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EDITORIAL
2

Sumari

Josep Pizà i Vidal, Gabriel Florit i Ferrer, Llorenç Font Dalmau, Antoni
Gelabert Mas, Francesca Mas Ximenis, Jaume Mestre Llompart,
Agrupació PSM/Independents deMaria, Miquel Jordan i Ronsano, Pep
Ferriol Torelló i  Tomeu Arbona,

Lloc Web:
www.telefonica.net/web2//fentcarrerany

correu electrònic:
fentcarrerany.apfm@premsaforana.com

En aquest número d’octubre hi trobareu tot un seguit de referències
a les passades festes de la Mare de Déu així com a la Fira del Mercat d’Ocasió,
el darrer diumenge de setembre. Déu n’hi do, enguany! Entre fires i festes,
el nostre poble no ha aturat. Abans devíem ser el poble del món que havia
tengut més batles en més poc temps. Ara ja devem ser, també, el poble que
té més fires i festes per habitant de Mallorca i fora Mallorca.

Fora bromes, sembla que el poble té molts de problemes i qüestions
que necessiten d’una actuació ferma i coherent i que o bé s’ignoren o bé es
deixen de banda perquè no interessa regular-ho o treure-ho a rotlo. Què
passa amb la construcció? Sabem quants habitatges s’estan projectant a
Maria? Qui marca el creixement urbanístic? Des de l’Ajuntament es controla?
Què hi diu l’oposició?  El model de poble que ens garanteixi un creixement
harmònic, lògic, que no canviï de manera abrupta i irreversible massa coses,
s’ha posat a discussió? Hem de deixar que sigui el mercat lliure, és a dir
l’especulació del sòl, qui dicti el nostre futur urbanístic?

Des de la revista sempre hem parlat d’un poble amb mesura humana
i controlable demogràficament. Hem d’admetre, perquè no pot ser d’altra
manera, els canvis que la nova demografia ens duu, però hem de poder
regular (és a dir no hi hem de renunciar) el camí i els límits d’aquests
canvis. I l’Ajuntament és l’espai on això s’ha de discutir, on els nostres
representants han de fer sentir la seva veu, i la de tothom que hi vulgui
aportar la seva visió. Un augment de població significa més serveis, més
despesa pública, més inversió en infraestructures, més àmbits d’actuació
municipal. Augmenten les necessitats en sanitat, en serveis de neteja, en
manteniment d’infraestructures escolars i esportives, en oferta d’oci pública,
en prevenció laboral, en ordenances que regulin l’ús de la via pública
(absolutament necessari que es defineixi d’una vegada per totes l’ocupació
per particulars de carrers i places del poble, tal i com es regula l’impost de
vehicles), etc. que exigeixen discussió i el màxim consens possible. I pel
que es veu fins ara, això sembla que ni es planteja. Què se n’ha fet d’aquella
Agenda Local 21 que es va presentar com el punt de trobada de totes aquestes
qüestions?

Ens agradaria veure una administració municipal pionera en aquestes
qüestions i que s’avançàs a totes aquestes coses. Les pàgines de la nostra
revista sempre estaran obertes a tothom que vulgui aportar idees en aquest
sentit i que plantegi propostes que encarin el futur amb coherència i previsió.
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IMATGES DE LES FESTES

Lectura de poesia a Ca Ses Monges El sopar popular cada any estira més gent

El play-back, una activitat amb molt d'èxit El pal ensabonat, un
acte clàssic a les festes

El futbol 3x3 fou molt animat i participatiu El pregó de Maria de la Pau Janer s'hagué de desplaçar
a Ca Ses Monges per mor de la pluja
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Els tambors que acompanyen els dimonis i el correfoc que s'han
convertit amb quelcom habitual a les festes de la Mare de Déu

Animada demostració de spinning a la Plaça des Pou El Payback Infantil també atreu molt de públic.

FENT CARRERANY A SA PUNTA DE N'AMER, SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

El proper dia 23 d'octubre anirem d'excursió a l'Àrea
Natural d'Especil Interès (ANEI) de Sa Punta de n'Amer,
al terme municipal de Sant Llorenç des
Cardassar. Problemes de permisos no ens
permeten anar al Castell de Rei, com així ho
teníem programat.

Partirem a les 9,30 del matí des de Sa
Plaça i deixarem els cotxes a la platja de Sa
Coma. D'allà, a peu, visitarem aquesta zona,
encara verge, però envoltada de zones turístiques.

La previsió és du pa i taleca, però la zona
també permet acabar l'excursió en alguns dels
restaurants del lloc. L'excursió és ben planera i
senzilla i adient per a tota classe d'excursionistes.

Ala idò. Quedam així. Caminant per
vorera de la mar en un moment que ja no hi ha
gaire turistes, podram anar parlant, canviar

impressions, contar-nos acudits,... Amb poques paraules,
passar un diumenge divertit.
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REFLEXIONS SOBRE UN
MAPA

Aquest estiu, visitant
Carcassona, a l’Occitània francesa,
trescant i xafardejant entre llibres,
música i records per a turistes, vaig
veure un mapa que em cridà
l’atenció. Era un mapa de l’Europa
de l’any 1500, amb les fronteres dels
diferents regnes, comtats, etc, en què
estaven estructurats els diferents
territoris. La península Ibèrica tenia
una distribució política ben diferent a
l’actual però més acord amb els
diferents pobles que l’habiten. Així
Portugal ja tenia les fronteres actuals
però no Castella i Aragó, ni tampoc
el regne de Navarra, que formen
l’actual estat espanyol, llevats dels
trossos de Catalunya i País Basc que estan dins l’estat
francès. Navarra, com podeu veure en el mapa, ocupa les
actuals Comunitats Autònomes de Navarra i Euskadi, així
com el País Basc francès. I el regne d’Aragó, actualment
repartit entre l’estat espanyol i el francès, ocupava les
Comunitats Autònomes d’Aragó, Catalunya, València, Illes
Balears i Catalunya Nord. En aquells moments Isabel la
Catòlica era la reina de Castella i Ferran, també el Catòlic,
era el rei d’Aragó i eren matrimoni. Malgrat que per alguns,
aquests matrimoni significa la unificació d’Espanya, els
dos regnes continuaren amb les seves pròpies corts i amb
característiques i llengües diferenciades.

Però l’any 1659 per raó del Tractat dels Pirineus
les comarques catalanes del Rosselló, el Vallespir, el
Conflent, el Capcir i l’Alta Cerdanya van ser annexionades
per França. El 1660, França va abolir totes les institucions
i les constitucions catalanes d’aquelles terres i més envant
també prohibí l’ús de la nostra llengua. A les institucions
catalanes no se’ls va notificar oficialment el tractat fins a
les Corts del 1702. Així comença el nostre esquarterament.

I a partir de l’any 1700 en què mor el rei Carles
II, sense descendència, comença la guerra de Successió
entre els partidaris de l’arxiduc Carles d’Àustria i els de
Felip V. La derrota d’Almansa (25 d’abril de 1707)
comportà la pèrdua de València i d’Aragó, on s’inicià
una duríssima repressió que va ser un assaig de la que,
uns anys més tard, patiria Catalunya i Mallorca.

Amb el decret de Nova Planta de València i
d’Aragó fou suprimit totalment el sistema fiscal, polític i
econòmic d’Aragó i del País Valencià, que fou substituït
pels models castellans.

I així arribam a la realitat que tenim ara: una
democràcia que intenta solventar o amagar segons el cas,

els problemes dels pobles català i basc. I com ho fa?
Idò dotant-los d’uns estatuts d’autonomia perquè pareixi
que ens desenvolupam com a poble, amollant una miqueta
la corda per llavors tornar pegar una bona estirada i una
estreta del dogal que ens domina. El que acab de dir
serveix per a l’estat espanyol, perquè al francès ni això:
amb allò de “liberté, egalité, fraternité” tothom igual,
tothom a parlar francès i el que no és com els altres, que
pateixi.

I torn a mirar el mapa de l’any 1500. I reneix
una certa il·lusió que l’Europa dels Pobles és possible i
que les fronteres, com la Història bé ha demostrat, no
són inamovibles. I que així com els estats es fan i es
desfan a força de guerres i interessos, els pobles són els
que són i que si no ens fan desaparèixer físicament, hi
seguirem essent, amb la nostra llengua, la nostra cultura
i les nostres particularitats.

Magí Ferriol
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Ja és un fet: tornen les Agrorutes el Bon Gust. Aquest
hivern aquelles persones interessades a conèixer millor les
propietats dels aliments de qualitat de les Illes Balears tendran a
la seva disposició, per segon any consecutiu, una nova edició
del projecte de promoció agroalimentària Agrorutes del Bon Gust.
Aquesta actuació s’engloba dins del Pla de promoció
agroalimentària 2004-2007, elaborat i executat per la Conselleria
d’Agricultura i Pesca a través de l’Institut de Qualitat
Agroalimentària (IQUA) i el Serveis de Millora Agrària
(SEMILLA). Aquest Pla, que està estructurat en desset projectes,
és l’aplicació pràctica del ferm compromís de la consellera
d’Agricultura i Pesca, Margalida Moner, amb la promoció dels
aliments tradicionals de qualitat de les Illes Balears. A més de les
Agrorutes del Bon Gust, el Pla de promoció agroalimentària 2004-
2007 comprèn iniciatives de promoció a les escoles, a la
Universitat, a les fires locals, al sector turístic, als mitjans de
comunicació, als esdeveniments nàutics... D’aquesta manera,
es pretén que el conjunt de la societat conegui alguns dels
distintius de qualitat existents a les Illes Balears i que s’adoni de
la professionalitat dels nostres productors i de les garanties
que suposen les marques de qualitat pel que fa a condicions de
sanitat, seguretat alimentària, autenticitat culinària i elevada
qualitat nutricional dels nostres productes agroalimentaris.

Des del 24 de setembre  —i fins al 4 de març del 2005—,
l’empresa pública adscrita a la Conselleria d’Agricultura i Pesca
Serveis de Millora Agrària (SEMILLA) posa a disposició de tots
els mallorquins, els dissabtes al matí, un autocar gratuït per
visitar diferents empreses alimentàries illenques. Els autocars
surten cada dissabte a les 9 del matí des de l’estació d’autocars
d’Eusebi Estada, a Palma, i, fins a l’hora d’arribada, devers les
14.30 hores, visitaran diverses empreses agroindustrials que
elaboren productes amb denominació de qualitat (denominació
d’origen, indicació geogràfica protegida...). A les empreses, es
faran visites guiades per les instal·lacions agràries i/o industrials
en companyia dels gerents de les diferents entitats, que seran
els encarregats de fer les explicacions corresponents sobre la
història, l’estratègia empresarial, els productes...

En total, són més d’una seixantena les empreses que
durant vint-i-un caps de setmana es podran visitar amb una
simple inscripció prèvia als telèfons: 971 177 100 o 971 177 092.

L’activitat d’enguany, que repeteix el format que tant
d’èxit va tenir l’any anterior, té la novetat d’oferir més jornades
(21 caps de setmana), més places (1.500 places absolutament
gratuïtes), més empreses (62 empreses elaboradores de productes
agroalimentaris amb denominació de qualitat) i més
denominacions de qualitat (9) que cap altra edició de les
Agrorutes. Totes les empreses participants en les edicions
anteriors de les Agrorutes repeteixen la participació i, així mateix,
hi ha una trentena d’empreses noves, per la qual cosa l’edició
d’enguany es presenta amb un gran interès. Les persones que
hi estiguin interessades podran gaudir de noves empreses
formatgeres i oleícoles; d’empreses dedicades a la producció
d’horticultura ecològica que ofereixen llocs de feina a persones
amb disminució física o mental o a produir carn d’estruç de

producció ramadera ecològica,  a elaborar begudes espirituoses
tradicionals i de qualitat —com el Palo de Mallorca o les Herbes
de Mallorca— o a produir vi de qualitat a la serra de Tramuntana
de Mallorca, i també d’explotacions porquines productores de
carn amb què posteriorment s’elabora la Sobrassada de Mallorca
o d’algun dels nombrosos cellers elaboradors de vi de qualitat
que han sorgit al darrer any.

Amb tot això, el calendari previst és el següent:

24 de setembre:
— Formatges i Olis Piris (Campos) / formatges mallorquins i
denominació d’origen Oli de Mallorca
— Ramaders Agrupats (Felanitx) / Indicció geogràfica protegida
Sobrassada de Mallorca
— Productors Illencs de Lactis (Porreres) / formatges mallorquins

1 d’octubre:
— Formatges Burguera (Campos) / formatges mallorquins
— Bodegues Armero i Adrover (Felanitx) / Vins amb denominació
d’origen Pla i Llevant

Les Agrorutes del Bon Gust tornen amb més força que mai

8 d’octubre:
— Embotits Matas (Maria de la Salut) / Indicació geogràfica
protegida Sobrassada de Mallorca
— Estruços Can Caló de Ruberts (Sencelles) / Producció Agrària
Ecològica
— S’Illa Verda / Amadip Esment (Son Ferriol) / Producció Agrària
Ecològica

15 d’octubre:
— Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu (Sóller) / Denominació
d’origen Oli de Mallorca
—La Luna (Sóller) / Indicació geogràfica protegida Sobrassada
de Mallorca i Producció Agrària Ecològica
— Estel Nou (Sóller)/Producció Agrària Ecològica

22 d’octubre:
—Mallorca Bio (Llucmajor) / Producció Agrària Ecològica
—Destil·leries Vidal Catany (Llucmajor) / Denominació
geogràfica Herbes de Mallorca i denominació geogràfica Palo
de Mallorca
—Embotits Obrador (Felanitx) / Indicació geogràfica protegida
Sobrassada de Mallorca
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29 d’octubre:
— Celler Jaume de Puntiró (Santa Maria del Camí) / Vins amb
denominació d’origen Binissalem Mallorca i Producció Agrària
Ecològica
— Bodega Can Rubí (Santa Maria del Camí) / Vi de la terra Illes
Balears
— Bartolomé Canyelles (Santa Maria del Camí) / Denominació
geogràfica Herbes de Mallorca i denominació geogràfica Palo
de Mallorca

5 de novembre:
— Son Barrina (Inca) / Producció Agrària Ecològica
— Vins Nadal (Binissalem) / Vins amb denominació d’origen
Binissalem-Mallorca i Vi de la terra Illes Balears
— Vinyes d’Alaró (Alaró) / Vi de la terra Serra de Tramuntana-
Costa Nord i Vi de la terra Illes Balears

12 de novembre:
—  Ramanyà (Santa Maria del Camí) / Vins amb denominació
d’origen Binissalem-Mallorca
—Castell Miquel (Alaró) / Vi de la terra Serra de Tramuntana-
Costa Nord i Vi de la terra Illes Balears
—Josep Campins Reynès (Mancor de la Vall) / Denominació
d’origen Oli de Mallorca

19 de novembre:
—Bodegas Antonio Nadal (Binissalem) / Vins amb denominació
d’origen Binissalem-Mallorca i Vi de la Terra Illes Balears
—Bodegues Macià Batle (Santa Maria del Camí) / Vins amb
denominació d’origen Binissalem-Mallorca
—Bodegas Túnel (Marratxí) / Denominació geogràfica Herbes
de Mallorca i denominació geogràfica Palo de Mallorca

26 de novembre:
—Bodega Ribas (Consell) / Vi de la terra Illes Balears
—Xarcuteries Mallorca (sa Pobla) / Indicació geogràfica
protegida Sobrassada de Mallorca
—Can Vidalet (Pollença) / Vi de la terra Serra de Tramuntana-
Costa Nord

3 de desembre:
—Son Bordils (Inca) / Vi de la terra Illes Balears
— Bodegas José Luis Ferrer (Binissalem) / Vins amb denominació
d’origen Binissalem-Mallorca
— Societat Cooperativa del Camp Mallorquí (Consell) /
Producció Agrària Ecològica

10 de desembre:
— Bodegues Can Ramis (Sencelles) / Vins amb denominació
d’origen Binissalem-Mallorca
— Vinyes i Vins Ca Sa Padrina (Sencelles) / Vins amb denominació
d’origen Binissalem-Mallorca
—Son Prim (Sencelles) / Vi de la terra Illes Balears

17 de desembre:
—Sa Casa Pagesa (Palma) / Producció Agrària Ecològica
—Es verger (Esporles) / Producció Agrària Ecològica, Vi de la
terra Illes Balears i denominació d’origen Oli de Mallorca
— Celler Son Vives (Banyalbufar) / Vi de la terra Serra de

Tramuntana-Costa Nord i Vi de la terra Illes Balears
— Bodegues Tomeu Isern (Estellencs) / Vi de la terra Serra de
Tramuntana-Costa Nord i Vi de la terra Illes Balears

14 de gener:
—Vins Galmés i Ferrer (Petra) / Vins amb denominació d’origen
Pla i Llevant
—Vinyes i Bodegues Miquel Oliver (Petra) / Vins amb
denominació d’origen Pla i Llevant
—Sa Teulera (Manacor) / Producció Agrària Ecològica

21 de gener:
—Can Balaguer (Artà) / Indicació geogràfica protegida
Sobrassada de Mallorca
—Formatges Can Mariano (Son Servera) / formatges mallorquins
—Son Sureda Ric (Manacor) / Vi de la terra Illes Balears

28 de gener:
—Els Olors-Artà / Ramaders Agrupats (Artà) / Indicació
geogràfica protegida Sobrassada de Mallorca
—Binifela (Capdepera) / Producció Agrària Ecològica
—Vins Miquel Gelabert (Manacor) / Vins amb denominació
d’origen Pla i Llevant

4 de febrer:
—Vins Can Coleto (Petra) / Vins amb denominació d’origen Pla
i Llevant
—Embotits Sa Caldera (Sant Joan) /Indicació geogràfica
protegida Sobrassada de Mallorca
—Vins Can Majoral (Algaida) / Vins amb denominació d’origen
Pla i Llevant i Vi de la terra Illes Balears

11 de febrer:
—Vins Toni Gelabert (Manacor) / Vins amb denominació d’origen
Pla i Llevant
— Societat Cooperativa Es Vinyol (Manacor) / Producció Agrària
Ecològica
— Rodau / Oli Aubocassa (Manacor) / Denominació d’origen
Oli de Mallorca

18 de febrer:
— Embotits Munar (Porreres) / Indicació geogràfica protegida
Sobrassada de Mallorca
— Bodegues Jaume Mesquida (Porreres) / Vins amb
denominació d’origen Pla i Llevant
—Can Feliu (Porreres) / Vi de la terra Illes Balears

25 de febrer:
Bodegas Galmés Ribot (Santa Margalida) / Vi de la Terra Illes
Balears
—Binigrau Vins i Vinyes (Biniali) / Vins amb denominació
d’origen Binissalem-Mallorca i Vi de la terra Illes Balears
—Vinya Taujana (Santa Eugènia) / Vins amb denominació
d’origen Binissalem-Mallorca

4 de març:
—Finca Son Puig (Puigpunyent) / Vi de la terra Illes Balears
—Destil·leries i Celler Jordi Perelló (Santa Ponça) / Denominació
geogràfica Herbes de Mallorca i denominació geogràfica Palo
de Mallorca
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ELS NOSTRES ESCRIPTORS S’EXPLIQUEN

Gabriel Florit i Ferrer, va néixer a Sineu el
1944, però fins els anys vuitanta no es dóna a conèixer
com a poeta. Ha publicat els poemaris següents:
Carussa (1980), Amb els ulls fits (1990), Pols de corc:
en clau de sístole (1992), Diàstole i quatre poemes
d’amor (1994), Ferro de baula (1997), Cal calma
(1998), Segar arran (1999), El color de les coses
(2000), Restoble (2001) i Somada (2003). La seva
poesia destaca per la recerca en les fonts del
llenguatge popular. Ha guanyat la viola als Jocs
Florals de Felanitx (1967) i la Rosa d’Or de la Pau de
Castellitx de poesia (1980) i de narració (1990).

Com a narrador i prosista ha tret Prims de
barra (1983), Històries de Son Sarigot (1991),
Albellons de la memòria (1998), Crepuscle al paradís
(2000) i Mai en dejú (2004). Ha recollit alguns dels
seus articles al llibre Pa llescat (2001). És
col·laborador habitual del Diari de Balears.

.-  Benvolgut Biel, on creus que t’ha duit la teva ambició
literària?
.- A aconseguir un quants amics amb molt pes específic,
que no consider que sigui poca cosa. I cap enemic ni un,
que jo sàpiga.

.-  Consideres que la brevetat, a l’hora d’escriure, és una
bona qualitat?
.-  És molt relatiu. En certs poemes, crec que sí. De tota
manera hi ha textos que els has de treballar amb més dosi
descriptiva que altres. Cosa que em passa amb certs
articles pel diari. Encara que després un els resolgui amb
dos cops d’espàtula, has d’anar preparant el lector, creant-
li opinió sense que quasi se n’adoni. “Entrar en olivetes”
se’n diu d’això en català d’aquí.

.-  Com ha d’escriure un
“bon escriptor”?
.-  Exactament igual que un
bon cuiner o un bon
menestral han de conèixer
bé el seu ofici, el maneig de
les eines, en aquest cas: el
llenguatge, i endemés ha de
servir per a fer-ho. S’han de
donar els dos pressupòsits:
domini de l’estri i aptitud. Si
et refereixes a si li és lícit
prendre compromís, la
resposta és afirmativa en

tots els cassos.

.-  Quina/com és la
teva relació amb la
poesia?
.-  La poesia és el
meu primer i gran
amor. La resta són
amants més o menys
ben trobades.

.-  Què en penses
dels premis literaris?
.- Per començar, per
“ a r r a n c a r ” ,
desgraciadament encara són necessaris.

.- La literatura infantil, és literatura?

.-  I perquè no? No entenc ben bé la pregunta. La literatura,
qualsevol, sols pot esser de tres classes: o bona, o passa –
tu, o dolenta. Si es tracta de bona literatura, tota herba fa
feix. CREAR és l’objectiu.

.-  Fins on vols que arribi la teva obra?

.-  Home, tothom que diu coses per escrit allò que desitja
és arribar al segment de personal més ampli possible. Però
això no deixa que s’ha de ser realista. Allò honest seria:
aconseguir-ho fent un mínim de concessions.

.-  És important l’ambient en el moment de la creació?

.-  Per a mi, sí. L’ambient i el tipus de paper i fins i tot la
dolçor de la mina del llapis. Tot plegat em predisposa, clar.

.-  És possible que un escriptor en llengua catalana pugui
obtenir el premi Nobel de Literatura?
.-  Possible, sí; probable, poc, per ara.

.-  Respondries la pregunta: quin és l’estat de la llengua
catalana a les Illes Balears?
.-  El malalt és greu. L’allau d’immigrants no s’integra. Ni
ganes ni necessitat. Recordar l’argument de Jordi Pujol,
que va ser molt criticat: Arriba un moment que l’aigua
d’un got no dissol el torronet de sucre: ja n’hi ha massa.
Es satura. Potser s’han de prendre serioses mesures per
controlar la immigració. I fer-los estimar la nostra parla.
Com? Tocau-lis la butxaca i veureu!

.-  Com vares descobrir la literatura?

.-  Me la va fer descobrir don Fermín Lapuente, professor
de literatura de l’Escola de Comerç. M’ensenyà a assimilar
els clàssics castellans, a gaudir-ne, a llegir-los i a comentar-
los. Tenia aleshores 14 ò 15 anys.

GABRIEL FLORIT I FERRER
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.-  Com valores l’obra que ja has editat?

.-  Home, tampoc crec que em pertoqui a mi contestar
això. Hi ha de tot. Sense gaire alts i baixos, però, som del
parer.

.-  Penses que la comunitat educativa actual s’encarrega
veritablement de dinamitzar la lectura entre els més joves?
.-   Fan el que poden. Molts pics fins i tot són incompresos
i maltractats per uns polítics que no estan a l’altura. O sí.
A l’altura de què o de qui, seria resposta convenient per
part seva. Dels polítics, vull dir.

.-  Com valores el boom Harry Potter?

.-  Si HP serveix mínimament per fer saltar la imaginació
de l’al·lotea, ja està bé així com està. Es tracta d’un
producte molt ben promocionat. Potser
desproporcionadament. Així i tot crec que és positiu, vist
com una primera passa per adquirir hàbit de lectura.

.- Ha sigut positiva fins ara la tasca feta pel recentment
creat Institut d’Estudis Baleàrics, amb Gabriel Janer Manila
al capdevant?
.-  Sí.

.-  Què recordes de l’ensenyament que vares rebre?

.-  De bon principi, a la Acadèmia San Marcos, el primer
record que em ve al cap, és que vomitava el cafè amb llet
tots els matins que havia de tenir classe de matemàtiques
amb don Bartomeu Andreu, el director. Els nervis. La por.
No ens ensenyaven a estudiar: sols apreníem a aprovar.
Eren uns altres temps.

.- Penses que la teva obra forma un TOT coherent?

.- Pens que sí. Al manco el que puc dir, i crec que resulta
bastant clar,   que és sincera. O sigui: si no és coherent,
tampoc ho som jo.

.-  Molt sovint, els teus versos adopten una forma més
lliure...: quin impacte té la forma en els teus versos?
.-   Rima i mètrica, els he utilitzat poc, és vera. Clares
vegades. RITME sí que
pretenc que en tenguin. De
tota manera, ja dic, sempre
sacrific el fons a la forma. La
línia directa del mot al front
pens que a mi em serveix per
la meva feina.

.-  Tres preguntes juntes: Què
és per a tu la poesia? Perquè
fas versos? Què és per a tu
un poeta?
.-  Poesia, al meu entendre,
és la troballa de l’ART

mitjançant la paraula. Poeta és l’únic ARTista que jamai
no podrà viure de la seva feina, ho sap, i hi persevera
malgrat tot. O sigui: un masoquista de solemnitat.

.-  En quin moment decideixes fer versos?, com és que
descobreixes la poesia?
.-  El moment no el record. A les darreries de
l’adolescència.  El descobriment, sí: el dia que vaig veure
clar que era una eina quasi perfecta per mirar cap endins
de mi mateix, i posar damunt taula tot el bo i el dolent que
hi veia. Per si podia servir a qualcú en les ensopegades de
la vida. Allò de: mira, jo ho veig així, tu fes el cap viu...

.-  Pots valorar el nexe poètic entre Mallorca (i el conjunt
de les Illes Balears) i Catalunya?
.- Des de Ramon Llull fins a la més tendra fornada, tots
som pans de la mateixa farina.

.-  Perquè has defugit sempre, o pràcticament sempre de
presentar-te a premis literaris?
.-  Això no és exacte. Ja m’hi he presentat, ja. I alguns
que n’he aconseguit. El que passa és que aquests darrers
temps els meus treballs han trobat editor amb una certa,
relativa facilitat, i com que el millor premi per a un llibre és
la seva publicació...

.-  Què els demanaries, als polítics que actualment ens
governen?
.-  Allò de l’acudit: “marededeueta que em quedi com
estic...!”

.-  Com queden per a tu els temes de la llengua i de la
consciència col·lectiva del que som?
.-  Molt mal parats. Amenaçats. A nosaltres ens obliguen
a ser bilingües i als castellanoparlants, no. A nosaltres ens
multen quan ens manifestam per la pau i la identitat (Joan
Amer, Jaume Coll, M. Mestre,  etc.), i els violents
espanyolistes gaudeixen d’una impunitat manifesta...

.-  Què esperes que li passi al lector després d’haver llegit
un llibre teu?
.-  Sempre he mantingut que un ésser humà, davant l’Art,
ha de sofrir una catarsi. Si després d’haver llegit un llibre,
vist un quadre, una escultura, assistit al teatre, al cinema,
ets el mateix que abans, alguna cosa falla.

.-  Què sents quan surt publicat un llibre teu?

.-  Sempre és una emoció alta. Com el naixement d’un fill.

.-  Per quin dels teus títols t’agradaria ser recordat?

.-  Per cap en especial i per tots plegats, pels publicats fins
ara juntament amb els que pugui arribar a escriure fins
que me n’hagi d’anar. Per la meva “Obra” crec que està
ben dit.
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.-  Quin és el verí més perillós que mai no hem de tastar?

.-  El de la indiferència. El dia que em desperti sense estar
encuriosit, voldrà dir que ja som mort. Malgrat aleni. N’hi
ha molts de morts en vida, desgraciadament.

.-  Quina és la droga més perillosa?

.-  El poder. Fins i tot pot arribar a legitimar la mentida,
imagina’t!

.-  Què volies ser quan eres petit?

.-  Gran. Volia ser gran. I ara...

.-  Vius o t’agradaria viure de la teva feina literària?

.-  No hi he pogut viure mai, pensa. Si m’agradaria? Potser
sí. Si se’m permetés mantenir tots i cada un dels meus
pressupòsits, sí. O sia: no és possible.

.-  Et sents còmode dintre el moment actual que ens toca
viure?
.-  És tan relatiu, això! Posem-hi un: No.

.-  Quin tipus de govern penses que seria el més just per a
tots?
.-  Qualsevol que fos parit a la mida dels interessos de
l’ésser humà. No obstinat en fer l’home a la mida dels
interessos del govern.

.-  La misèria mundial, es pot erradicar?

.-  En vista de les mans en que està la riquesa, no. Si ni tan
sols els funciona l’instint de supervivència! Si fins i tot han
tengut orgues de no signar el tractat de Kioto!!!

.-  Quin creus que és l’estat actual del món de les lletres a
les Illes Balears? I per extensió, a tot l’àmbit
catalanoparlant?
.-  En quant a producció, excel·lent. Em somriu el cor
quan observ jovent engrescat en tasques literàries molt
diverses, i el més important, arrancant des d’un nivell ben
alt. Manteneu encès el caliu i endemés ho feis amb qualitat
i decisió. Sou l’esperança, estimats meus.

.-  Quin llibre manca escriure a la literatura en català?

.-  Un altre teu, un altre meu... Caminar, no parar. En
aquest joc de la literatura, quan pares, ja recules.

.-  Quins beneficis en treim de la lectura?

.-  Viure més vides, conèixer més móns, tornar més guapos,
com he sentit a dir qualque vegada a l’amiga Xesca
Ensenyat de Pollença.

.-  Quin hauria de ser l’objectiu dels premis literaris?

.-  Descobrir nous valors, consolidar els que s’ho mereixen,
publicitar, fer mengívols autors i obres. Que és més o
manco el que fan en la actualitat, som de l’opinió. Amb
totes les concessions al màrqueting que vulguis i que tots
coneixem.

.-  En què t’inspires a l’hora d’escriure? Com ho fas per
escriure...? Pots desvetllar-nos una mica aquest secret?
.-  A la contraportada del poemari “Cal Calma”, vaig dir:
“...Faig poesia mesclant tendresa i ràbia, calma total i
mestralada forta. O sia, és la pell, els porus, els que
m’empenyen el llapis, l’ànima, la creativitat...”

.-  Dóna’ns una raó per parlar de poesia en els moments
difícils que el món travessa.
.- T’ho diré amb el poema que vaig cometre fa uns mesos,
i que està inclòs dins un poemari inèdit de títol provisional:
“Tel de ceba”. Aquest: “Combat/ Si és any de fam,/no
ensementis roses: sembra blat./ Si és any de set,/ no
escupis, estalvia saliva./ Si tornen a ser/ temps de lluita,/
esmola bé l’eina,/ deixa’t estar de flors i violes/ i fes irosos
versos de combat.”

.-  Com qui t’agradaria escriure?

.-  Les còpies, els plagis, Josep,  sempre han estat a meitat
de preu.

.-  Quin llibre te’n duries a una illa deserta?

.-  “L’evangeli segons un de tants” de Blai Bonet, per
exemple, que va ser llibre de capçalera meu durant molts
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donaven llum i el poc llustre possible del que queda de
la nostra més autentica cultura popular, i sols se
n’assabenta la família més pròpia, com aquell que diu.
Per posar un exemple de la pel·lícula que vos vull contar:
a Andalusia quan es morí el Camarón, es decretaren
no sé quants dies de dol oficial al seu poble, homenatges
i recordatori de les seves merescudes glòries a raig i
roll, té una web molt ben muntada i els especialistes en
cognició popular del seu país no sé quants llibres ja han
escrit del personatge. Això és el que vos volia arribar a
dir: aquí res de res, com el que mira ploure. Sols un
breu apunt a l’obituari d’un diari. Gent, cultures de fora
que mos han conquerit, ocupat el nostre territori i bona
part del pensament, nostra ànima, mos han colonitzat,
han volgut (i aconseguit en un alt percentatge) anorrear-
nos com a poble. Aquest apesarat fet que avui pos
damunt la taula n’és un testimoni ben fefaent...

Som a temps encara de reeixir aquest país nostre?
Moltes vegades, a 1’aguait de la simptomatologia del
malalt, tenc la temptació de pensar que no, que és feina
debades provar de guarir les ferides que contínuament
li fa la gent eixorca de tot, manco de compte corrent.
Però és un luxe massa car la nostra resignació, la
passivitat, el ja esta be així corn esta; hem de Lluitar,
cadascú amb la seva més eficaç eina particular. Saber
pensar que una grolleria ho és malgrat sigui ignorada,
silenciada, imposada. I de senyoriu del bo, del que treu
pes a la balança, no en venen. tanmateix, mos 1’hem
de guanyar. I saber acabar amb una reflexió: si no
reaccionam i lluitam aferrissadament, hauré d’envergar
que: si en contra de les meves conviccions, resulta que
Deu existeix i mos ha de jutjar, ja tenim la sentencia
feta, germans.

Gabriel Florit i Ferrer, escriptor

«Saps que n’hi ha de mosiques», solia dir ell, talment,
quan li demanaves de noves del seu particular art i
destresa. Amb el flabiol i el tamborino, va ser un dels
millors acompanyants de xeremier que hi ha hagut mai
a Mallorca, potser el millor, diuen els entesos. Juntament
amb el Tio Gori de Sa Serra i qualcun altre més,
cadascun dins la seva especialitat, varen ser els mestres
de totes les colles actuals de mitja edat, que a la vegada
ho son de les de la més nova generació. Això que acab
de dir, no és una opinió personal: m’ho confirmen en
Pep de Sa Calatrava, en Pep Toni Rubio, en Tomàs
Salom, en Miquel Tugores de Sineu, en Tomeu de Son
Roca... Tots i cada un dels més destres actualment en
aqueixa disciplina. L’amo en Miquel Aloy “Llargo”
havia nascut pel mes de maig del 1929 al poble de
Sencelles. Es guanyà la vida fent de mercader com
son pare, i de pastor, i d’exsecallador... Sempre olorant
de ben a prop 1’encis de la flaire de la terra del Pla. I
això mateix, la proximitat amb el soler estimat, en ell
fruita en una mestria extraordinària en la comunicació
d’emocions mitjançant la música nostrada. «Tot és
qüestió de tenir gust i de sentir la xeremia dedins», deia
ell, home gens donat a bravejar ni aixinetes. El Tio Gori
de Sa Serra 1’altre mestre també ja desaparegut, solia
dir a qui el volia escoltar que en `Llargo’ de Sencelles
i en ̀ Morellet’ de Muro eren els que millor li sabien fer
moure els peus. I era molt de Gori, el Tio Gori. L’amo
en Miquel havia après 1’habilitat de son pare i 1’havia
transmesa al seu fill, tots tres Miquels de nom, i aquest
heretatge havia succeït per via natural, com l’ADN,
com una certa manera de somriure i de mirar..., com el
gust per les coses ben fetes de la gent mallorquina de
soca-rel que entén el que ésser-ho significa.

I passa que el proper passat dia dos d’aquest mes
de maig es mor un dels puntals que fonamentaven i

He sentit a dir que s’ha mort l’amo en «Llargo»

Aquest article d'en Gabriel Florit fou publicat per la revista Sa Sella de Sencelles, d'on era matural l'amo en
Miquel Aloy, "Llargo", xeremier que amenitzà les festes de Maria moltes vegades.

anys. Deixondeix consciències condormides.

.-  Una pregunta una mica més coent, si amb un acte de
màgia poguéssim fer desaparèixer els llibres d’un autor,
quin creus que hauria de ser aquest autor?
.-  Deixaria fer aquesta feina a la història. Sempre fa
justícia i és immisericordiosa, la història.

.-  Com definiries el que és Mallorca en l’actualitat?

.-  Ja ho vaig dir per escrit, ara mateix no record a on:
“Ara com ara, Mallorca és sols un eslògan.” Ho ratific.

.-  Que són els Països Catalans? I la Nació Catalana?

.-  Segons els diccionaris, país és el territori i població
d’un estat independent. O sigui,  som uns colla d’il·lusos.
Millor dit: d’il·lusionats. Nació ja és una altra cosa, ve de
naixement, de tenir fesomia pròpia diferenciada i
diferenciadora. Potser jo hi afegiria: que per l’andana de
la més àmplia autonomia possible de moment, camina cap
a casa seva: l’Estat.

Josep Pizà i Vidal
(pescador de somnis)
josep_piza@yahoo.es

(Associació de Premsa Forana de Mallorca)
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COMENÇA EL CURS ESCOLAR
Tot just passades les Festes de la Mare de Déu

els infants de Maria comencen l’escola.  Enguany, el curs
començà amb uns 155 nins matriculats, 10 manco que el
curs passat, encara que a hores d’ara, quinze dies després,
ja se n’han incorporat cinc de nous. Com a dada curiosa,
el curs actual compta amb un 33% de nins matriculats a
l’escola que vénen de fora de la nostra illa, i fins i tot de
fora de l’estat espanyol, sobretot equatorians i marroquins.

També podem dir que s’han incorporat quatre
professors nous, dos dels quals per trasllat, el de Gimnàstica,
Pere Pons Marquès i una mestra de primària, Catalina
Castelló Mas, i dos més en qualitat d’interins, una mestra
de Pedagogia Terapèutica, Maria Penadès Ferri i una altra
de religió, Margalida Ferrer Capellà.

L’AIGUA UNA ALTRA VEGADA SOBRE LA
CARRETERA

Aquest mes de setembre hem tengut aigua de pluja
en quantitats més que apreciables. Afortunadament ha
plogut amb mesura i en quantitats que afavoreixen els
camps i les reserves aqüiferes. El problema és que quan
fa un aiguat un poc considerable la carretera de Maria a
Sineu es converteix en una riera que fins i tot esdevé
perillosa. Ja ens fèiem ressò els mesos passats que
l’asfaltage de la carretera, més que necessari, això sí,
hauria d’anar acompanyat d’una feina de neteja de les
síquies que a banda i banda de la carretera haurien de
recollir l’aigua de pluja. Com que no es fa així, a la mínima
que plou, l’aigua passa pel mig de la calçada i això fa que
l’asfalt es faci malbé molt més de pressa que si l’aigua
circulàs pels costats. La tàctica dels pegats foradats, a la
llarga, és més costosa que una bona feina de prevenció.

NOUS PASSOS ZEBRA
Si passau pel carrer Nou o pels voltants de l’Escola

de Dalt haureu pogut observar com han senyalat unes
marques vials a la calçada que marca unes zones de pas
per als vianants. En total són vuit els passos zebres pintats
al terra, que haurien de permetre que qualsevol vianant,
els nostres escolars els primers, puguin creuar a banda i
banda del carrer amb tota tranquil·litat, ja que els
automobilistes i motoristes se suposa que reduiran la
velocitat i aniran amb compte  quan passin per aquests
carrers..

ELS FEMS ENS FAN OI A TOTS
Aquest mes de setembre les cases de Maria han

rebut un full de l’Ajuntament on se’ls informa que han
complir una sèrie de normes bàsiques sobre la recollida
de fems. Així es demana als nostres veïnats que no treguin
les bosses de fems els dies que no toca (dimecres,
divendres i diumenges són els dies de recollida), que els
treguin a partir de l’horabaixa i que els dipositin bé als
contenidors, bé penjats a la paret, per evitar que els animals
els escampin. Tot i això, tal i com podeu veure a la
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fotografia que acompanya aquest escrit, hi ha gent que no
té cap mania, ni escrúpol a fer servir el carrer per dipositar-
hi tot allò que li fa nosa, sense aprofitar el servei de recollida
d’objectes i mobles vells.

Viure en comunitat vol dir viure sense molestar
els altres.

L’AMPA TÉ NOVA JUNTA DIRECTIVA
L’Associació de Mares i Pares del Col·legi Públic

Antoni Monjo ha renovat la seva composició. Ha deixat la
presidència en Miquel Ferriol Negre i l’ha substituït
n’Esteve Ribas Mas. Els altres components de la junta
directiva són: na Maria Esteva Ferriol, vice-presidenta,
n’Antònia Bibiloni Colombram, tresorera, na Margalida
Llabrés llabrés, secretària, i com a vocals, Catalina Vanrell
Mascaró, Aina Maria Crespí Femenia, Catalina Castelló
Mas, Antònia Castelló Payeras, Antònia Castelló Carbonell,
Joana Maria Torrens Rigo i Àngeles Toro Poley.

LA PLUJA DE SETEMBRE I ELS PRIMERS
BOLETS

Els cercadors de bolets de Maria sembla que
enguany, si la cosa no es desbarata,  tendran un any bo.
L’aigua que començà  a caure a finals del mes d’agost i
que ha continuat al llarg del mes de setembre, amb
intermitències, ha estat una benedicció per als boletaires.
Sol i aigua, sol i aigua, diuen que és l’ideal per a una bona
temporada de bolets. Això ha fet que siguin molts els
mariers que ens hagin fet saber que les primeres blaves
veres i dures, les cogomes, les gírgoles de card ja han
sortit als boscos del nostre terme. A veure si s’animen i
ens conviden a fer una torrada, ja que els boletaires, són
com els pescadors, que de boca diuen meravelles, però no
n’amollen ni cinc.

SOPAR BENÈFIC DE L’ASSOCIACIÓ
ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER
            El proper dia 21 d’octubre, divendres, tendrà lloc
al restaurant Ses Torres, el ja tradicional sopar en benefici

de l’Associació Espanyola contra el Càncer que cada any
organitza la Junta Local del nostre poble. El preu dels
tiquets es vénen per 20 euros i és una manera divertida i
plaent d’ajudar a combatre aquesta malaltia i per això vos
animam a participar-hi

EL CARRER MAJOR A LES FOSQUES
D’ençà que han canviat l’enllumenat públic a

Maria, una part del carrer Major ha quedat a les fosques,
el tram situat entre el carrer de la Mare de Déu fins el
carrer Escola de nins. Sabem que més d’un veïnat s’ha
queixat a l’ajuntament i només ha obtingut bones paraules,
però encara segueixen a les fosques.  Que hi farem!!!

LA BIBLIOTECA ESTÀ TANCADA???
D’ençà de l’estiu, molts de visitants de la biblioteca

han trobat les portes tancades quan hi han anat a l’horari
habitual. Segons pareix els capvespres està tancat i només
obren qualque dematí durant hora. A més, diuen pel poble
que ara se’n fa càrrec un regidor de l’ajuntament. Suposam
que ho deu fer de manera voluntària, per fer un favor al
poble.

Ja és ben hora que se torni a obrir durant els
capvespres, més ara que ha començat l’escola i si s’ha de
contractar qualcú que se faci de manera clara i
transparent, en igualtat de condicions per a tothom.

EL PAVELLÓ COBERT A PUNT DE SER TAPAT
El pavelló cobert que es projectà ara ja farà un bon

grapat d'anys, ha tengut contínues tardances per diverses
raons. Ara ja pareix que la fi de les obres ja són més
aprop. En el moment de tancar aquesta revista es procedia
a soldar les vigues i entremat metal·lic que ha de sostenir
la coberta. Esperem que amb un temps no massa llunyà
us puguem parlar ja de la seva inuguració i que tots els
veïnats en puguem fer ús d'ell.
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DEMOGRAFIA

          HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 8'30 a 15 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
(Juliol i Agost) Dilluns a divendres:
 de 10 a 12 hores
LÍNIA MARIA-PALMA:
Sortides Maria: 7:30, 11:10, 15 i 18  hores.
(Diumenges, 7:30 i 15 hores)
Sortides Palma: 9, 13:15, 16:30 i 19:45 hores.
(Diumenges, 9 i 19,45 hores)
LÍNIA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores
LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7'55, 10'30 i 14'45 hores
Sortides Manacor: 11'05, 13'35 i 18 hores

- Per demanar hora al servei de Pediatria heu de
cridar de 8 a 14 hores al ...............................855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu de
cridar al ..........................................................520203
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius heu de
cridar al ..........................................................236624

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu

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

Que descansin en pau

BENVINGUTS:

Enhorabona als pares i demés família

Francesc EstarellasFlexas ens deixà el passat dia 1
de setembre  a l'edat de 82 anys. Vivia al carrer de Sineu,
número 12.

Isabel Mas Font va morir el passat dia  7 de setembre  a
l'edat de 79 anys. Vivia al carrer del Carme, número 4.

Aina Ferriol Castelló va morir el passat dia 9 de setembre
a l'edat de 78 anys. Vivia al carrer de Sa Raval, número 116.

Elham Hamouti Omoussa va néixer el passat dia 3 de setembre. És filla
de Said Hamouti Boullala i Khadija Omoussa.Viuen al carrer de Sa Raval, 192.

Adrian Bismark Mendoza Molina vingué al món el passat dia 18 de
setembre. Els seus pares són Gilbert Bismark Mendoza Valerezo i Sifia Maribel
Molina Ortiz. Viuen al carrer de Sa Tanca, 7, 2n.

Nicole Alison Tandazo Escobar va néixer el passat dia 23 de setembre.
Els seus pares són Miguel Eriberto Tandazo Castillo i Tania Elizabeth Esco-
bar Jaramillo. Viuen al carrer Major, 45.

Riccer Fabian Granda Rodas va néixer el passat dia 26 de setembre.
Els seus pares són Fabián Vicente Granda Montaño i Milene del Rocío Rodas
Espinoza. Viuen al carrer de Sa Raval, 202.

JA L'HAN FETA:
Unai Lilly Zuloaga i Irene Villalba

Baly es casaren el passat dia 10 de
setembre. El seu domicili és al carrer
Santadreu, 4

Jaume Moranta Bergas i Joana
Maria Capó Gelabert es casaren el dia 10
de setembre. Viuen al carrer Bartomeu
Jordà, 3

Joan Colombram Mestre i Francis-
ca Maria Gelabert Negre es casaren el
passat dia 17 de setembre.

José manuel Iglesias Santos i Bessy
Ofelia Gonzàlez García es casaren el passat
dia 23 de setembre.

Que el vostre amor no acabi mai. En Jaume Moranta i na Joana
Maria Capó



Octubre, 2005 FENT CARRERANY -     (211)

El temps

PLUVIOMETRIA
Dia .2 .............. 0,3 l.
Dia 11 ............ 13,8 l.
Dia 20 ............ 22 l.

TOTAL: 36,1 LITRES

Temperatura Màxima
36, 6º C (Dia 18)
Temperatura Mínima
14,6º C (Dia 22)
Temperatura Mitjana
25º C
Mitjana Màximes
31,5º C
Mitjana Mínimes
18,5º C
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MES D'AGOST

Feiners: (1 tren cada hora aprox.)
Sineu-Palma: 6:41, 7:52, 8:57, 9:57, 10:57, 11:57,
12:57, 13:57, 14:57, 16:57, 17:57, 18:57, 19:57,
20:57, 22:01. Arriba a Palma amb 48 minuts.
Palma- Sineu: 6:21, 7:20, 8:25, 9:25, 10:25, 11:25,
12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 18:25, 19:25,
20:25, 22 (Si voleu anar a Manacor afegiu 48 minuts a
la sortida de Palma)
Dissabtes, diumenges i festius: (1 tren cada hora i
15 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 7:03, 8:18, 9:33, 10:48, 12:03, 13:18,
14:33, 15:48, 17:03, 18:18, 19:33, 20:48, 22:03.
Arriba a Palma amb 53 minuts.
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 53 minuts a la sortida de Palma)

HORARIS DEL TREN QUE PASSA PER SINEU:LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ
COSES

Entre les coses que ens deixaren,
segueixen vivint els que moriren.
Coses que mostraren i compartiren,
coses que aviciaren i estimaren.

Coses que entre nosaltres quedaren,
continus brolls de records establiren;
atenció i respecte espargiren
entre tots aquells que les admiraren.

Però el temps esvaeix l’alegria
d’aquelles coses tan apreciades,
com l’ombra fosca d’una malaltia...

I encara com a joiell guardades,
inexorable arribarà el dia
en què, per sempre, seran oblidades.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
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Es cafè

Tapes, paelles i menjars per encàrrec

Plaça des Pou, 17
Tfn: 971525671

07519 - Maria de la Salut
Dilluns Tancat

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

VIURE UNS DRAMÀTICS MOMENTS DINS
L’ULL D’UN TIFÓ (CAP DE FIBLÓ)

Eren cap a les vuit i mitja del capvespre del dia 7 de
Setembre a l’aeroport del Prat de Barcelona; l’avió de la
companyía Spanair, amb el vol nº JK 5726   i amb el seient
assignat 20E, al qual vàrem embarcar per la porta 38 sortia
amb quasi  mitja hora de retard amb destinació a l’aeroport
de Ciutat de Mallorca;  la intenció era arribar a temps al
funeral de la molt estimada veïnada, Na Bet Banderolera,
traspassada massa aviat i precipitadament aquella
matinada.

L’autobús que ens transportava cap a l’avió situat a la
plataforma de l’extrem sud de l’aeroport de Barcelona, al
costat de dos avions més de la mateixa companyia, amb
els natejaparabrises no donava a l’abast de treure aigua
del vidre, ja que plovia a bots i a barrals. Al seu pas, tot i
circulant lentament, aixecava una onada d’aigua amb les
rodes a banda i banda que semblava una llanxa navegant
ràpidament.

Mentre anàvem apropant-nos a l’avió, pel costat de mar,
es veien tres caps de fibló finets i llargaruts dins mar  i
aprop de la costa, que a poc apoc s’anaren desfent, tot
oferint un espectacle inusual i que jo mai havia vist en
directe.

Entràrem a l’avió i en només els quatre metres de
recorregut entre baixar de l’autobús i pujar l’escala de
l’avió ja vaig quedar xop i amb les sabates plenes d’aigua.
Vaig entrar i em vaig asseure al seint assignat  enmig de
dues estudiants mallorquines, una de la Colònia de Sant
Pere, que estudiava enginyeria agrònoma superior a Lleida,
amb cara vivaratxa, riallera i disposada a mantenir una
xerradeta tot el viatge, ella vora la finestreta; i a l’altre
costat, una estudiant de Ciutat que feia una mica la cara
d’espantada a qui no li feia gaire gràcia la situació.

A la noia de la Colònia li vaig comentar que es veien uns
caps de fibló i ella em va dir que se n’havia format un

altre i em va facilitar mirar per la finestreta i els dos anàvem
comentat la jugada, a ella també se la veia entusiasmada
davant aquest fenòmen metereològic curiós. Vàrem
comentar que no ens faria cap gràcia que ens afectàs
però que comparat amb els huracans del Carib aquests no
ofereixen més que espectacle (qui ens havia de dir la que
ens esperava).

El tifó que s’havia format en darrer lloc, primerament era
primet i a poc a poc s’anava tornant gruixat i xuclava una
quantitat d’aigua del mar brutal, estava situat aprop de la
costa al costat de l’aeroport; de seguida vàrem veure que
es dirigia cap a terra, travessant en primer lloc el camp de
golf del Prat i ja aixecava una mica de terra i papers a una
gran velocitat i amb un radi molt ample; de seguida va
entrar dins l’aeroport per la zona nord, just on hi ha les
obres de la tercera pista i on s’està acabant la nova torre
de control. Aquí sí que ja vàrem poder intuir la seva
descomunal força, perquè va començar a aixecar material
d’obra, a tirar tanques metàl·liques de protecció, a desfer
les tanques que delimitaven la maquinària, a fer engronsar
fortament la grua que hi havia, a aixecar carretilles, saques
de material, suposadament ciment i guix i d’altres
continguts, mentre feia el recorregut cap a dins la pista,
tombant tot el que trobava al seu pas. Comentàvem amb
la meva veïnada que  la direcció que duia potser ens
agafaria de ple, però alhora confiàvem que hi hauria
desviació.

A mesura que s’acostava per dins les dues pistes vàrem
poder comprovar el que era el diàmetre de l’ull, uns 50
metres, aixecant tota l’aigua que hi havia sobre les pistes
i quedant quasi bé eixuta al seu pas. La direcció que duia
ja ens feia veure clarament que ens agafaria de ple; els
motors del avió ja els havien posats en marxa  i ens
comunicaren que ens mantinguéssim asseguts i amb el
cinturó ben enganxat que  possiblement el tifó ens afectaria
i no sabien que podia passar. Aquí ja vaig començar a
tenir por de veritat i les meves veïnades també. No hi
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havia cap ambient d’histèria col·lectiva, sinó un silenci
expectant.

Quan es trobava a uns cinquanta metres del nostre avió,
una furgoneta sense cap condutor a dins, la va girar damunt
davall amb un santiamén, com si es tractàs d’una jugueta;
ai Déu meu, vaig dir jo, què ens passarà!

Al cap de pocs segons ja el tenim fent vibrar intensament
l’ala dreta, uns tremolors i una oscil·lació com si s’hagués
de trencar; a poc a poc començà a agafar de ple l’avió i
aquest començà a tremolar, a pegar moltes sacsejades de
cada costat i endavant i endarrere i a poc a poc vàrem
veure com aixecava l’avió de la part del davant uns 40-
50cms. Sense deixar d’engronsar-se de manera infernal
en tots els sentits, va passar cap a l’altre costat i succceí
el mateix amb l’altra ala, mentre l’avió va tornar a tocar
terra del davant de manera sobtada i trencant-se el tren
d’aterratge del davant; de manera paulatina varen anar
cessant les sacsejades i les vibracions, mentre
s’encaminava cap a altres dos avions.

Entremig hi havia una furgoneta i la va desplaçar més de
50 metres, li va fer donar diverses voltes de  campana  i la
deixà pràcticament desfeta. Arribà a l’altre avió que estava
buit i i al qual començaven a carregar amb maletes, tenia
la porta de la bodega oberta, i la va arrencar amb un
santiamén; amb això vàrem veure que aixecava l’avió uns
dos metres i el feia volar segons la direcció del vent i el va
desplaçar uns 20 metres just a tocar l’altre; mentre, de les
carretilles que estaven allà, va començar a  xuclar maletes
fins que no en va quedar cap i quan estaven enlaire moltes
s’obriren i tot el contingut va començar a volar i a fer

voltes i voltes i a pujar per amunt, i
es veien tot tipus de vestits,
pantalons, sabates, objectes
indefinits, pijames, roba interior,
calcetins, etc; tot allò que un posa
dins les maletes per viatjar, les
carretilles desfetes, girades i cada
una enviada a uns centenars de
metres lluny.

Va arribar al tercer avió, que ja
només va agafar de refiló, però li va
girar la part del darrere uns 20 graus,
quasi a xocar amb l’anterior.
Després, al final, hi havia un avió més
petit, de càrrega-expres que va girar
de costar i li va trencar l’ala
esquerra.

Ja s’acabava la plataforma de
l’aeroport i venia la zona dels

hangars de càrrega i el que estava vora el de Cargo-Iberia,
que estava obert, el va desfer materialment, tirant les
planxes del sòtil i dels costats enlaire, xuclant el que hi
havia dins i escampant-ho centenars de metres lluny,
quedant únicament dretes les columnes metàl·liques que
ho sustentaven.

No cal dir-vos el neguit, les pors, l’angúnia que vaig i vàrem
passar, els moments de pànic havien passat, però la
taquicardia ningú ens la treia de sobre. Al cap de pocs
moments el comandant ens va dir que tot estava bé, el
tren d’aterratge de davant estava molt possiblement trencat
i la resta de l’avió no se sabia; que s’hauria de fer un
xequeig total per veure si l’avió estava operatiu; mentre,
vendria un autobús i ens tornaria a la terminal on hauríem
d’esperar noves.

Una vegada passat me n’alegr d’haver-ho passat i poder-
ho contar, ja que és una experiència única. Evidentment el
vol va quedar anul·lat i com que els tres avions avariats
eren de la mateixa companyia i no en tenien d’altre
disponible, no vàrem poder sortir aquell vespre i ens
donaren un vol per al dia següent, dia de la Mare de Déu
de la Salut, a primera hora del matí.

No vaig poder assistir al pregó ni vaig poder acompanyar
la meva insustituïble veïnada en el seu darrer  viatge; ella
allà on sigui, sap que la tenia i la tenc ben present en la
meva estima.

Antoni Gelabert Mas
Maria de la Salut
Festes de la Mare de Déu, 2005.
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FOTOS ANTIGUES

Aquesta fotografia
ens l'ha feta arribar
n'Antònia Nadal
Bergas i es va fer
cap a l'any 1923.
Les dones i al·lotes
que surten a la foto
són, d'esquerra a
dreta, n'Antònia,
na Catalina, na
Magdalena Mayol
Carbonell i na
M a g d a l e n a
C a r b o n e l l
Mascaró. No ens
han sabut dir qui va
fer la foto.
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Després de llegir l’escrit que l’Agrupació
Socialista de Maria de la Salut va enviar a Sa Plaça, estic
segur que ja vos heu adonat que la vostra absència al
plenari de dia 4 d’agost va ésser un error polític gros que
ara voleu arreglar fora xerrar del que féreu. No es pot fer
política sense participar ni sense aportar res. Repetesc
que amb la vostra absència a l’hora de votar, que si o que
no, a un conveni que farà que Maria de la Salut pugui tenir
una nova escola i un nou centre sanitari, entre altres coses,
vàreu deixar fora veu ni vot una part del mariandos i
mariandes que vos votaren l’any 2003. Tal vegada vaig
ésser inexacte dient que representeu la meitat del poble i
això no és ver. De ser-ho tindríeu més de 3 regidors dels 9
que hi ha a la Casa de la Vila, nombre al que heu arribat
després de deixar gent i vots pel camí.

Pens que hauríeu de fer una aturada en la vostra
carrera del no i tal vegada podríeu tornar als «gloriosos»
anys de 1991 al 1999 que tant recordeu i en els quals sí
representàveu més de la meitat del poble de Maria.

P.D. El passat dia 10 de setembre, el darrer per
presentar al·legacions a la modificació puntual que es va
aprovar el 4 d’agost, vàreu entra al registre de la Casa de
la Vila un escrit amb 10 preguntes per suspendre les
actuacions del procés i retardar-lo. Aquestes 10 preguntes
les haguéreu pogut fer dia 4 d’agost, i algunes més que
haguessin pogut sorgir en el transcurs del debat, emperò
vos estimàreu més no acudir. 

Jaume Mestre Llompart.

CLASSES DE TRÀNSFUGUES

L’agrupació del PSM de Maria/Independents de Maria,
davant la polèmica sorgida a Calvià, on un regidor d’UM
ha deixat el seu partit i ha assegurat així la majoria absoluta
al PP sense necessitat de tenir el suport d’UM, vol
manifestar la seva sorpresa per les llàgrimes de cocodril
vessades per la presidència d’UM i “tutti quanti” pel fet
que un trànsfuga del seu partit els ha deixat sense cap
poder de decisió al municipi calvianer.

N’hi ha prou de recordar als dirigents d’UM que a Maria
formen part d’un equip de govern gràcies al vot d’un
trànsfuga que va ser elegit a les nostres llistes i que fins i
tot gaudiren de la batlia durant un any i mig d’aquesta
legislatura, amb aquest mateix vot. I de llàgrimes, per tenir
la batlia o per formar una nova majoria amb el PP, no en
vessaren ni una!

Del PP ja no ens sorprèn res. La paraula trànsfuga no
existeix ni en el seu diccionari, ni en la seva consciència
política, sempre que el fet els afavoreixi a ells.

Déu (és un dir), els crià i ells s’ajuntaren!

AGRUPACIÓ PSM/INDEPENDENTS DE MARIA

Rèquiem per Isabel Mas Font

Benvolguda i recordada amiga i veïnada de tota la vida;

Necessit dir-te unes quantes coses, tal i com solia
començar molts de dies la nostra conversa telefònica quan,
degut a la meva dificultat de pujar i baixar l’escala, ens
telefonàvem amb freqüència; unes vegades per contar-
nos un simple acudit o per un escrit graciós que havíem
llegit a la premsa. Tot això, Bel, m’ha deixat un gran buit
com no t’ho pots imaginar; així com una gran enyorança
que has deixat al nostre carrer del Carme, el carrer de
tota una vida, de tota la nostra vida. No puc deixar de
pensar en les vegades que juntament amb el cor parroquial
i al llarg de 17 anys hauràs cantat els goigs de Nostra
Senyora de la Salut, així com quantes vegades amb el
grup de dones de la neteja parroquial hauràs espolsat amb
devoció i delicadesa la cara i el vestit de la nostra estimada
Mare de Déu, perquè els qui la visitaven i adoraven la
trobassin polida i hermosa. També pens en la teva vinculació
al grup d’economia de la parròquia i com exercires el teu
càrrec de secretària del grup amb honradesa i desinterès.
I les vegades que has allargat la teva mà solidària (mai
buida!) a persones necessitades, sempre procurant que la

teva mà esquerra no sabés que feia la dreta (en silenci i
discreció). Record amb estimació el teu caràcter i
temperament tan bo, que feia que qualsevol cosa que et
passava per difícil i desagradable que fos, sempre hi
trobassis un caire bo i un pensament positiu; com quan el
fet de trobar-te impedida per aixecar-te de la cadira on
seies ho atribuïes al tractament mèdic tan fort que prenies
i esperaves amb delit acabar-lo per poder-te moure amb
llibertat; o quan encaraves el color de la teva pell groga
que es fonia dia a dia, dient com si res: —Estic grogueta,
però com que no he tengut la color sana mai! Ja
millorarà! De quina manera t’animaves tu soleta! Era
d’admirar la teva manera de pensar! Quantes coses record
que tenies en projecte, Bel; el vestit que havies d’estrenar
per anar a una comunió, o a les noces, o la cita del sopar
popular de les Festes de la Mare de Déu. Tantes coses
record i te diria Bel, però dins el meu cap se m’hi ha posat
un embull i estic confusa, i a la mà, el llapis em tremola.
Només et vull dir que, quan Déu així ho disposi, esper que
ens donarem una gran abraçada i que com a veïnades i
amigues, seguirem així per tota l’eternitat.
A reveure, Bel!

Francesca Mas Ximenis

A L'AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE MARIA
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA *XXVIII*
DEDICATÒRIA

A Burundi el perdó és quelcom molt important,
com bé ho demostra el que explicaren al filantròpic
missioner Miquel Parets i Serra:

“El perdó és el millor condiment per qualque
menjada i per tota la beguda.

Si no hi ha perdó, en lloc de donar aigua al meu
veí, la hi desvio o la hi tallo.

Sense perdó no faig visites, pas de llarg, no vull ni
trobar-me amb el meu veïnat.

Sense perdó no deixaria el meu vestit a la meva
veïna o al meu veí.

Sense perdó no aniria tampoc a alçar-li la casa ni
ajudar-lo en el que sigui menester.

Sense perdó, si no em sento perdonat per la
comunitat, tampoc hi aniré quan es reuneixen per reclamar
les seves terres, o per reivindicar les necessitats que un
té, o les que té la comunitat...

Per això diem que el millor condiment per qualsevol
menjada és el perdó.

Pensam que això ens ha volgut dir Jesús quan
ens ha dit que nosaltres som la sal de la terra, per salar i
donar gust.

El perdó és com la sal”

DAIXO DAIXO AMB NA CATY PER BURUNDI
“ELS PIGMEUS, EL TERCER MÓN DEL
TERCER MÓN”

Durant la seva visita per terres burundeses na
Caty va veure molta necessitat i misèria, però cap imatge
va colpir tant el cor de la nostra valenta mallorquina, com
el dia a dia dels pigmeus, poble al qual na Caty va definir
molt encertadament com “El tercer món del tercer món”.

Ella així ens els descriu: “La feina diària de
qualsevol ninet és anar a cercar aigua i llenya a uns tres o
quatre quilòmetres de ca seva. Aquesta labor la realitzen
els ninets de cinc a sis any.

Els pigmeus són el tercer món del tercer món,
aquests sí que viuen dins l’autèntica misèria. Els ninets,
en lloc de caminar, han d’anar pegant botets, ja que dins
les ungles dels peus s’hi fiquen uns bitxets anomenats
Infungis.

Per llevar-se’ls ho han de fer amb unes pues.
Aquests bitxos s’hi fiquen degut a la poca higiene que hi
ha en el país.

Les fletxes també les fan els pigmeus. Les fan
els homes a uns preus ridículs, unes 10 pessetes cada una.

Les olles són fetes per les dones i les usen per
transportar-hi l’aigua, i també per vendre-les a uns 25
francs. Són unes 13 pessetes i només en poden fer una
per dia.

En una família típica del país hi ha el pare, la mare
i els ninets, i l’únic que du sabates és el pare. Amb això es
demostra que és un país molt masclista.

Q u a n
n o s a l t r e s
anàvem a veure
malalts, tota la
gent ens
acompanyava,
tothom volia
venir amb
nosaltres.”

Certament les
paraules de na
Caty són ben
definitòries del
poble pigmeu,
doncs malgrat
ser considerats
els primers
habitants a la
zona tan sols
representen l’u
per cent de la població del país, tradicionalment dedicats a
la caça i a la recol·lecció, eren valorats per hutus i tutsis
com a infrahumans.

Aquesta valoració feia que ningú pogués menjar
amb ells ni tan sols utilitzar els mateixos utensilis.

Entre altres mostres d’exclusió social profunda,
en la mesura en què la població de Burundi va créixer,
perderen el bosc i la caça els va ser prohibida.

La seva vida es va tornar miserable, reduïda a la
pobresa més extrema, sense accés a l’educació ni a la
propietat de la terra, sobrevivint del treball en règim de
servitud o de la fabricació i venda d’olles de fang.

Però com a senyors del bosc, els pigmeus tenen
entre el seu patrimoni cultural més important el
coneixement de les herbes medicinals i del conjunt de la
natura, uns coneixements que es perdrien en la mesura
que es continuàs degradant la seva realitat.

Veritables exclosos del país, tutsis i hutus tenen
amb ells un deute històric.

No en va també els pigmeus tenen darrere seu
pàgines en la història, doncs en l’antigor ja era dit d’un
cert poble fabulós i cadascun dels seu individus, els quals,
segons l’antiga poesia grega, només feien un colze
d’alçada, bé que eren molt bel·licosos i fletxers hàbils.

Quant a les seves característiques físiques i socials
així com la seva àrea demogràfica comprèn els boscos de
l’Àfrica central. Són el poble de menor estatura que es
coneix: fan d’1,34 a 1,40 metres.

Els pigmeus formen un grup racial a part dins el
conglomerat ètnic de l’Àfrica central, conservant una
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civilització única.
Un grup humà molt pròxim als pigmeus el

constitueixen els nomenats negrets de Melanèsia,
Filipines i les Illes Andaman.

Tant a l’Àfrica, on són més nombrosos, devers
12.000 individus, com a l’Àsia han estat desplaçats a
l’interior de les selves per successives ones d’immigrants
i per la civilització comercial.

Els pigmeus són caçadors nòmades i viuen en
famílies reduïdes i força inestables, diverses de les quals
comparteixen un mateix territori forestal.

L’ASSOCIACIÓ BALEAR D’ESCLEROSI
LATERAL AMIOTRÒFICA ADELA-BALEARS,
FELICITA AMB TOTA LA JOIA DELS SEUS
COMPONENTS A LES CCANONGESES
REGULARS LATERANENSES DEL CONVENT
DE SANTA MARIA MAGDALENA AMB MOTIU
DEL LXXV ANIVERSARI DE LA
CANONITZACIÓ DE L’ENTRANYABLE SANTA
CATALINA THOMÀS I GALLARD.

Al igual que tot el poble de Mallorca que aquest
any 2005 celebra el 75 aniversari de la canonització de
Santa Catalina Thomàs i Gallard, fet ocorregut el 22 de
juny de 1930, l’Associació Balear d’Esclerosi Lateral
Amiotròfica ADELA-BALEARS, vol sumar-se a tan joiós
esdeveniment, felicitant de tot cor la Comunitat de
Canongeses Regulars Lateranenses del convent de Santa
Maria Magdalena de Palma, que amb tant d’amor guarden
el miraculós cos incorrupte de Sor Tomasseta, així com el
seu valuós llegat espiritual.

ADELA-BALEARS com una Associació
mallorquina que porta molt endins a Santa Catalina Thomàs,
no en va la nostra cofundadora nomia Catalina. Catalina
Salom i Parets qui, ja de nineta quan tenia devers 10 o 11
anyets, va participar tota garrida amb el seu galanxó vestit
de pageseta, en la tradicional festa del Carro Triomfal que
cada any se celebra a Ciutat.

ADELA-BALEARS  vol ressaltar la important i
gran tasca que duen les bones Germanes Canongeses de
preservar i difondre el missatge de la seva Germana Major,
idò gràcies a elles, tan l’actual comunitat, així com totes
les que l’han precedit, ha arribat fins a nosaltres la
importantíssima figura de Santa Catalina Thomàs, tot un
exemple de sacrifici, de perseverància, d’humilitat,
d’entrega i amor a Déu, valors tots ells, entre molts d’altres,
molt necessaris en els nostres dies.

Per concloure aquest breu, humil, però sentit
recordatori envers l’universal Santa Valldemossina, vull
recordar un parell de paràgrafs de les dues úniques cartes
que es conserven d’ella i que són una autèntica joia
d’espiritualitat, al pic que d’un profund coneixement de
les ànimes.

Les dues missives van dirigides al seu bon amic el

pare Vicenç Mas.
De la primera epístola podríem recordar allò que

diu:
“Qui desitja servir Déu es menester que estiga

molt content en tota cosa, que ja sabeu que no cau la fulla
de l’arbre sense la voluntat de Nostre Senyor Déu...”

En quan a la segona carta, citarem allò que Santa
Catalina Thomàs li diu tan encertadament al pare Vicenç
Mas:

“Qualsevol cosa, pròspera o adversa que us vinga,
pensau que tot vos ve de la mà del Senyor lo qual com sia
un Pare tan bo i que tant vos ama no us pot donar sinó
cosa bona, i les adversitats  mai les prengueu com qui
venen les persones.”

Després d’aquestes assenyades paraules de Santa
Catalina Thomàs, tan sols vull afegir: GLÒRIA EN EL
CEL PER SOR THOMASSETA EN EL LXXV
ANIVERSARI DE LA SEVA CANONITZACIÓ.

Miquel Jordan i Ronsano

La seva característica morfològica és força
peculiar: tenen el cap ample i el nas molt aplanat a la part
superior.

La pigmentació de la pell és de color terrosa
rogenca i de vegades amb tonalitats groguenques.

Quant a l’aspecte dels seus cabells direm que
solen ser molt curts i llanosos.

I així, a grans trets, són i viuen els pigmeus, poble
al qual, com hem pogut comprovar, molt bé definia na Caty,
idò, vertaderament són “El tercer món del tercer món.”

Miquel Jordan i Ronsano
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CICLISME - FESTES PATRONALS 2005

Miquel Salom i Bernat
Quetglas,

els millors ciclistes de
les festes

El passat dissabte dia 10 de setembre, el Club
Ciclista de Maria de la Salut, va organitzar una completa
programació de competicions ciclistes per a totes les
categories del ciclisme illenc: alevins, infantils, fèmines,
cadets, promoció, juniors i open. Tot això amb el patrocini
de l’Ajuntament de Maria i la col·laboració de Viatges
Martel, Piscines i Tennis Aguamar, Barberia Salom,
Perruqueria Rínxols, Can Botelles, Piscines i Tennis
Consport i Taller d’Alumini Biel Vanrell.

A les tres del capvespre començaren els alevins.
El manacorí Josep Miquel Caldentey va ser el millor dels
deu participants per davant de l’inquer Pau Oliver i el
pollencí Sergi Gómez . De les nines, a la sisena posició,
Maria Santandreu va ser la millor. També hi va participar
una jove promesa de Maria, Marc Buades, del CC Inca-
Deià.

Tretze ciclistes infantils competiren a la segona
cursa que va guanyar el saliner Salvador Gonzálvez
superant el porrerenc Sebastià Cerdà i del solleric Ramon
Esteva. Na Carme Estepa va ser la millor fèmina.

Hi havia gran expectació per veure l’actuació d’en
Miquel Salom a la cursa per a cadets. El seu equip va ser
el dominador de la cursa. Quan pot ser els altres rivals

estaven pendents del mariando, el seu company Miquel
Àngel Soto va escapar-se tot sol fins aconseguir el triomf
absolut. Darrera ell, en Miquel va fer el mateix i aconseguí
una meritòria segona posició, mostrant el seu gran nivell.
A la tercera posició s’hi va classificar el pollencí Miquel
Ferrer. La primera nina va ser l’actual campiona
d’Espanya, la poblera Catalina Rayó.

A continuació arribà la cursa per a ciclistes de
promoció amb la participació de sis ciclistes del nostre
poble. Amb el CC Maria de la Salut, Bernat Quetglas,
Toni Font, Joan Ferriol, Daniel Estarellas i Toni Gelabert, i
amb l’AC Sineu, Tomeu Arbona. Ben prest es va veure
que no seria el dia de Daniel Estarellas i Toni Gelabert
que abandonaren la cursa. El millor va ser el sineuer Joan
Tugores que va superar als esprints de puntuació el llubiner
Toni Tenerife mentre que Bernat Quetglas va demostrar
les seves magnífiques condicions per a un esport en el

qual acaba d’arribar, aconseguint la
tercera posició. En els llocs novè, onzè
i tretzè, s’hi classificaren
respectivament Toni Font, Tomeu
Arbona i Joan Ferriol.

A la cursa per a veterans, Bernat
Comas va ser el millor superant l’antic
corredor del CC Maria de la Salut,
Manuel Fernández i l’expedicionari a
l’Everest, Tomeu Quetglas. Tot això
dins una cursa molt igualada on Fermin
Andrés fou el millor del majors de
seixanta anys.

La darrera cursa va ser la més
destacada ja que hi participaren
ciclistes de les categories júnior i open
(ciclesportius, màster 30, sub 23 i èlit).
Els 33 participants completaren 45
voltes. Des de l’inici es va veure un

Pere Palou, guanyador de la darrera carrera

El pòdium de les Festes
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gran espectacle. Una cursa curta sempre presenta gran
combativitat. Des dels primers esprints de puntuació el
pollencí del Comunitat Valenciana, Pere Palou es va situar
al capdavant de la classificació provisional. I va acabar

demostrant que era el més fort.
Els constants atacs que feren els

seus rivals no foren suficients per
desbancar-lo. A més es va saber
aprofitar de la tasca que feren els
colombians de l’Illes Balears per
controlar la cursa a la primera meitat.
La segona posició fou per a Nino
Fernàndez seguit del primer ciclesportiu
Rafel Miralles, Pep Joan Barceló, Estíver
Ortíz i Weimar “el Pocho” Roldán,
l’actual campió panamericà contra
rellotge d’aquest any.

En acabar, el Batle de Maria,
Antoni Mulet va presidir l’acte de
lliurament de trofeus i els ciclistes de
Maria aprofitaren per fer-se una foto
conjunta. Així va acabar la jornada i la
temporada ciclista tant del Club com dels

corredors. Una campanya que havia començat amb el
Pla de Mallorca. Esperem que la propera sia encara millor
i amb més mariandos que agafin la bicicleta ja sia per
anar a passejar i berenar el diumenges o per competir.

Tomeu Arbona

Després d’un estiu, molt participatiu en totes les carreres
que s’han disputat, el Club, deixa la competició - acabada
la temporada- i es posa a participar a alquna marxa
cicloturista.

Dia 08 octubre, el G.E GOMILA, organitza MARXA
CICLOTURISTA ESPANYA 2005. És una marxa d’uns
95 km, amb sortida i arribada a Binissalem. Ja hi ha
corredors interessats  i inscrits.
 
Dia 22 i 23 Octubre. 5ª VOLTA CICLOTURISTA
INTERNACIONAL A MENORCA. El club de Maria, hi
participarà per tercera vegada els dies 22 i 23. Aquest
any hi ha com a convidats en MIGUEL INDURAIN, el
corredor del Discovery Chanel CHECHU RUBIERA i la
«llorencina» MARGA FULLANA. Com sempre esperam
gaudir de les terres menorquines i d’un bon ambient de
ciclisme
 
Amb relació a les corregudes per les festes - a un altre
apartat hi teniu totes les dades - el Club Ciclista Maria de
la Salut, vol mostrar el seu agraïment a aquelles persones
que ens donaren suport humà i econòmic, per tant moltes
gràcies a l’AJUNTAMENT DE MARIA, CONSPORT,
BARBERIA SALOM, TALLER D’ALUMINI BIEL

VANRELL, BICICLETES C’AN BOTELLES,
PERRUQUERIA RÍNXOLS i també els espònsors
habituals: AGUAMAR, VIATGES MARTEL, RÚSTIC
DES PLA i PREFABRICATS CARBONELL.
Als corredors de Maria, MARC BUADES a alevins,
MIQUEL SALOM a cadets, ANTONI GELABERT,
ANTONI FONT, BERNAT QUETGLAS, JOAN
FERRIOL, DANIEL ESTARELLAS  i TOMEU
ARBONA com a locals.
Amb tots els socis del Club, vàrem poder fer unes molt
participatives i interessants corregudes. Fins l’any que ve.
 
Pep Ferriol Torelló

PROPERES ACTIVITATS DEL CLUB CICLISTA DE MARIA

Els mariandos que participaren a les
carreres de les festes
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IMATGES DE LA PASSADA FIRA

Entrada pel carrer de Sa Quintana
El carrer de l'Església, que donava entrada al mercat

d'època, instal·lat a la plaça de Dalt.

Com cada any, la secció "Fet a Maria" estava al
començament del carrer Nou.

Una paradeta de licors amb molta solera

El mercat d'època intentant transportar-nos a altres
temps i altres ambients.

I, com que han passat les festes i la fira, doncs és hora
de llevar el "plastiquí", antigament paperí


