmuntaren el tres de set, en repetició
descarregaren un tres de sis i en tercera ronda una torre
pesada, d’aquestes que són proves per aixecar un pis més.
Tancaren l’actuació carregant un pilar de cinc.
Menjar, aprofitar les festes del poble i tornada a Maria
per a passar-hi la nit.
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Cala Bona i la cala Millor. No vam dubtar, si una és bona
i l’altra millor... 20 minuts més tard hi paràvem taula i
gaudíem del pa amb tomàquet preparat pels nostres hostes.
La diferència amb les platges visitades els dies precedents
era enorme, immobles alts s’aixequen, la civilització
alemanya ha obrat. Pels bars i restaurants tots els menús
hi són en llengua germànica. Aquests també deuen pensar
que els mallorquins no mengen, o potser és que van més
aviat a les platges no tan concorregudes... De totes formes
l’aigua de mar és més o menys la mateixa i les canyes són
tan fresques d’un ban com de l’altre.
El vespre tornàvem a Maria: a les 6 de la tarda
entràvem per darrer cop al poble que nos acollia.
A recollir els afers, preparar el nostre depart, mes abans
havíem d’actuar, de tornar al poble la seva hospitalitat.
Vam preparar el correfoc, un parell de garlandes penjades
a les platanes de la Plaça, una bateria i a aixecar castells
abans de posar el foc.
A 20h30 Castellers de Mallorca i Castellers del
Riberal s’enfaixaven i s’iniciava l’actuació. Un pilar de
quatre de cada colla i obrírem amb un tres de set que s’ha
tingut de treballar a la baixada En segona ronda s’ha tingut
de desmuntar el quatre de sis amb agulla en repetició
descarregàrem la torre de sis amb figuereta (no tan maca
com la vigília). En tercera ronda desmuntàrem una vegada
més el quatre de sis amb agulla. Acabàrem amb dos pilars
de quatre simultanis, un dels quals aixecat per sota i deixat
net.
Els mallorquins descarregaren els tres i quatre de
set, ensopegaren amb el cinc de sis net per dues vegades
abans de descarregar un pilar de cinc.
Tremponada popular, trempó??? Què és això???
de fet un menjar popular on s’havia invitat més de cinccentes persones per a compartir un sopar; a taula teníem
tomates, cebes, tonyina, olives, pebrots, pa.... sal, oli... el
necessari per a passar una bona estona junts. Al principi
no sabíem massa de com anava la història. Calia tallar tot

Dissabte 16, visita de les coves del Drac: encara un
lloc on no tenen por de comunicar en alemany, castellà,
italià, anglès... i poc sovint en mallorquí. Aquí també
pateixen el mal català. Que la nostra llengua no val les
altres??? Bé, el lloc és meravellós i fresc, s’agraeix quan
fa força calor. Vam baixar al mig de les concrecions
diverses fins arribar al llac soterrani, hi vam escoltar un
concert de música clàssica i espectacle de llums sobre
l’aigua arrissada per les barques i els rems. Una hora més
tard tornàvem al nivell de la terra i a les temperatures
estiuenques.
Com cada tarda a la platja: aquest dissabte triàrem
una platja més turística. Hi havia a prop de Portocristo la
Tremponada a la plaça des Mercat
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Tres de set a
la plaça de
Maria

a
trossos
petits
i
menjar-s’ho
amb dits o
amb el pa. No
ens hem mort
de fam. Era
excel·lent i
refrescant.
A les 11 i
una mica més
iniciàvem el
correfoc, la
d a r r e r a

parell de canyes, agrair els nostres hostes i ja eren les
dues de la matinada. El jovent volia gaudir de tota la nit i
anar amb joves mallorquins fins a les 6, els altres (quasi
tots els altres) anàrem a dormir abans d’acomiadar-nos;
Diumenge, 17. A les 7 del matí tot era a punt,
els autobusos carregats, unes darreres abraçades, unes
poques paraules, promeses que uns i altres ens tornaríem
a veure i cap a casa que falta gent.
Mes abans de ser a casa calia passar per Palma,
pujar al ferri, agafar de nou l’autocar i l’autopista fins a
Catalunya Nord.
El jovent ha aprofitar cada instant, cada moment,
cada minut, cada segon per a aclucar els ulls i fer una
dormideta.
Els altres pensàvem ja pròxims viatges, futures
destinacions i per què no tornar a Mallorca.
Aire Nou de Bao

Diables, Bruixes o Sorollosos del Riberal, fent ballar els més
agoserats

actuació nostra: els Sorollosos ja picaven sus dels tambors.
Uns minutets el temps que Diables i Bruixes
s’arrepleguessin al voltant del polvorí i sortissin de l’església
carretera avall fins arribar a la Plaça. El jovent engrescat
participar de bona manera, saltant i ballant amb els dimonis
sense mai tocar-los. A la plaça abans de fer petar els illencs
han pogut descobrir les tres maces majors, la senyera que
ha sortit més o menys bé, les garlandes, la bateria i finalment
les traques; els Sorollosos animaren la plaça mitja hora
més.
El temps de desmuntar, recollir el material, fer una

Berenant un matí a ca na Joana Maria i en Magí
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LES NOSTRES POSSESSIONS

ES PUJOLET (VIII)
Bartomeu Pastor Sureda
1. Introducció
Es tracta d’una de tantes propietats que fins al
segle XIX va pertànyer al comte de Formiguera. Aquest
propietari arribà a ser senyor d’una part important de
l’actual terme de Maria. Possessions com es Pujol,
Rafal Roig, Deulosal i es Pujolet eren pertinences
seves.
Es Pujolet feia partió amb Deulosal, Rotes
Comunes o de la Mare de Déu, carrer actual de Ses
Corbades, ss Bosquerró, Son Monjo, es Gassons... Es
Pujolet fitava amb l’actual Qüestió i Mala Garba.
Precisament el topònim Qüestió prové dels litigis
(qüestions) que sempre hi havia, per raons de fites,
entre els senyors des Gassons/son Perot i el comte de
Formiguera, propietari de Deulosal i es Pujolet. És un
cas semblant al de son Peleia, terreny divisori de les
propietats dels senyors de Roqueta i de son Roig i, per
tant, també de bregues i litigis.
Eren pertinences des Pujolet, es Clot d’en
Mallol, es Cocó (2 quarterades) i s’Olivera. L’actual
carrer de ses Corbades, un dels primers nuclis de
població, era també pertinença des Pujolet.
El camí de Deulosal dividia les terres d'es Pujolet.
Amb els posteriors establiments de terres s’obriren
camins d’establidors: el des Pouetó, el camí que va a la
Cimentera (actualment fàbrica de materials de
construcció), que restava tancat al camí d’en Roteres
i que, per tant, no arribava a la carretera des Rafal o del
Cementiri.
A partir del segle XIX, a les terres més bones
(comellars) s’hi bastiren pous amb sínies (can Capeta,
can Sureda...). Un exemple extraordinari n’era el pou
ovalat, emparedat, de s’Hort des Pas amb un sínia,
amb cadufos de fang. L’existència d’eres de batre i la
construcció d’algunes casetes, per romandre-hi a l’estiu,
donaven una fesomia ben característica a les terres d'es
Pujolet.
Dins l’aspecte de patrimoni històric hem de
ressaltar el poblat talaiòtic de sa Pleta, del qual es
conserva una part de la murada ciclòpia. Dins del gran
poblat, i ja al segle XX, s’hi feren plantacions de
figueres i tarongers.
Les cases de la possessió es trobaven dalt del
turó, entre el carrer de ses Corbades i la farinera actual.
Avui encara resten elements constructius que desvetllen
la ubicació de les cases. Ja a la segona meitat del segle
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XIX s’hi bastiren els molins de can Gual (1858) i d’en
Cotó (finals de segle XIX).
Es Pujolet era propietat, l’any 1537, de Llorenç
Garriga, de Manacor. Aquest mateix any va ser
comprada per Antoni Zaforteza, davant el notari Antoni
Brondo.
L’any 1569, davant el notari Pere Mestre, la
propietat d’Antoni Zaforteza passà al seu nebot Ramon
Zaforteza, fill del seu germà Ramon Zaforteza.
L’any 1629, per testament davant el notari Antoni
Forsimaña, prevere, la propietat passà a mans de Pere
Ramon Zaforteza, primer comte de Santa Maria de
Formiguera.
Els segles XVII, XVIII i part del XIX restarà
propietat del comte de Formiguera.
L’any 1840, i davant el notari Gaspar Joaquim
Riutort, el propietari Joan Antoni Zaforteza i Morro,
abans Ferrer de Sant Jordi i comte de Santa Maria de
Formiguera, va establir a Miquel “Cotó”, fill de Pere i
d’Antònia Roig, vint-i-vuit quarterades, un quartó, dos
horts i dos sous de terra de la Pleta des Pujolet.
Posteriorment, dia 5 de maig de 1843 i davant el notari
Pere Nicolau Barceló se signaria l’escriptura definitiva.
2. Anàlisi de l’arrendament d'es PUJOLET
de l’any 1706 1
Es tracta d’un arrendament per quatre anys,
redactat en llatí i en català, i que consta de quatre folis.
Les clàusules de l’arrendament són les pròpies de
l’època:
1. Arrendament entre 1706 i 1710 (quatre
esplets), entre el comte de Formiguera i Joan Palleres
de Maria.
2. La possessió anomenada es Pujolet, estava
formada per: es Camp d’en Benet, sa sort dita na
Perotxa, dues quarterades dites es Cocó, 18
quarterades dites es Camp d’en Jordà, a més de lo

Murada del poblat taliòtic de sa Pleta des Pujolet
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sense aixanguer estimat en 2 lliures, 12 sous i
6 diners.
- Trenta carretades de fems sense treure,
que l’amo haurà de tornar a l’acabament de
l’arrendament.

Mitjà (darrera lo Castellot), sementer del Pou i
sementer del Figueral.
3. Cada any haurà de pagar per l’arrendament: a)
En espècia: 7 quarteres de blat, bo, nou i rebedor,
“heretat”[eretat] dia de bon vent, aportat a les cases
de son Fortesa de Santa Margalida, el dia de festa de
Santa Margalida. b) En diners: 70 lliures moneda de
Mallorca, en dues pagues, la primera dia primer de
maig i la segona, per la Mare de Déu de setembre.
4. A més, l’obligació de pagar cada any per dites
“haveries” [avaries], acceptat les fogasses i brossats del
Dijous Sant, set lliures moneda de Mallorca, aportades
dites 7 lliures amb dita ànnua mercè.
5. No es podran treure palla ni fems.
6. L’obligació de conservar totes les parets,
bardisses, sèquies i gorgs.
7. No poden tallar llenya.
8. S’entreguen com a gorets es Camp d’en
Benet, terçat, i la sort de na Perotxa, terçada. El Camp
d’en Jordà s’entrega ermàs.
9. El conductor (Amo) rep del senyor les
llavors i bestiar següents:
- Setanta quarteres de forment blanc i vint
quarteres, ererat, negra, porgat i rebedor. Quinze
quarteres d’ordi i quinze quarteres d’avena (civada),
porgades i rebedores.
- Dos bous, d’edat de 8 anys, estimats en trentadues lliures i deu sous.
- Dues mules, una castanya d’edat de deu anys
estimada en 49 lliures i una altra roja castanya d’edat de
6 anys estimada en 65 lliures.
- Quaranta-sis ovelles de tretze lliures i un
mardà, estimat en dues lliures i 13 sous, tot bo i rebedor.
- Dues relles, de pes d’onze lliures i tres unces,
bones i rebedores.
- Dues arades i jous, un de bestiar i l’altre de
bous, dos coixins, amb els collars, i pells i una traga

Vocabulari per poder entendre el
contracte:
Esplet: collita anual.
Castellot: tros de terra dins la Pleta des
Pujolet, on hi ha el poblat talaiòtic.
Quartera: Tenia sis barcelles
Blat bo, nou i rebedor: Blat novell, de l’any,
i net (porgat).
Eretat: Porgat, passat per l’erer un dia de
bon vent.
Lliura: Moneda antiga de Mallorca, vigent
fins la unificació del segle XIX, i que tenia 20 sous.
Avaria: Despeses ocasionals o imprevistes.
Ànnua mercè: Quantitat que l’arrendatari paga
anualment en diners, com a preu de lloguer.
Sort de terra: Peça de terra. Porció de terreny petit. A
Maria es troben els topònims ses Sorts, sa Sorteta Gran
i Petita.
Goret: Terra de conreu, llaurada i encara no sembrada.
Terçat: Llaurar per tercera vegada dins el mateix any
Binat: Llaurar per segona vegada dins el mateix any.
Restoble: Sembrada de la mateixa llavor que l’any
anterior en un mateix terreny.
Ermàs: No conreat.
Sementer: Cada part d’una terra de conreu. Se solien
conrear a quatre sementers: 1. Goret/Favar, 2. Blat, 3.
restoble (darrera el blat sembre ordi o civada), 4.
pastura.
Forment blanc: Varietat de blat que té el gra petit.
Vena, Avena: Ara s’empra el terme civada.
Mardà: mascle d’ovella destinat a la procreació.
Rella: Peça de ferro tallant per un cap i amb mànec o

Entrada de l'actual carrer Pujolet
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cua per l’altre, pel qual se subjecta el dental de l’arada,
serveix per penetrar dins la terra i obrir els solcs
(DCVB).
Jou: Instrument de fusta per junyir els bous i les mules
a l’arada o al carro.
Traga: Corda fermada pels dos caps, formant una
anella.
Aixanguer: Fermall per subjectar l’espigó de l’arada o
del carro al jou.
Establiment d'es Pujolet 2
Es Pujolet és la primera propietat del comte de
Formiguera en establir-se. Així Joan Antoni Zaforteza i
Morro, abans Ferrer de Sant Jordi, comte de Santa
Maria de Formiguera, fill de Vicenç i Maria Joan Vives,
va establir verbalment l’any 1840 a Miquel Pastor
“Cotó”, fill de Pere i d’Antònia, la Pleta d'es Pujolet,
de 28 quarterades, 1 quartó, 2 horts i 2 sous de terra
(números 46, 47, 59 fins al 86 del plànol).
Clàusules de la venda:
a. Haurà de pagar una entrada de 4130 lliures, de
cens reservatiu 3.
b. Haurà de posseir i millorar les terres.
c. El senyor es reserva el dret a percebre el
delme de tots els fruits que es recullin.
d. El senyor es reserva l’alou i domini directe.
e. El senyor es reserva el cens reservatiu.
f. El pou del predi des Pujolet serà comú a tots
els posseïdors, si bé el senyor es reserva tota l’aigua
necessària, de l’esmentat pou, pel consum de la casa de
Deulosal.
g. El senyor atorgant reconeix haver rebut del
senyor Pastor 4000 lliures per les 28 quarterades, 1
quartó, 2 horts i 2 sous de terra, i renuncia a la moneda
no comptada ni rebuda, i cedeix a l’esmentat Pastor les
412 lliures que importen les entrades dels establits de les
7 quarterades i mitja.
L’any 1841, el comprador en féu lots desiguals,
quedant la següent divisió:
7 quarterades i mitja de selva, restaren en mans
de l’esmentat Miquel Pastor.
7 quarterades i mitja van ser repartides entre:
els germans Bernat i Rafel Bergas (3 quarterades),
Jaume Bibiloni (1 quarterada), Martí Ferriol (1
quarterada), Joan Font (1 quarterada), Pere Quetglas (2
quartons), Miquel Payeras (2 quartons) i Francesca
Castelló (2 quartons). Havien de pagar 412 lliures més
30 lliures de cens reservatiu.
Les restants 20 quarterades, 3 quartons, 2 horts i
2 sous, alou del comte i directe domini de la Cavalleria
de Maria, passen a Miquel Pastor a un 2% de lluïsme 4,
segons les lleis vigents i fadiga 5 de deu dies.
Les partions que s’esmenten són: un camí de mig
estadi (92,5 metres), terres de Deulosal, camí de rodes
3.

Molí de Can Cotó, després de la restauració

d’un estadi, pou d'es Pujolet (comú a tots els
posseïdors), carrer públic conegut per ses Corbades,
etc.
A la segona meitat del segle XIX es milloraren
molt les terres. Primer es va treure una part de la
garriga, i es sembrarem ametllers i figueres.
Posteriorment s’hi bastiren algunes construccions,
s’aixecaren marges i parets mitgeres. Encara ara es pot
constatar, en part, aquest patrimoni etnogràfic, així com
també el millor exemple de patrimoni arqueològic del
terme, el gran poblat talaiòtic i les restes arqueològiques
que ens reafirmen la presència romana al poblat.
També és de ressaltar la magnífica garriga d’ullastres
de la Pleta.
1

ARM. Notari Joan Vanrell.
Arxiu de Joan Pastor Buñola “Cotó”.
3
Cens reservatiu: Renda anual que percebia el venedor d’una
propietat. Quan venia el domini útil d’un immoble es
reservava el dret a cobrar un cànon periòdic també anomenat
cens reservatiu.
4
Lluïsme: Dret que cal pagar al senyor del domini directe que
s’alienen les terres o possessions que d’ell es tenen a cens
(DCVB).
5
Fadiga: Dret de prelació o d’apropiar-se el senyor del domini
directe una finca quan l’emfiteuta vol cedir-la a un altre, i pel
mateix preu que aquest anava a adquirir-la. Castellà:
prelación, tanteo. (DCVB).
2
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SA XERRADETAA SES TARRAGONES AMB...
En Pere Jordà, en Pere de Roqueta, ha estat elegit
president de la Coordinadora de Penyes Barcelonistes de
les Illes Balears i Membre Consultiu del F.C. Barcelona.
Perquè ens parli un poc del que és això, de quines activitats
duen a terme i també del que fa la Penya Barcelonista de
Maria, anam a menjar un pa amb oli amb diferents
companatges a Ses Tarragones.
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PERE JORDÀ “DE ROQUETA”, PRESIDENT
DE LA COORDINADORA DE PENYES
BARCELONISTES DE LES ILLES BALEARS

P. Pere, explica’ns què és això de la Coordinadora.
R. Les Penyes Barcelonistes estan organitzades per
regions i totes elles tenen la seva coordinadora. A l’estat
espanyol just hi havia dues zones sense coordinadora,
Navarra i les Illes Balears. Des del Barça ens varen dir si
ho podíem arreglar. Vàrem muntar la coordinadora de
Penyes una mica provisional fa un any i mig o dos.
P. A tot l’estat tenen la mateixa estructura?
R. No. A Catalunya, com és lògic, n’hi ha més. Estan
estructurades per comarques i a Barcelona capital n’hi ha
vàries; llavors n’hi ha a Andalusia, a Extremadura, a Galícia,
a Madrid, a Castella ...
P. Quantes penyes del Barça hi ha a les Balears?
R. Són una trentena. Algunes són molt actives i altres no
ho són tant. A Eivissa n’hi ha una i a Menorca, quatre.
P. I com et varen elegir a tu de president d’aquesta
Coordinadora?
R. Ja he dit que, en prinicpi, ho muntàrem provisionalment
i em varen elegir a mi perquè estava relacionat amb la
directiva del Barça ja que havia mantingut contactes amb
ells i també perquè era el qui més havia mantingut contactes
amb quasi totes les penyes. L’elecció definitiva tingué lloc
la Pasqua passada al camp del Barça i amb el seu control.
Cada Penya té un vot, i en el nostre cas no fou necessari
deplaçar-se a Barcelona perquè jo vaig ser l’unic candidat.
Per presentar-me havia de tenir el suport del 20
o 25 per cent del total de penyes de la regió.

P. El contacte amb el Barça, idò, el duràs tu?
R. Sí. per ara, sí. Tenim 4 o 5 reunions amb la Junta
Directiva del Barça cada any. Però la idea és fer una
directiva d’unes cinc o sis persones perquè m’ajudin. Ara
he anat a la trobada de penyes de Menorca; també he
anat a Eivissa, convidat per la penya d’allà. Per altra
banda, ens convidaren a S’Era de Pula, que muntaren ells
mateixos els actes d’homenatge a Miquel Àngel Nadal.
P. Com a penyistes del Barça, quins avantatges teniu
davant el Club?
R. Ens guarda entrades pels partits Barça-Madrid, quatre
invitacions per penya pel trofeu Gamper, facilitats per
obtenir entrades de partits que són difícils d’aconseguir,
recepcions al Camp Nou, entre d'altres.
P. Com a Coordinadora, quina ha estat l’activitat més
rellevant duita a terme?
R. L’any passat, el 25 de setembre de 2004, férem una
trobada de penyes a Inca a la qual hi assistiren unes mil

P. Quina serà la feina d’aquesta
Coordinadora?
R. La principal feina serà que totes les penyes
estiguem relacionades, fent una reunió cada
trimestre, un acte o dos cada any conjuntament,
sobretot coincidint amb la vinguda del Barça a
Mallorca. D’aquesta manera podem comptar
amb la presència de membres de la Junta
Directiva. Tots junts podem exigir més coses al
Barça i ells, els directius, no han d’anar de bòlit,
aquí i allà, visitant penyes.
Amb el president Laporta a Inca, l'any passat
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persones. Hi va assistir el president Laporta i altres
directius.
P. Quants de penyistes té la penya de Maria?
R. En aquests moments som cent un. Està bé per a un
poble com Maria.
P. I quines activitats duis a terme?
R. Cada any acostumam a anar a veure alguns partits del
Barça, dos o tres. Alguns hi van més vegades, altres,
menys. Tot depèn de com va el futbol. Cada any
organitzam un torneig de truc, obert a tothom; també tenim
l’Escoleta de Futbol, que participa als Jocs Escolars i per
cert l’any que ve en lloc de dos equips, seran tres; per les
festes solem fer un 3 x 3 de bàsquet; tenim el Canal Satélite
al local de la Penya i cada setmana anam a veure el partit
del Barça; cada any feim loteria per Nadal; si es fan partits
d’associacions hi participam. Com a actes extraordinaris
volem destacar les festes que férem quan inauguràrem la
penya, i que comptàrem amb la presència de Bakero; quan
férem els deu anys va venir en Migueli i en Txiqui. També
férem una vegada una cata de vins al local, amb la
presència de l’enòleg Arnau Galmés de Petra. Un grapat
d’anys organitzàrem el Torneig d’Estiu de Futbet. Anàrem
a veure el primer partit d’en Figo amb l’equip contrari.
Mai no havia vist tants de bitllets de deu mil junts com hi
havia, amb la cara d’en Figo. Participam al Congrés Anual
de Penyes del Barça que es fa a Barcelona. Llavors també
es fa una Trobada de Penyes que l’organitza una de les
que han presentat proposta per a fer-ho. Enguany serà a
Cordova, els dies 2, 3 i 4 de setembre, a la qual hi assistiran
uns representants de la nostra penya.
P. I a fora de l’estat, també n’hi ha de penyes del
Barça?
R. N’hi ha pertot. Argentina, Mèxic, Holanda, fins i tot a
la Xina, al Japó. N’hi ha una a Londres, el fundador de la
qual descendeix de Mallorca i ja passa dels noranta anys.
Ell és el president i la vicepresidenta és la Coordinadora
de les Penyes que es diuen “de la resta del món”, o sigui
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de totes les penyes de fora de l’estat espanyol. Aquest
senyor, el president de la Penya de Londres, el dia de les
eleccions, em vingué a saludar dient-me que era mallorquí,
que fa uns quaranta anys es traslladà a viure a Londres i
que cada estiu encara vé a Mallorca
P. Pere, a tots els nostres entrevistats els hi
demanam que ens contin un poc de la seva vida i la
seva professió.
R. Jo vaig acabar el batxillerat i el COU i vag fer el servici
militar. Llavors vaig començar Magisteri. A ca nostra tenien
la botiga, però ma mare no va estar bé i el meu germà
llavors feia el servici militar a Saragossa. Per Nadal em
vaig quedar a la botiga i les circumstàncies em dugueren
a haver-me'n de cuidar d’ella. I el que començà de manera
provisional acabà convertint-se en la meva professió.
P. I com i quan agafàreu la botiga des Banc?
R. Jo, alguns horabaixes, repartia begudes i madò
Margalida m’ho proposà, ja que ella ho volia deixar. Ho
vàrem xerrar amb na Bàrbara i veiérem que no
incrementava massa la feina, a més aniria bé tenir un altre
lloc perquè la gent acostuma a comprar on té més a prop...
i ens decidírem. D’això deu fer uns nou o deu anys.
P. Encara segueixes repartint begudes?
R. Sí, ho faig dos horabaixes. Començaren mon pare i el
meu germà. En Miquel, de la fàbrica de begudes de Petra,
els ho havia demanat. Al final, com que el meu germà
començà a fer feina a Gesa i a fer feines d’electricista,
també ho he agafat jo.
P. També fas altres coses?
R. Duc representacions de perfumeria i adrogueria. Ho
faig dos dies a la setmana. Jo coneixia els al·lots que em
servien i m’oferiren anar a vendre aquests productes en
alguns pobles de per aquí a prop. I ho faig però no agaf
més feina per no abandonar les meves coses. D’aquesta
manera la feina és més variada i no tenc temps d’avorrirme.
P. I què t’ha duit a entrar dins el món de les penyes?
R. La meva afició sempre ha estat el futbol, petit o gros, i
això m’ha duit al món de les penyes. Vaig tenir una lesió
sèrie jugant: amb una colzada em rebentaren la melsa.
Però just em vaig aturar mentre vaig estar fotut. Després
he seguit jugant.
I seguim parlant un poc de tot i veim que pels ànims
que traspua l’entrevistat tenim Penya Barcelonista de
Maria, que l’any que ve complirà els quinze anys de vida,
per molts més anys.
Antoni Fiol, Magí Ferriol i Joana Maria Queralt.
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BULLIT DE NOTÍCIES
FESTIUS PER A L’ANY 2006
El passat dia 10 de juny el Consell de Govern
aprovà el calendari de festes per a l’any 2006 en
l’àmbit de les Illes Balears. Els dies festius són els
següents:
6 de gener Epifania del Senyor,
divendres
1 de març Dia de les Illes Balears,
dimecres
13 d’abril Dijous Sant,
dijous
14 d’abril Divendres Sant,
divendres
1 de maig Festa del Treball,
dilluns
15 d’agost Assumpció de Maria,
dimarts
12 d’octubre Festa nacional,
dijous
1 de novembre Tots Sants,
dimecres
6 de desembre Dia de la Constitució, dimecres
8 de desembre Immaculada Concepció, divendres
25 de desembre Nadal,
dilluns
26 de desembre Segona festa de Nadal, dimarts
A aquests festius s’hi han d’afegir les dues
festes locals de Maria que l’ajuntament aprovà en
sessió plenària celebrada el passat dia 14 de juliol que
seran:
17 de gener Sant Antoni,
dimarts
8 de setembre la Mare de Déu,
divendres
ANTONI OLIVER BAUZÀ, NOU RECTOR DE
MARIA
Per la premsa ens hem assabentat que el bisbe
de Mallorca, Jesús Murgui, ha nomenat Antoni Oliver
Bauzà com a nou rector de Maria, després de no
tenir-ne cap en exclusiva. Hem parlat amb l’exrector
de Maria, Pere Fons i també amb l’actual, Melcior
Fullana, i ens han contat que és de Sant Joan, que té
una seixantena d’anys i que ara vivia a Barcelona, però
que ha estat missioner per alguns països asiàtics.
Esperam que quan surti la propera revista ja l’hàgim
pogut conèixer personalment i tenguem més
informació.
MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
El primer diumenge de juliol, dia 3, a la piscina
de Maria es tornà realitzar el ja tradicional acte solidari
de fer un bany per donar suport a la gent que des de fa
anys lluita per fer conéixer aquesta malaltia que afecta
molta més gent que no sembla. Organitzat per
l’ABDEM (Associació Balear d‘Esclerosi Múltiple)
molts de mariers i marieres varen ser solidaris amb els

afectats per aquesta greu malaltia i anaren a fer unes
braçades a la piscina i compraren alguns dels objectes
que tenen per treure recursos per a les seves
campanyes. Una gran labor per a una causa molt justa.

UN MES PER INAUGURAR UN ALTRE
RESTAURANT DINS EL NUCLI URBÀ
Al carrer Villalonga, al final del carrer de Ses
Venes, les obres que han de permetre inaugurar un nou
restaurant al poble, ja són al punt final. A la fotografia
podeu veure els andamiatges que hi posaren per referir
la paret lateral i pintar les lletres que anunciaran el nom
del restaurant: Ca’s Padrí Toni. Amb l’obertura
d’aquest nou local, previst per al proper u de setembre
augmenta considerablement l’oferta del gremi de
restauració a Maria. Ara ja només es tracta de seure a
taula i provar allò que ens oferiran. Per molts d’anys!
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BULLIT DE NOTÍCIES
cremada fos relativament petita. L’àrea cremada està
compresa entre la carretera i el torrent de Montblanc.

NOU ENLLUMENAT
Dissabte dia 30 de juliol es procedí a inaugurar
el nou enllumenat que ara posa llum als carrers de
Maria. Un enllumenat més que necessari i que ha anat
acompanyat d’un reforçament de les línies i de la
potència. Un enllumenat que evita al màxim la pol·lució
lumínica i que suposa un estalvi ja que utilitza
bombetes de baix consum. Ja podeu veure a la
fotografia com queden el carrers en una nit fosca, com
la del dia d’inauguració.

INCENDI A MONTBLANC
El passat dia 11 de juliol, un incendi provocà
l’alarma a la finca de Montblanc, prop de la carretera,
a l’altura de Ses Tarragones. Pareix que la causa i
origen fou una recolectora de Santa Margalida que feia
la seva feina per allà. La ràpida intervenció dels
bombers de Santa Margalida i Inca, amb l’ajuda d’un
helicòpter i una avioneta feu que l’àrea de cereal

UNA ALTRA DENÚNCIA PER OBRES
IL·LEGALS
Fa uns mesos ja ens férem ressò de la
denúncia interposada pel Consell de Mallorca contra
unes obres de construcció d’un xalet il·legal a la zona
de Roqueta i com en aquell moment hi havia una
amenaça de multa molt considerable i una amenaça de
demolició. Ara, al Diario de Mallorca, el passat
dissabte dia 30 de juliol apareixia una altra notícia que
feia referència a una altra sanció imposada a unes
obres fetes davant S’Arraval a la sortida del nucli
urbà. Segons explicava el diari la denúncia era per un
canvi d’usos, ja que el permís era per a un magatzem
agrícola i l’obra estava feta per a habitatge i amb una
construcció molt superior a la prevista. Ja veurem com
acaben aquestes denúncies. La gent ja comença a
parlar de burla i de la llei del més fort en temes
urbanístics.
NINS SAHARAUIS A MARIA
El passat mes de juliol, dins el programa "Vacances
en Pau" que impulsa l'Associació d'Amics del Poble
Saharaui, arribaren a Mallorca més d'un centenar de nins
saharauis que viuen exilats als campaments argelins de
Tindouf, al desert. Ja s'ha fet habitual veure per Maria
alguns d'aquests nins passejant feliços amb bicicleta pels
carrers de Mari, acollits per fmílies del poble. El proper
dissabte dia 6, com l'any passat, es farà una festa a la
plaça des Mercat, amb aportacions de tots els qui hi
vulguin participar.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Joan Torrens Carbonell ens deixà el passat dia 3 de juliol a
l'edat de 89 anys. Vivia al carrer Major, número 40.
Catalina Mulet Ramon va morir el passat dia 25 de juliol a
l'edat de 86 anys. Vivi al carrer Major, número 46
Que descansin en pau

BENVINGUTS:
Natàlia Abigail Gonzàlez Forteza va néixer el passat dia 3 de
juliol. És filla de Víctor Manuel Gonzàlez Loayza i Maria Dolores
Forteza Peralbo.

Jaume Ferriol
Darder va néixer el
passat dia 6 de juliol.
Els seus pares són
Jaume Ferriol Mayol
i Aina Darder Bergas.
Antoni Font Bunyola vingué al món el passat dia 16 de juliol. És
fill d'Antoni Font Matas i Francisca Bunyola Bergas.
Enhorabona als pares i demés família

JA L'HAN FETA:
Miquel Àngel Gual Gelabert i Catalina Perelló Roig es casaren
el passat dia 2 de juliol.
Domingo Vanrell Truyols i Antònia Ferriol Obrador es casaren
el passat dia 9 de juliol.
Òscar Sebastian Oliveras Taberner i Maria Magdalena Mestre
Ribas es casaren el passat dia 16 de juliol.
Sebastià Bisquerra Simó i Martina Fiol Galmés es casaren el
passat dia 30 de juliol.
Que el vostre amor no acabi mai.

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

- 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 JUNY
MAXIMES

MINIMES

45

PLUVIOMETRIA
Dia .5 .............. 3 l. Temperatura Màxima
Dia 12 .............. 0,6 l. 39º C (Dia 28)
Dia 17 ............. 1 l Temperatura Mínima
13,2º C (Dia 10)
TOTAL: 4,6 LITRES Temperatura Mitjana
24º C
Mitjana Màximes
30,8º C
Mitjana Mínimes
17,3º C
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HORARIS DEL TREN QUE PASSA PER SINEU:

LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ

NOMÉS UN 10 %
Un comerciant espavilat
ensenyav al seu soci
com s'ha de dur un negoci
per millorar el resultat.
Amb tota naturalitat
tractava d'explicar
com es pot modificar
el preu en l'etiqueta
- posant un cero a la dreta-,
i demostrar clarament
que just amb aquest 10 %
ja es podrien defensar.

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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FEIM CARRERANY: EXCURSIÓ AL TORRENT DE PAREIS
Com cada estiu i ja fa un bon grapat d'anys, dins l'agost baixam al
torrent de Pareis. Partirem de Maria a les 6 del matí de dia 21
d'agost des de la plaça. L'ajuntament hi col·labora i el preu serà de 5
euros. Us podreu apuntar a l'ajuntament a partir de dia 8 d'agost i fins
dia 18 del mateis mes.
Els menors que s'hi apuntin han d'anar acompanyats i estar ben
atents als guies.
A la fotografia, feta a la baixada de l'any 1987, la primera que
férem com a Associació, hi podeu veure d'esquerra a dreta, en Bernat
de Son Canet, en Toni Manento, l'amo Toni Regalat, en Blai i en Guillem de Roqueta.

Entendre el joc
Lluc MATAS
En temps actuals el que cal fer a l’home és conèixerse dins el sistema on n’és una peça viva i activa de
l’engranatge. Res millor per això que endevinar les pors i
les manies i començar a caminar desmitificant-les, sent el
recurs més vàlid el de la reflexió, però la reflexió sense
cap mena de condicionament de pors. És la por que limita
l’home a la mediocritat vulgar de tenir la satisfacció sempre
segons com n’estigui de plena la gelera i el camí del sistema
va per aquí: Fer patir molta por a través de la televisió i els
diaris i després els més forts seran els qui no es deixin
imbuir per cap mena de por o susceptibilitat premonitòria
de tragèdia. Aquests segur que hauran hagut de reprimir
moltes coses de la seva sensibilitat però voldran almenys
conèixer-se sense pors i més enllà dels límits de la por.
La por és com el menjar o el tabac: crea hàbit. Acostumat
a patir-ne no pots deixar d’estar sense ella. Por i
dependència psicològica són la mateixa cara en una
moneda. Fàcil es creure que no es té èxit i sentir-se alhora
fracassat i, en conseqüència, es dóna importància a coses
d’èxit efímer com són el sortir a la TV, i –qui hi surten sí
que en tenen- i el poder tenir iniciativa. Així un
s’autoenganya dient-se que sols pot tenir iniciativa si té
prèviament èxit, si no en té haurà de rebre ordres i
segurament a força d’agafar rovell amb ordres un arribarà
a dependre tant psicològicament de qui les dóna que

malgrat l’odiï molt s’acostumarà a rebre ordres que seran
si un ho vol i ho assumeix així el mecanisme triat, des de
l’assumpció de la manca de èxit, per a conformar una
personalitat impersonal més dúctil que el fil de plata.
Ensopegar és fàcil, i més si exposes en el trajecte
de saber quines capacitats governen la teva persona. Cert
és que la por i la mania no duen enlloc. La vida és difícil i
el més fàcil és sens dubte acomodar-se a l’èxit que sorgeix
des del conformisme, i és que el sistema està ple de gent
conformada, que és en gran part la culpa dels infarts i de
les embòlies que pateixen tants de reprimits i frustrats
aparentment realitzats rere la gelera plena. Curar-ho
impossible: són segles de por i de masoquisme de patirne.
Si l’home no dubta per sistema, quelcom greu
s’ha trencat al seny de la seva personalitat, perquè la
certesa no pot anar més enllà del plat i perquè l’home
aprèn a mirar amb una mirada sana quan ja no dóna voltes
a les coses. Donar voltes sempre allà mateix assenyala
un ”morbo” excessiu envers d’unes ciències que ho
empastifen tot d’abúlia i de manca de centre existencial.
Quan la vida és a la inversa absolutament. Fer camí es
saber-se viu en el roll que un prest o d’hora o massa tard
ha de triar. És la voluntat, la voluntat i pus que es lleva les
pors si en sap i que en un matí aprèn a destriar de dues
passes quina li convé

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

Dilluns Tancat

Tapes, paelles i menjars per encàrrec

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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EL CENTENARI DE L’ECLIPSI TOTAL DE SOL DE 1905
El pròxim 30 d’agost farà cent anys que es pogué observar
un eclipsi total de Sol des de Mallorca. Molta de gent
recordarà els eclipsis parcials de febrer de 1961, d’abril
de 1976 i, sens dubte, el més recent d’agost de 1999. Un
eclipsi parcial emperò dista molt d’impressionar a la gent
com ho fa un eclipsi total. L’agost de 1999, molts seguiren
a la platja sense notar que la lluna tapava una part del Sol.
De fet, la llum no decaigué quasi gens: la lluna estava un
poc massa enfora de la Terra per tapar el Sol
completament.
Les mides dels discs del Sol i de la Lluna vists des
de la Terra són quasi idèntics. La Lluna té una mida ínfima
en front a la del Sol, però està més a prop, el just per
semblar quasi igual de gran; és aquest un fet singular
extraordinari. Ocasionalment, la lluna tapa exactament el
disc solar i es produeix un eclipsi total de sol. L’ombra i la
penombra de la lluna passen per una franja de la Terra i
els afortunats que es troben en la trajectòria de l’ombra
poden veure com la lluna tapa el Sol durant uns pocs minuts
i es fa visible la corona solar, una visió màgica que alguns
persegueixen viatjant arreu del món. Cada any es
produeixen entre dos i cinc eclipsis, però només cada any
i mig, aproximadament, n’hi ha un de total, que serà visible
des d’alguns llocs del globus terraqui com a parcial.
El proper 3 d’octubre hi haurà un eclipsi visible des
de Mallorca, però no estarem en el camí de l’ombra i,
tanmateix, la lluna està massa enfora i quedarà un anell
de llum al seu voltant quan passi ben per davant del Sol.
Seran necessaris filtres adequats per poder observar-lo.
En cap cas, no s’ha de
mirar el Sol amb l’ull nu.
Passaran segles fins
que un eclipsi total com el
del 30 d’agost de 1905 sigui
visible des de Mallorca en
condicions semblants. Per
això, encara que cada any
i mig es pugui veure la
corona solar des de llocs
diferents del món, l’eclipsi
total de 1905 és per a
Mallorca un esdeveniment
singular.
Del territori europeu,
l’eclipsi de 1905 només fou
visible des d’alguns llocs de
la península i des de
Membres de l’expedició
suïssa i dues dones
mallorquines a una possessió
de Santa Ponça.

Mallorca. Així, nombrosos científics europeus viatjaren des
del Regne Unit, Suïssa, Itàlia i Alemanya fins a Mallorca
per observar l’eclipsi i fer-ne mesures. L’expedició
anomenada dels escocesos va portar un aparell per filmar
l’arribada de l’ombra de la lluna i el fotògraf i cineasta
mallorquí Josep Trullol el manejà. Lamentablement, la
pel·lícula s’ha perdut. Altra documentació i fotografies
s’han aconseguit de les biblioteques de les universitats o
observatoris on treballaven tots els científiques desplaçats
a Mallorca aquell estiu.
La Facultat de Ciències i la Facultat de Filosofia i
Lletres de la Universitat de les Illes Balears s’han posat
al davant de les institucions culturals i socials balears
reunides per organitzar unes jornades que, a l’ombra del
centenari de l’eclipsi, comptaran amb dos dies de
conferències (9 i 10 de setembre), una exposició al Museu
de Mallorca i excursions organitzades per ARCA per visitar
els llocs des d’on les diferents expedicions científiques
observaren l’eclipsi (l’exposició i les excursions estaran
obertes al públic durant un mes). A més, s’està editant un
llibre recollint les publicacions que es feren sobre l’eclipsi
amb el suport econòmic del Govern de les Illes Balears.
La preparació de l’exposició al Museu de
Mallorca encara està oberta, i qualsevol particular que
guardi alguna cosa relacionada amb l’eclipsi de 1905 o
tengui referències bibliogràfiques que el citin pot
col·laborar si ho desitja telefonant al 971172818 o
escrivint per internet entrant a www.uib.es/facultat/
ciencies/.
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA *XXVI*
DEDICATÒRIA
El present article el dedic amb gran admiració al
Sr. Jaume Obrador, així com a la resta de components de
l’associació que aquest bon home presideix i que du per
nom “VEÏNS SENSE FRONTERES”
I els puc assegurar que vertaderament fan honor al
seu nom, doncs són uns excel·lents veïns que es desviuen
per atendre els veïns burundesos entre d’altres, que a pesar
d’estar un poc llunyans no estan manco necessitats de la
nostra ajuda i col·laboració, tasca que amb gran altruisme
duen a terme la mallorquina associació “VEÏNS SENSE
FRONTERES.”
Endavant Sr. Jaume Obrador, que al món fan
molta falta persones com vostès!
DAIXO-DAIXO AMB NA CATY PER BURUNDI
“LES DONES BURUNDESES TREBALLEN PER
LA PAU”
Tal i com vam quedar en la nostra anterior
compareixença en aquestes pàgines, tot recordant les
assenyades paraules de na Caty què deia que a Burundi
és la dona la que treballa i la que fa treballar els llegums,
avui reproduirem part del comunicat que un grup de cinc
dones burundeses van fer públic en una recent visita a les
nostres illes invitades per l’Associació “Veïns sense
fronteres” amb motiu del seu desè aniversari.
Les jornades van tenir lloc els dies 29 i 30 d’abril i
el 2 i 21 de maig de 2005. I les cinc dones burundeses que
van participar: Mme. Pascasie Minani, Mme. Marguerite
Bukuru, Mme. Libérate Nicayenzi, Mme. Ancile
Ntirwihisha i Mme. Générose Ngendanganya, arribaren a
redactar un document final amb el títol: “EL PAPER DE
LA DONA BURUNDESA EN EL RETORN A LA PAU
I LA RECONSTRUCCIÓ INTEGRAL DEL SEU
PAÍS”. En el mateix expressen la seva convicció que el
conflicte burundès és fonamentalment polític amb
importants dimensions ètniques, i que deriva d’una lluita
de la classe política per accedir al poder o per mantenirse en ell, tal i com afirmen els negociadors burundesos del
procés de pau, en el text de l’acord de pau signat a Arusha
l’agost de l’any 2000.
Les dones burundeses participants en aquesta
trobada van afirmar a més que no se senten identificades
amb cap ètnia en particular, reafirmant la seva condició
de dones burundeses.
Com abans feia esment, les cinc dones redactaren
un document final ple de punts interessants, raó per la
qual he considerat adient reproduir uns quants d’aquests
punts per així fer-se una petita idea dels seus lloables
objectius.

ELLES SALUDEN ELS PROGRESSOS REALITZATS
EN PROCÉS DE PAU, FONAMENTALMENT:
* La recent signatura de l’”alto al foc” entre l’últim
grup guerriller denominat el “Front Nacional
d’Alliberament” (FNL), que seguia operant a Bujumbura
rural, i el govern de transició de Burundi.
* L’aprovació, el 28 de febrer de 2005, per
referèndum popular de la nova Constitució, amb un 91 %
de vots positius i en particular el fet que s’hi hagi fixat una
quota mínima de participació de les dones, així com la
integració de la comunitat pigmea en les més altes
instàncies de decisió: Govern, Parlament i Senat.
* L’emergència de la societat civil organitzada,
especialment de les associacions i col·lectius de dones.
ELLES REFERMEN I ANIMEN:
* A les parts firmants dels diferents acords de pau
i de l’alt al foc a respectar escrupulosament els
compromisos que han decidit contreure.
* A les dones a continuar administrant un important
paper en el camp de la pacificació, la reconstrucció integral
del país i la defensa de la igualtat de gènere.
ELLES, LES DONES, CONSTATEN:
* Que el desarmament de la població civil encara
no s’ha fet efectiu.
* Que l’extrema pobresa en què es troba immersa
actualmet la major part de la població burundesa, en
particular els sectors més vulnerables com són les dones,
les persones de més edat i els nins, continua sent un dels
obstacles fonamentals per a la reconstrucció integral del
país.
* Que la dona burundesa pateix importants nivells
de violència i d’explotació sexual.
ELLES RECOMANEN:
* Que el govern de transició de Burundi sigui
respectuós i escrupolós amb els compromisos adquirits
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que han fet possible els avanços actuals del procés de
pau.
* Que el govern pugui promoure la integració i la
plena participació de la minoria pigmea i de les dones.
LES DONES TAMBÉ DEMANEN AL NOU GOVERN
QUE SURTI DE LES ELECCIONS:
* Que integri de manera especial als membres de
la comunitat dels Pigmeus (Batwa)
* Que fomenti la reconstrucció de la cohesió social,
especialent mitjançant les organitzacions de la societat civil,
tant les locals com les de l’exterior, que treballen per
millorar les condicions de vida de la població i per fer
respectar els drets de la persona humana.
AIXÍ MATEIX DEMANEN ALS MOVIMENTS
ARMATS, TANT ALS PROCEDENTS DE
L’EXGUERRILLA COM DE L’EXÈRCIT REGULAR:
* Que respectin els acords firmats i que es practiqui
un “joc net” i transparent com element fonamental per
consolidar la pau i així avançar cap a la democràcia..
A LES NACIONS UNIDES LI DEMANEN:
* Que les forces de Manteniment de la Pau
(ONUB) garenteixin unes eleccions lliures i democràtiques
alhora que cuidin de la protecció de la població civil.
TAMBÉ DEMANAM AL PARLAMENT I SENAT
ESPANYOLS, AIXÍ COM AL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS:
* Que el senat espanyol compleixi el seu compromís
d’enviar una delegació a Burundi per recolzar el procés
de Pau posat en marxa.

I fins aquí aquest breu repàs al comunicat que les
cinc dones burundeses van fer en la seva visita a les terres
mallorquines.
Degut a la seva extensió no he pogut reproduir-lo
integrament, però crec que l’exposat aquí, demostra ben
a les clares la raó de na Caty en dir-nos que és la dona
burundesa la que treballa i fa treballar els llegums, doncs
ara com heu vist, també fa treballar la Pau.
NOTA D’ÚLTIMA HORA
Al concloure el present article, em vaig assabentar
de què l’Associació “Veïns sense Fronteres” de Mallorca,
enviarà quatre dels seus membres perquè actuïn com a
observadors internacionals en les properes Eleccions
Legislatives a Burundi.
Que Déu, Mon Paret, els acompanyi.
Miquel Jordan i Ronsano

FOTO ANTIGA: L'ESCOLA DE SA SERRA
Aquesta foto ens l'ha feta arribar la
dona de l'amo en Jaume Planes, que surt
a la foto, i està feta a l'escola de Sa Serra,
dins el terme de Llubí, passat l'any 40.
La númeració va d'esquerra a dreta,
començant per la fila de dalt: 1.- Catalina
Vanrell, de Can Bures (Sineu), 2.- Magdalena Bergas Carbonell, de Son
Llompart, 3.- Isabel Llull, de Can Gener,
4.- Catalina Payeras, Hostolera, 5.Joana Bergas Carbonell, de Son
Llompart, 6.- Jaume Planas Ramis,
Gelat, 7.- Gabriel Bauzà, de Can
Cendra, (fila de baix) 8.- Antònia Bergas,
de Can Barraca, 9.- Francisca Bauzà,
de Can Cendra, 10.- El mestre Don
Bernat, 11.- Antoni Bergas Carbonell, de
Can Entem, 12.- Catalina Bauzà, de Can
Cendra 13.- Pep Payeras, de S'Estorell.
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PER 3 MESOS I 18 DIES DE CONTRACTE ...
El dia 13 de desembre de 2004, desprès d’haver
passat una selecció de personal, vaig començar a fer feina
a l’Excel·lentíssim Ajuntament de Maria de la Salut. El
mateix dia vaig signar el contracte de treball, per
TRIPLICAT, d’una durada de 3 mesos i 18 dies.
Quan feia un cert temps que havia començat la
feina vaig demanar, de paraula, a un auxiliar administratiu,
qui era que m’havia de signar, el meu contracte i em digué
que ho demanàs al secretari; cosa que, per cert, no vaig
poder demanar personalment al secretari perquè resulta
que els matins no va a l’Ajuntament i durant els tres mesos
i mig només el vaig veure un dia, i de casualitat.
Passaven els dies i jo encara no tenia el contracte.
Després d’insistir diverses vegades a la mateixa persona,
el dia 22 de febrer vaig trobar damunt el taulell d’atenció
al públic, a la part que jo emprava (compartia amb
l’administrativa l’atenció al públic) una FOTOCÒPIA del
contracte.
El mateix dia vaig parlar amb el Sr. Batle i li vaig
explicar que jo no em conformava amb una còpia i que
volia un original. Ell em respongué que no hi havia problema
que el tendria i va dir a l’auxiliar, davant jo, que me’l
facilitàs. Però l’auxiliar em va dir que ho demanaria al
secretari de l’Ajuntament.
Després d’uns quants dies de no tenir resposta vaig
demanar a l’auxiliar una explicació de perquè només tenia
una fotocòpia i no l’original i em respongué que només hi
havia un exemplar original i que era per a l’Ajuntament .
Aquesta resposta la vaig fer arribar al Sr. Batle i
em digué que en aquest cas em donarien una fotocòpia
compulsada, cosa a la qual jo vaig respondre que no em
pareixia bé. Jo volia que me donassin l’original, que és el
que em pertoca, i que l’Ajuntament es quedàs la fotocòpia
compulsada. Em respongué que també es podria fer així.
Va arribar el dia d’acabar la meva feina a
l’Ajuntament i jo encara no tenia el contracte original.
Després de demanar-lo unes quantes vegades més
al Sr. Batle de paraula, i no aconseguir-lo, dia 1 d’abril de
2005 vaig sol·licitar-lo mitjançant un escrit dirigit al Sr.
Batle.
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Vaig anar a l’Ajuntament uns quants dies i no se
sabia res. I un dia que hi vaig telefonar em digueren que
com que jo ho havia demanat per escrit, això era cosa del
secretari, i em sorprengué ja que jo no li havia dirigit a ell
l’escrit.
Vaig tornar a l’Ajuntament un dissabte matí i vaig
poder parlar amb el Sr. Batle; li vaig insistir i me respongué
que hi anàs un matí que no fos dissabte, a la qual cosa jo
vaig respondre que feia feina i ho tenia malament, i em
digué que hi anàs el dilluns o el dimarts horabaixa, cosa
que no vaig fer. Tal vegada hauria d’haver-hi anat, però
no vaig tenir-ho bé i creia que ja que l’horari d’atenció al
públic és els matins i l’Ajuntament els capvespres està
tancat, si hi van els horabaixes deuen tractar temes més
importants pel poble i no vaig creure oportú per un
contracte haver d’anar a molestar .
Dia 11 de juny, i sense tenir resposta, vaig tornar
sol·licitar un exemplar original del meu contracte per escrit
dirigit al Sr. Batle.
Dia 24 de juny, divendres matí, vaig anar a
l’Ajuntament i vaig demanar-li al Sr. Batle si ja podia
disposar del contracte. Va entrar al despatx que empra
molt de personal d’aquell Ajuntament, no sé què hi va fer
ni amb qui va parlar, però vaig tenir una resposta, l’únic
original que hi havia S’HAVIA EXTRAVIAT, ja no hi havia
contracte, però em digué que si jo tenia una fotocòpia i
aquesta duia el segell de l’Oficina d’Ocupació no era tan
gros el problema. No vaig saber què dir.
Què faig jo ara? He cregut oportú fer aquest escrit
ja que pens que si disposar d’un contracte que em
correspon i que només era obrir una capsa i donar-me’l
és tant complicat, val més no demanar segons quines
qüestions a aquest Ajuntament nostre, i no hauria de ser
així.
M’agradaria aprofitar aquest escrit per agrair a na
Francisca Ferriol Pons, administrativa de l’Ajuntament, el
seu ajut durant el temps que vaig ser en aquella Casa de
la Vila, que gràcies a ella aquests 3 mesos i 18 dies varen
ésser més bons de dur.
Maria de la Salut, juliol de 2005
MARGARITA BERGAS MAS, de Son Mas.

AGENDA LOCAL 21
El passat divendres dia 22 de juliol, una bona representació de
les entitats del poble i gent interessada a titol particular es reuní al
local de la Tercera Edat per la 1a Reunió de la presentació de l’Agenda
Local 21.
Aquesta Agenda Local 21, és una proposta que té el seu origen
a la Cimera Mundial del Medi Ambient que va tenir lloc a Rio de
Janeiro, l’any 1992. D’aquella reunió en sorgiren propostes d’abast
mundial i d’altres d’abast més local que s’acabaren de concretar a
través de la Carta d’Aalborg, anys després. El nostre municipi s’hi
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adherí l’any 2001.
En síntesi, aquesta proposta d’actuació local pretén
donar veu als ciutadans del municipi que s’hi adhereix per
tal que participin, a través de tres àmbits d’actuació, en el
disseny d’un desenvolupament municipal que tengui en
compte aquestes opinions. Aquests tres camps d’actuació
són: 1. Medi natural i biodiversitat. 2. Societat, cultura i
desenvolupament econòmic i 3. Qualitat ambiental, trànsit
i mobilitat.
A la presentació, a més del batle i del regidor d’UM,
hi havia dos tècnics del CIM, que se’n cuiden de
desenvolupar aquesta Agenda local. Per dur-la endavant
es parteix sempre d’un diagnòstic, encarregat a una
empresa externa, que avalua aquests tres àmbits i presenta
els punts forts i els punts febles que cal tenir en compte a
l’hora de fer propostes. Això és el que es va presentar a
través d’un power-point, a la Sala Gran de la 3a Edat.
Entre els punts febles dels diferents àmbits
d’actuació cal ressaltar aspectes com que les úniques
actuacions en medi ambient es redueixen a la gestió
mancomunada dels fems, proliferació d’indústries i
magatzems dins del cas urbà i en sòl rústic, manca
d’ordenament de les àrees industrials, gran proporció
d’habitatges disseminats, no hi ha espais protegits per la
LEN, hi ha riscos d’inundació a diverses parts del municipi,
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no hi ha cap control en els residus generats pel sector
primari ni cap tipus de recollida selectiva, un nivell de
motorització superior a la mitjana de Balears, baixa
freqüència de pas del transport públic i poca o nul·la
interconnectivitata entre els pobles del Pla, no hi ha cap
pla d’accessibilitat per adaptar l’espai urbà a les persones
amb mobilitat reduïda, no hi ha activitats adreçades als
joves, ni cap pla d’acollida d’immigrants, no hi ha control
del consum d’aigua en els pous particulars, pocs contenidors
de recollida de residus, no hi ha punt verd, no hi ha recollida
selectiva de piles, ni d’olis, elevat consum de combustibles
fòssils, algun problema de contaminació acústica per trànsit
rodat.
Quan s’acabà l’exposició s’inicià un torn de
preguntes que anaren des de la consideració de fins a
quin punt les conclusions que prenguin les diferents
comissions seran tengudes en compte per les autoritats
locals i autonòmiques a l’hora de fer les seves inversions
o el dubte sobre la realitat de l’estudi pel que fa a la població
actual i els problemes que se’n deriven i que afecten moltes
coses: urbanisme, escola, sanitat, cultura i oci, etc.
Després d’intercanviar alguns parers sobre els
temes que tragué el públic assistent, es donaren unes
butlletes d’inscripció per participar a les diverses
comissions i convocar-los a una propera reunió.

ESCOLETA D’ESTIU -juliolDia 4 de juliol va començar l’escoleta d’estiu, amb
un total de 33 nins i nines i 4 monitores. Un servei per
iniciativa de l’Ajuntament que cada any facilita a molts de
pares les vacances del seus fills i que aquest any és
gestionada per Fundació Kairós – acció solidària-

Aquest mes la mitja d’edat dels participants ha
estat molt jove.
Sortírem al Diari de Mallorca amb la paradeta
que veníem coses.
Durant tots aquest mes hem fet jocs d’aigua, per
esplaiar-nos la calor, hem nedat a la piscina que tenim
muntada a l’escola, hem fet de jardiners al jardí de l’escola

i hem sembrat flors a les jardineres de davant l’Ajuntament.
També hem anat a comprar al mercat i fins hi tot un dia
hem muntat una paradeta per vendre coses que hem fet
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nosaltres, i amb els dobles hem comprat per fer el dinar.
Però el que ens ha agradat més d’aquest mes de juliol a
l’escoleta ha estat la trobada-intercanvi amb els nins i nines
de les escoletes de Sant Joan i Petra. Ho realitzàrem a
Petra coincidint amb les festes de Santa Praxedis, i

poguérem participar-hi activament; corrent amb els
dimonis, picant olles, amb el pal ensabonat,... Dormírem a
l’escola de Petra, on férem molts d’amics de les poblacions
veïnes. Esperem que l’any que ve puguem repetir-ho.

Miquel Salom, guanyador a Son Ferriol
El ciclista de Maria de la Salut, Miquel Salom, de l’equip
Toyota-Establiments, va ser el gran triomfador de la cursa per a
cadets que es va celebrar el passat dissabte dia 9 de juliol a Son
Ferriol. Amb un total de tretze participants, en Miquel es va
escapar a l’inici de la cursa. Poc després va esperar un company
seu, Albert Torres, que també s’havia escapat i, junts, rodaren
escapats fins el final.
També es va celebrar
una cursa per a ciclistes de
categoria de promoció amb
participació de representants
del CC Maria de la Salut. Hi
participaren 35 ciclistes. La
victòria es va disputar entre
tres que s’havien escapat a
l’inici amb Pere Quetglas, del
Herbes Túnel, com a
guanyador. La quarta posició
fou per a Daniel Estarellas. A
la desena posició hi va quedar
en Bernat Quetglas i en Joan
Ferriol va ser el 15è.

Miquel Salom, Jaume Vallès i Bernat Quetglas
han estat notícia
Tres ciclistes de Maria, Miquel Salom, Jaume Vallès i Bernat
Quetglas han estat notícia les darreres setmanes dins el ciclisme
mallorquí. Miquel Salom va participar al campionat d’Espanya
de BTT i va demostrar la seva gran categoria. Es va classificar
en sisena posició però durant la cursa va demostrar que podia
aspirar a més que li espera un gran futur.
Per la seva banda, Jaume Vallès, a la cursa open de la
segona jornada del Ciutat de Palma de Pista, a la cursa open, es
va classificar en quarta posició. Feia molts d’anys que a la màxima
categoria del ciclisme mallorquí no hi havia ningú de Maria entre
els primers. Juntament amb altres tres ciclistes prengué una volta
a la resta de participants.
Bernat Quetglas va donar una gran alegria als seguidors
mariandos guanyant la cursa de promoció de les festes de Sant
Jaume a sa Pobla el passat dia 20 de juliol. A la seva primera
temporada com a ciclista federat ja ha aconseguit la primera
victòria. Segur que no serà la darrera. També hi participaren
Joan Ferriol i Daniel Estarellas que es classificaren als llocs quinze
i setze. Ala cursa per a cadets, Miquel Salom fou tercer.
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VI VILA DE SINEU DE CICLISME EN PISTA
Primera jornada
Molts de ciclistes mariandosa ‘sa voltadora’ de
Sineu
101 ciclistes inscrits, rècord de participació
La primera jornada del trofeu de ciclisme en pista Vila
de Sineu que patrocina s’Institut de Serveis Socials i Esportius
de Mallorca, es va celebrar el passat divendres dia 8 de juliol
amb una important representació de ciclistes de Maria de la
Salut. Defensant els colors del Club Ciclista del nostre poble hi
eren Daniel Estarellas, Joan Ferriol i Toni Font. A més, com a
ciclistes de l’Agrupació Ciclista Sineu, hi participaren Jaume
Vallès i Tomeu Arbona. Cal destacar les absències de Bernat
Quetglas, que no va poder arribar d’hora, Toni Gelabert, per
lesió, i la de Miquel Salom.
Tot això dins una reunió, el trofeu Bicicletes Caldentey
que va estar marcada per l’altíssima participació tant a les proves
de ciclisme base com a les dels més grans. Per primera vegada
amb la història d’aquesta competició se superà el centenar de
participants. Això va provocar algunes caigudes. La pitjor part
se l’endugué Pep Solivellas, ciclista infantil del CC Inca-Deià
que va ser traslladat a un centre hospitalari on li diagnosticaren
una fractura parcial de clavícula.
Jaume Vallès, que després del ‘Pla de Mallorca’ ha
ascendit de categoria, va participar a les curses de categoria
open. Amb un total de 35 inscrits, a l’eliminació es va classificar
el 17è, mentre que a la cursa de puntuació va quedar en el lloc
24è.
Tots els ciclistes de Maria, excepte Jaume Vallès,
participaren a la cursa de promoció va ser la més accidentada
encara que sense conseqüències greus per cap dels implicats.
Victoria d’un ciclista sineuer, Joan Tugores, del Grup Fontanet,
superant el llorità Montserrat Mateu, el seu company d’escapada
a la segona meitat de cursa. Al seu darrere es classificaren l’algaidí
Jaume Bauçà, el sineuer Tomàs Álvarez y Daniel Estarellas.

Segona jornada
Joan Ferriol i Bernat Quetglas amb els millors a
sa voltadora
Nou rècord de participació amb 119 ciclistes
La segona jornada del trofeu de ciclisme en pista Vila
de Sineu que patrocina s’Institut de Serveis Socials i Esportius
de Mallorca, es va celebrar el passat divendres dia 15 de juliol
amb una important representació de ciclistes de Maria de la
Salut. Defensant els colors del Club Ciclista del nostre poble hi
eren Daniel Estarellas, Joan Ferriol, Toni Font i Bernat Quetglas.
A més, com a ciclistes de l’Agrupació Ciclista Sineu, hi
participaren Jaume Vallès i Tomeu Arbona. Cal destacar
l’absència de Miquel Salom que participava al campionat
d’Espanya de BTT.
Tot això dins una reunió patrocinada per Aguamar. Una
vegada més, l’altíssima participació va ser notícia amb un total
de 119 ciclistes, cosa mai vista a la nostra illa.
A la cursa open, amb els ciclistes de la màxima categoria
del ciclisme illenc, Jaume Vallés va demostrar que està agafant el

ritme d’aquest nivell i que de cada vegada està més còmode
dins la cursa. Va treballar pel seu equip i va estar ben encertat.
A la categoria de promoció, una vegada més, Daniel
Estarellas va tornar a ser el millor, classificant-se a la cinquena
posició però encara enfora del seu millor nivell. Joan Ferriol,
Bernat Quetglas i Toni Font es deixaren veure al capdavant de la
cursa i protagonitzaren distints atacs que permeteren als dos
primer sumar cinc punt cadascun i es classificaren dins els deu
primers.

Grup de participants mariandos a Sa Voltadora de Sineu

Tercera jornada
Daniel Estarellas i Jaume Vallés, destacats a Sineu
La tercera jornada del trofeu de ciclisme en pista Vila de
Sineu que patrocina s’Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca, es va celebrar el passat divendres dia 22 de juliol. Del
nostre poble hi eren Daniel Estarellas, Joan Ferriol, Toni Font,
Bernat Quetglas, Jaume Vallès i Tomeu Arbona.
Jaume Vallés va participar a la cursa open amb els millors
ciclistes de la Comunitat Autònoma. Ho va tornar fer molt bé.
Juntament amb altres cinc ciclistes va prendre una volta a la
cursa de puntuació i es va classificar en cinquè lloc de la cursa.
A la puntuació per a ciclistes de categoria de promoció,
bona actuació de Daniel Estarellas que ho va intentar a la meitat
de la cursa però no va aconseguir doblar la resta de participants.
Va acumular vuit punts que el situarem a la tercera posició de la
vetllada. Tomeu Arbona, quasi al final va guanyar un sprint i es
va classificar en el 9è lloc. Ara, la general ha quedat així:
1.- TUGORES,JOAN
GRUP FONTANET
2.- MATEU,MONTSERRAT REST ES POU
3.- ESTARELLAS,DANIEL V.MARTEL-AGUAMAR
8.- FERRIOL,JOAN
V.MARTEL-AGUAMAR
9.- QUETGLAS,BERNAT V.MARTEL-AGUAMAR
10.- ARBONA,TOMEU
GRUP FONTANET
22.-FONT,ANTONI
V.MARTEL-AGUAMAR

45
29
24
6
6
5
3
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