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Sumari

Maria I. Deià, Antoni Roca, Llorenç Font Dalmau, Lluc Matas, Bernat
Carbonell Vanrell,Margalida Font Bunyola, Junta local de l'Associació
Espanyola contra el Càncer, Bernat Mas Quetglas, Pere Joan Ramon
Mas, Miquel Jordan i Ronsano i Pep Ferriol Torelló.
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correu electrònic:
fentcarrerany.apfm@premsaforana.com

En el moment de tancar aquesta revista, l’Estatut català està
a punt d’entrar al Congrés de Diputats de l’estat espanyol. Com que
tothom, totes les veus públiques i les no tan públiques, n’han dit la
seva i nosaltres també ho volem fer. Per la proximitat del tema a la
nostra terra, per nosaltres comuna, pel nostre interès i pel que ens
pugui afectar en el futur.

En primer lloc, la tramitació de l’Estatut per part del
parlament català ens produeix una sana enveja. Veure que una
majoria aclaparadora de diputats es posen d’acord per elaborar un
projecte de futur pel poble català, equiparant l’ús de les llengües
catalana i castellana en drets i deures, entre altres coses, ens
produeix, repetim, una molt sana enveja. Perquè ja ho voldríem
nosaltres que els nostres diputats i diputades del Parlament Balear es
posassin d’acord per demanar al Congrés de Diputats espanyol, el
mateix que demana Catalunya. Volem recordar que el president de
la nostra comunitat autònoma va manifestar que volia demanar el
mateix que demanàs Catalunya en iniciar-se la feina de la comissió
redactora del nou Estatut per a les Illes Balears. Una altra cosa serà
el que des de Madrid es vulgui concedir.

Nosaltres també volem un nou Estatut. Les lleis no són
inalterables i els estats tampoc. Ni les constitucions. Aquestes, en
democràcia, s’han d’adaptar a les realitats que amb el temps van
canviant, emprant l’única força de la raó: no fent entrar la raó a la
força. Un nou Estatut que deixi la nostra comunitat al seu lloc. Que
econòmicament ens puguem desenvolupar sense haver de mirar
sempre cap a Madrid, a veure qui mana. Que equipari drets i deures
en l’ús de les llengües catalana i castellana. Que tengui en compte la
insularitat i tot allò que ens fa ser singulars i diferents a la resta de
l’estat espanyol.

Segur que en un moment o un altre tot això arribarà. Si no és
així, serà la nostra mort com a poble.
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EXCURSIÓ A SA PUNTA DE N'AMER

El passat dia 23 d'otubre anàrem a Sa Punta de
N'Amer, ÀreaNatural d'Especial Interès, rebent-nos
aquest cavall i molts altres animals de granja.

Berenàrem devora l'aigua de la mar, en una antiga
gravera de marès, un lloc ben agradable.

Dins l'indret hi ha una covà prehistòrica que, malgrat
la feina dels nostres exploradors, no trobàrem l'entrada.

A la part més alta de la punta hi ha una antiga torre
de defensa anomenada Castell de Sa Punta de n'Amer.

DIA 20 DE NOVEMBRE, EXCURSIÓ A
SA CAPELLA BLAVA

La propera excursió que tenim programada per aquest any 2005,
és a Sa Capella Blava.

Aquest topònim es correspon a un puig de 686 metres d'altura que
es troba a la confluència dels termes d'Escorca, Campanet i Selva.

La partida serà des de Sa Plaça de Maria, el proper dia 20 de
novembre, a les 9 hores del matí. El berenar i dinar el portarà cadascú
dins la seva motxilla.

Anirem amb cotxes particulars i els deixarem al llogaret de Binibona,
dins el terme municipal de Selva. I d'allà, a peu i a bon pas, fins al cim
d'aquest petit puig.

Ànim i fora son, que l'excursionismes és salut.
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REUNIONS AGENDA LOCAL 21

De dilluns 24 d’octubre a dimecres 26, les diferents
comissions que participen en l’elaboració de les propostes
de l’Agenda Local 21 es reuniren per parlar sobre les
prioritats de cadascuna d’elles.

De les tres reunions la més nombrosa fou la de
dimecres dia 26, la que tractava sobre els temes de
cultura, patrimoni, immigració, equipaments, etc; que
arreplegà al voltant d’una quarantena de persones.

Des de l’Associació  assistírem a dues de les
comissions que són aquelles que motivaren aquestes
propostes a debatre i prioritzar en una propera reunió:

Comissió: Medi ambient, urbanisme,
comunicacions, serveis:
1.- Millora de clavegueram, aprofitament d’aigua pluvial,
millora de qualitat d’aigua per consum.
2.-Millora recollida de fems (poca freqüència i mal servei
i car).
3.-Acabar la depuradora en fase terciària.
4.-Manteniment urbà, arreglar voravies, camins i solars
bruts dins el poble.
5.-Control de les edificacions il·legals, sense llicència.
6.-Soterrament de cablejat i previsió de posteriors xarxes
de serveis que van soterrades (internet, ono, aigua...)per
evitar tenir els carrers a l’aire molt de temps
7.-Millora de comunicacions amb altres pobles (bus
Sineu-Maria), millora de la senyalització, així com accés
internet públic.
8.- Parc verd i més contenidors.
9.- Reduir renous.
10.- Control de regadius evitant que tirin elements
contaminants que fan malbé el sòl.
11.-Neteja de torrents i control d’abocaments en zona
rústica i millora dels terrenys abandonats a fora vila.
12.- Indústries massa dispersades, creació polígon
industrial.
13.-Millora del servei elèctric (moltes aturades).

Comissió:  Societat, cultura i desenvolupament
econòmic:

1.-Necessitat d’un centre de dia.
2.-Deficient servei mèdic.
3.-Problemàtica de drogues.
4.-Falten polítiques d’integració d’immigrants.
5.-Millora dels serveis socials (més dedicació de la

treballadora social i de l’educadora de carrer).
6.-Millora educació juvenil i més serveis pels joves.
7.-Regularització de l’escoleta i ampliació del seu horari.
8.-Major control de les construccions il·legals.
9.-Deficient manteniment d’edificis públics, espais
públics, carrers, voravies i falta de papereres.
10.-Millora en el transport públic, en especial la
comunicació amb el tren de Sineu.
11.-Unificació de totes les escoles en una escola nova.
12.-Falten polítiques esportives.
13.-Millorar la biblioteca amb la constitució d’una
ludoteca, servei públic d’accés a internet i més llibres
universitaris.
14.-Potenciar el mercat del divendres i menys dies de
festes i més bones.
15.-Necessitat de més cursos de formació.
16.-Nova reforma circulatòria.
17.-Construcció d’un polígon industrial.
18.-Més foment dels actes culturals.
19.-Problemàtica del cementeri.
20.-Falta de finançament de l’ajuntament.
21.-Falta una ràdio municipal.
22.-El problema de la gravera.
23.-Dificultat de les pimes per accedir a les noves
tecnologies.
24.-Manca informació turística del municipi.
25.-Necessitat d’un museu municipal.
26.-Necessitat de col·locar una porxada a la plaça del
Mercat.

Esperem que de totes aquestes propostes el nostre
consistori en prengui nota i miri d’arbitrar solucions. La
participació dels veïnats a l’hora de prioritzar els
problemes ha estat bona. A veure si això es tradueix en
solucions.
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Climent Picornell i Bauzà va néixer a Palma el 24 de
novembre del 1949. El 1976 es llicencià en geografia per
la Universitat de Barcelona i el 1989 s’hi doctorà per la
UIB amb la tesi Turisme i territori a les Illes Balears.
Del 1976 ençà és professor de la UIB. Fou vicerector de
Coordinació Educativa del 1989 al 1994 i director de la
revista universitària Treballs de geografia del 1988 al
1995. És autor de 700 anys de cartografia a les Illes
Balears (1986), Conèixer Palma (1987), Els impactes
del turisme (1992), Turisme: la formació, la rehabilitació
i les noves modalitats turístiques (1994) i Els viatges
dels mallorquins (1997), i coautor de Geografia humana
de las Islas Baleares (1989). Del 1987 al 1995 dirigí la
revista El Mirall. És membre de la Societat d’Història
Natural de les Balears, de l’Obra Cultural Balear, de la
Societat Catalana de Geografia, de la Societat
Arqueològica Lul·liana i del Cercle d’Economia de les
Balears. Ha estat guardonat amb els premis Baldiri Reixac
(1982) i Pau Vila (1984).

És evident que el seu centre d’interès és l’estudi
del turisme.
No és el tema al qual m’he dedicat més, però sí que és ver
que és el tema al qual hi he dedicat més darrerament.
Vaig començar dedicant-me a la cartografia antiga, que
m’agrada molt, però una cosa dugué a una altra i finalment
t’adones que gairebé tot en aquest país gira al voltant del
turisme, tant si ens agrada com si no. La meva tesi doctoral
es titulà Turisme i territori a les Illes Balears i em vaig
orientar cap a aspectes que tenien relació amb el turisme.
Primer vaig fer turisme i medi ambient, llavors me vaig
dedicar a estudiar el procés de caire social que havia
generat el turisme, el que anomenam impactes del turisme.
Ara encara seguesc amb el tema, tot i que me’n vaig
deslligant una mica perquè crec que quan sols mires la
mateixa cosa arribes a haver de menester posar-hi una
mica d’espai.

Aleshores, quin és el seu centre d’interès ara
mateix?
Actualment m’interessen els empresaris turístics a partir
de la idea expressada per Josep Melià en el seu llibre Els
mallorquins, on deia que el turisme ens duria una nova
burgesia que seria la classe social que empenyeria la
societat de Mallorca. De fet, aquí no n’havíem tengut, de
burgesia, i veia el procés de forma positiva fent un
paral·lelisme amb la burgesia catalana. D’aquí em sortí la
idea d’analitzar aquest tema. Els dos darrers anys m’he
dedicat a investigar el que s’anomenen cicles de vida de
les destinacions turístiques, popularment coneguts amb el
nom de booms turístics. A les illes Balears n’hi ha hagut
tres, de booms: el dels anys 60, el que va seguir a la crisi

del 1973 i el que, en els anys 90, seguí a la davallada dels
anys 80. Aquest darrer és el més gran de tots perquè hi
havia anys que augmentàvem un milió de turistes per any,
fins al punt que vàrem estar a punt d’arribar als dotze
milions. Pensau que quan vaig començar a estudiar aquests
temes estàvem en tres milions de turistes anuals i pensàvem
que Mallorca no resistiria aquesta pressió.

No hi ha dubte que el turisme ha estat i és molt
important per a Mallorca, però hi ha gent que
considera que els beneficis que ha dut no compensen
els prejudicis que s’han derivat.
Efectivament el turisme ha estat molt important i el canvi
de societat que ha implicat també, això és evident, però no
tothom pensa el mateix quan valora el fet turístic. Vam
investigar aquest fet i, efectivament, hi ha gent que pensa
que el turisme és la causa de tots els mals, que ha estat la
pesta per a les illes Balears, però també n’hi ha que està
molt contenta amb el turisme i que encara en voldria més.
No podem generalitzar.
Els impactes que ha produït són visibles, però han estat
millors o pitjors per a Mallorca?
Millor o pitjor són qualificatius que no podem fer servir de
forma absoluta. Algú considerarà que els impactes han
estat dolents i hi haurà qui pensarà que han estat positius.
Per a una persona a qui agrada la cultura popular o per a
un antropòleg, per exemple, el turisme ha estat un desastre,
però també hi ha gent que considera que aquest mateix
turisme ha donat molta feina, ens ha fet rics i ha millorat la
qualitat de vida.

L’ecotaxa que aprovà el govern del Pacte de Progrés
va ser absolutament rebutjada pels hotelers.
Dir la paraula hotelers com un conjunt és un altre error.
D’hotelers n’hi ha de molts grans i altres de més petits.
Evidentment són un gremi i tenen un conjunt d’interessos
genèrics, però no són els mateixos interessos els dels més

Climent Picornell,  turisme i territori (*)
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grans que els dels hotelers més petits. El que va fer
l’ecotaxa va ser mostrar els hotelers a l’opinió pública
com una classe social, com un lobby de pressió que mai
abans no s’havia mostrat. L’hoteler, tal vegada perquè no
li feia falta, mai no s’havia mostrat i sempre havia quedat
en un segon terme. L’ecotaxa va generar un debat públic,
un debat que sempre he considerat que no era bo, on l’única
cosa que interessava era saber si estaves amb uns o amb
els altres.

Quin és l’actual model turístic?
Això que se’n diu model turístic de les illes Balears que
ningú sap que és i que molt poca gent sap definir. El conjunt
d’elements que configuren el que podríem dir model turístic
és un model que durant molts anys ha estat sustentat sobre
el sol i la platja, un turisme de classe mitja-baixa, sobretot
alemanys i anglesos. Aquest model començà a funcionar
els anys 50 i 60. Amb el creixement de la demanda de
venir a fer vacances a les illes Balears hi va respondre
una oferta que no sabia què havia de fer per donar a l’abast
i es produí el que coneixem amb el nom de boom turístic.
Era un model molt senzill amb turistes que venien a passar
uns dies a l’hotel vorera de la mar.

Quines eren les diferències de models?
Després del model de residència en hotel, el segon boom
es fonamentà sobretot en els apartaments, posteriorment,
quan ja estava regularitzada l’oferta d’apartaments, sortí
una nova oferta que anomenam “oferta paraturística”, que
detectàrem quan no coincidien el nombre dels turistes que
arribaven amb les pernoctacions a hotels i apartaments.
Era l’oferta de segones residències, a la qual es referien
els hotelers en temps de la polèmica per l’ecotaxa, quan
deien que el 40% que arribaven no pagarien l’impost
perquè, com recordareu, es recaptava a hotels i
apartaments.

Cap a on està evolucionant el turisme?
Les megatendències diuen que la gent de cada vegada
viatjarà més i de cada vegada ho farà per períodes més
curts. Això ja està passant, com també s’ha fet realitat
que la gent de cada vegada viatjaria més enfora perquè
s’abaratirien els preus, que cercaria altres segments fora
dels convencionals “sol i platja”, que els joves també
viatjarien i que la gent gran s’incorporaria al turisme. Tot
és veritat, però no deixen de ser megatendències, desprès
sorgeixen altres factors que no es poden controlar perquè
són imprevisibles, per exemple, ningú, fa set o vuit anys,
hagués previst que la facturació i reserva a través
d’internet fes el bot que actualment està fent. Avui hi ha
un dotze per cent de contractació per internet. És un
element extern al model turístic que ningú tenia en compte.

Es pot planificar?
Els models turístics de les Balears sempre han estat
condicionats per factors externs. El fet que vénguin turistes
no ha estat només perquè hi hagi sol. En les pujades i
baixades del turisme han influït decisivament la situació
política, econòmica i social de cada país, de les crisis del
petroli o de la situació mundial. Les vagues dels miners
anglesos o la unificació d’Alemanya es deixaren sentir
amb força aquí. Estam davant d’un mercat de quatre-
cents milions de possibles turistes que està sotmès a
fluctuacions que nosaltres no podem controlar. El nou
model turístic de les illes Balears és un nou model que ha
canviat. La nostra economia està fonamentada en el
turisme i és molt difícil que això canviï, però el model
turístic està canviant. Tothom ha après que no necessita
venir amb un paquet sencer de molts dies, que pot agafar
una companyia de baix cost que li cobrarà 29 euros, cosa
que no s’havia vist mai.

El “tot inclòs” pot ser una solució?
El “tot inclòs” té  respostes desiguals. N’hi ha que diuen
que hi ha tot inclòs de qualitat, també n’hi ha que diuen
que a les illes Balears el tot inclòs té dificultat per ser de
qualitat, no perquè l’hotel sigui dolent sinó perquè el tot
inclòs implica espais grans i oferta interior.

Això implica tenir una determinada tipologia de
visitant?
Nosaltres n’hem tengut sempre del que abans
anomenàvem “turisme d’espardenya”. Quan vàrem fer
el llibre blanc de turisme, arribàrem a fer una catalogació
de turistes on hi havia un percentatge que, desprès de
pagar les despeses tangibles i intangibles, arribàvem a la
conclusió que no ens convenia que venguéssin.

Sempre hem sentit dir que les grans fortunes de
Mallorca, al començament no hi creien, en el sector
turístic.
A les illes, un dels elements que va possibilitar l’evolució
turística van ser els tour operadors, els majoristes del
turisme, companyies internacionals que tenen els seus propis
interessos i que es dediquen a traginar gent d’una part a
l’altra. Ells van ser un factor decisiu perquè al principi,
quan començà a arribar el turisme, eren els únics que veien
que el turisme era un negoci. La burgesia preturística de
Mallorca no ho veia així i no invertia en hotels, de tal manera
que la gent que es va dedicar al turisme quan volia fer un
hotel qui li deixava els doblers eren els operadors turístics.

I quin era el procés per poder fer un hotel comptant
amb l’ajuda dels operadors turístics?
La companyia deixava els doblers, es construïa l’hotel i
se’n reservava unes determinades places fins que li
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amortitzaven el crèdit. Deim, per això, que a les illes Balears
existia una cosa que se’n deia oligopoli de la demanda, és
a dir que la demanda estava controlada pels grans
operadors.

Encara es produeix això?
Actualment hi ha un grup de grans hotelers que han crescut
tant que són capaços de comprar part dels operadors
turístics. En el tema del turisme han canviat moltes coses
i el clixé de fa cinquanta anys ja no és vigent.

vol, sempre diu que el turisme de qualitat, però queda per
definir el que cadascú entén amb aquest concepte.
Consider que el concepte turisme de qualitat és
profundament antidemocràtic si el centram en aquells
turistes que gasten més. Però quins són els turistes que
gasten més? Evidentment els que practiquen el golf i la
navegació, aleshores si volem que en vénguin més d’aquests
turistes hem de fer més camps de golf i ampliar els
amarraments als ports esportius. Tanmateix, però, no hi
ha milions de milionaris i si nosaltres hem tengut èxit fins
ara ha estat perquè hem explotat la franja social de les
classes populars, els proletaris europeus, que per l’evolució
tècnica s’han pogut permetre venir de vacances a les illes
Balears per un preu que formava part de la conquesta
social de les vacances pagades. Ara resulta que no els
volem, perquè n’hem tengut massa.

Es parla de sostenibilitat turística.
La paraula sostenibilitat és una paraula que ara està de
moda i que ha tengut èxit. Com a idea, la sostenibilitat
turística m’agrada però hi ha paraules que amb l’ús es
devaluen i arriba el moment que es fa necessari posar-
nos d’acord en el seu significat i definir què entenem per
sostenibilitat. La sostenibilitat té tres potes, l’ambiental,
l’econòmica i la sociocultural, mesurar els diferents
impactes és mal de fer, sobretot el sociocultural. Molts
hotels es van fer en zones dissenyades per ser residencials,
per tant hi va haver una manca de planificació i arreglar
ara això és difícil. S’han fet plans de qualitat, nous passeigs
marítims… però crec que encara van més ràpids els canvis
de model.

Pot mesurar-se la sostenibilitat d’un territori, és a
dir, la quantitat de població que pot suportar?
Sí, però també depèn de qui faci la mesura. Els límits de
tolerància es dictaminen en funció d’alguna cosa, per
exemple de quina quantitat de gent és capaç de suportar
un determinat recurs com pugui ser una platja sense fer-li
mal. Depèn d’on hi posem el límit. En alguns casos un
petit grup de persones pot fer molt de mal i en altres no.
La gent quan demanda oci a l’aire lliure, el que fa  es
espanyar el que va a gaudir. Hi ha un bon grapat d’espais
naturals que han mort d’èxit, és a dir perquè han estat
visitats per molta gent. Els EUA, que tenen molta
experiència perquè tenen el parc natural més antic del
món, el de Yellowstone, han arribat a la conclusió que han
de limitar les visites i que han d’invertir-hi molts doblers.
Hem de saber definir quins espais poden ser visitats, quins
poden ser visitats amb limitacions i quins altres no poden
ser visitats, però això implica inversions importants.

Quant ha canviat la societat de les illes Balears per
mor del turisme?
És molt difícil mesurar això. Tots deim que molt però no

És encara Mallorca una destinació preferent?
Durant bastants anys en els primers llocs del llistat de
preferència sortien hotels de Mallorca, però actualment
no hi surten. En els deu primers llocs la majoria són hotels
turcs, de nova construcció, amb molt d’espai, amb una
oferta que ofereix molts serveis. Per altra banda els
europeus s’han acostumat a no viatjar tant com abans i
s’hi estan menys dies en la seva destinació, la qual suposa
menys despesa.

Per tant hi ha d’haver un canvi.
Crec que els models canvien a gran velocitat i pens que a
vegades les modes i les tipologies fan més via que la
consolidació del model. El que evidentment la gent demana
ara és més qualitat i respecte mediambiental perquè no
vol ni renous ni zones brutes. De cada vegada aquestes
exigències seran molt superiors. El nivell de fidelitat i de
repetició a les illes Balears sempre ha estat enorme, això
volia dir que el producte que compraven els satisfeia, els
agradava també per l’entorn que trobaven fora de l’hotel,
actualment tothom sap el que ha passat amb la famosa
dita que una cervesa a s’Arenal és més cara que a
Hamburg, avui amb l’euro tothom pot comparar preus.

S’ha de reordenar el sector cap al turisme de
qualitat?
Quan demanes a la gent quin tipus de turisme és el que
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sabem quant. Els impactes econòmics poden mesurar-se
amb més facilitat que altres. Les illes Balears són un
veritable laboratori en turisme. Un dels elements que teníem
per investigar era el de la percepció dels residents. La
percepció s’ha d’estudiar de forma acadèmica i científica
mitjançant enquestes fiables i versemblants. Ara mateix
en tenim dues, d’enquestes, una que es va fer en temps
del Pacte de Progrés, l’altra ha sortit fa poc i ambdues
són molt coincidents. A l’hora de valorar l’opinió de la
gent sobre el turisme hi ha acords comuns diria que en un
90% i que resumiríem en “el turisme ha estat bo, però ha
afectat molt el medi ambient”. En els aspectes
socioculturals no hi ha tanta coincidència.

carreteres, on hem de posar els hospitals i on hem de fer
sòl urbanitzable. L’estructura de l’explotació urbanística
aquí la va dur a terme una llei, la llei d’ordenació territorial,
que preveia una espècie de legislació en cascada: primer
la llei d’ordenació territorial, llavors les directrius
d’ordenació territorial, desprès els plans per a cada illa
d’on sortirien els plans directors sectorials, els plans
generals per a cada municipi i els plans generals per cada
zona del municipi. Però resulta que els plans de direcció
sectorial es començaren a fer abans dels territorials, les
DOT s’aprovaren ara fa cinc anys... en resum, que tenim
una ordenació territorial que es fa a empentes alterant les
jerarquies previstes. Ara estam aplicant el model de

carreteres de la dreta, que és el
d’autopistes, un model amb molt de
consum territorial que té alternatives
viables.

Els metres de terra són els que són
en una illa, arribarà el  moment que
no podrem circular per saturació?
Com amb el tema del turisme, hi ha
diferents aproximacions i deferents
visions. Puc tenir, per exemple, la visió
que el turisme ha estat dolent a les illes,
però serà una percepció personal, des del
punt de vista acadèmic he d’estudiar el
fet d’una altra manera. Si ara
desenvolupàssim tot el sòl urbà i
urbanitzable, tot s’edificàs, tot s’omplís,
seríem entre quatre i sis milions
d’habitants. Això no toca que s’hagi de
produir, ara bé a mi no m’agrada ser
apocalíptic ni fer por a la gent, però si a

mi m’haguessin dit l’any 75, quan vaig acabar la carrera,
que a les illes Balears hi arribarien anualment dotze milions
de turistes, com ha passat, hagués pensat que era una
bogeria.

I els recursos?
Abans sempre dèiem que la limitació del desenvolupament
vendria per la limitació dels recursos, però depenent de

S’ha pogut mesurar el marge de benefici que deixa
el turisme, descomptant les despeses intangibles?
Això no se sap tot i que s’ha intentat, però mesurar les
despeses intangibles és molt difícil. Ara s’han començat a
mesurar els costs mediambientals, com per exemple posar
preu al paisatge.

Es pot posar preu al paisatge?
Es pot fer. Anem a un exemple: si  construïm dues cases
ben iguals però a una l’encaram amb una vista meravellosa
i l’altra a les façanes d’altres veïnats és evident que no
tendran el mateix preu i que la primera serà més cara que
la segona, amb la qual cosa arribam a la conclusió que el
paisatge té un preu.

De quina manera els actuals plans de carreteres
afecten el territori?
És l’ordenació territorial la que preveu on han d’estar les
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quins siguin els interessos podem posar remei a la limitació
de recursos. Si hem de menester aigua l’agafam de la
mar i la dessalam a les plantes potabilitzadores, si hem de
menester energia la duim de la península mitjançant cable
submarí, si no disposam de més territori útil passarem a la
hong-konització, a la construcció vertical i a la saturació.

Quantes vegades s’ha superat el primer concepte
de balearització?
El concepte de balearització no sabem molt bé d’on va
sorgir, es diu que van ser uns periodistes francesos. Ha
estat un concepte que s’ha usat de manera feliç.
Balearització, en el conjunt d’Europa, venia a representar
unes illes on es tudaven els recursos naturals, en concret
el paisatge, on hi havia un excés de turistes i a més el
turisme estava dominat per una dependència externa. Ben
possiblement les primeres persones que molt probablement
generaren el concepte de balearització estaven més
balearitzades que nosaltres i aquest terme usat per segons
qui el trob molt injust. De la mateixa manera que existeix
el terme balearització, també existeix el terme italianització,
que vol dir que a partir d’un destí turístic que en principi
era barat evoluciona, es desenvolupa molt i es transforma
en un lloc molt més car i passa a ser residencial. És el que
podem constatar a la costa nord d’Itàlia i a la Costa Blava
francesa.

XERRADA A LA TERCERA EDAT SOBRE EL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS

El passat divendres dia 28 d’octubre, al local de
la 3a edat, l’agrupació local del PSOE organitzà una
xerrada sobre el funcionament del servei de recollida de
fems, a partir de l’experiència posada en marxa al
municipi mallorquí de Puigpunyent. A l’acte hi assistiren,
a més de representants de l’Ajuntament de Puigpunyent,
l’exdiputada Mercè Amer i una bona colla de
representants i regidors del PSOE d’altres municipis,
molts de veïnats de Maria preocupats pel tema de la
recollida de fems i la poca o nul·la política de
l’Ajuntament de Maria per solucionar un problema que
de cada vegada agafa dimensions més complexes.

A la xerrada, un representant de l’Ajuntament
puigpunyentí mostrà un vídeo on es veia tot el procés
que ha duit aquest ajuntament a presentar un balanç, just
un any després, altament positiu, tant pel que fa a resultats
econòmics (els veïnats paguen només una tercera part
del que pagaven ara fa un any), com a l’efectivitat de la
recollida dels fems i la posterior imatge de netedat que
ofereix el municipi.

Amb la intervenció a l’acte d’algun representant
del Consell i de la gent que voluntàriament col·laborà a
fer realitat el projecte, els assistents pogueren comprovar

com una política de recollida de fems racional, solidària
i efectiva és possible; només falta que hi hagi voluntat de
dur-la endavant, la col·laboració d’un nombre de
voluntaris per fer-ne el seguiment un temps i la implicació
de les autoritats per fer-la efectiva.

Al torn de preguntes sortí el tema del rebut que en
aquests moments pagam els mariers amb un servei de
recollida clarament insuficient (gairebé el doble de la taxa
fixada pel Consell!), el tema dels punts verds (una
autèntica vergonya!), la vigilància de les normes
marcades, les sancions que posaren a Puigpunyent a
aquells particulars i establiments que no respectaven les
normes establertes, així com el descobriment que de tots
els residus que generam, el reciclatge del vidre, del paper
o de les llaunes i envasos no ens costen ni cinc i que si ho
separam ja no s’ha de pagar el triatge previ.

De la reunió en quedà la sensació de veure com la
problemàtica de la recollida dels residus que generam, a
pesar de la seva complexitat té solucions molt millors
que l’actual: caòtica, cara, desenvolupista i que genera
més problemes que altra cosa.

A veure qui és el guapo que envesteix el bou per
les banyes!

El preu del barril de benzina ja supera els 60 dòlars,
afectarà successives campanyes turístiques?
És evident que sí, però no només afecta el turisme sinó a
tot allò que està relacionat amb el combustible. Hi ha
factors que afecten el nostre model turístic, als quals la
gent no els presta atenció fins que les circumstàncies ens
fan adonar de la seva importància. El preu del viatge, per
exemple, és un element molt important de qualsevol
desplaçament d’oci.

Durant el Pacte de Progrés teníem la percepció que
el turisme anava molt malament, mentre que ara
sembla que va d’allò més bé.
És qüestió de vendre informació, de vehicular-la millor i
de trobar més espai en els mitjans de comunicació. En el
cas de vendre el tema del turisme en temps del Pacte de
Progrés hi ha una tesi per a qui la vulgui fer sobre el tema
de la comunicació i comprovar com les estadístiques que
ara ens diuen que són bones abans no ho eren.

Maria I. Deià, Antoni Roca
(Fotos BMM / Pòrtula)
(*) Extret de la revista Pòrtula, informatiu de Marratxí



FENT CARRERANY -     (230) Novembre, 2005

BULLIT DE NOTÍCIES
10

RECORDATORI DE TOTS SANTS

El dissabte de Tots Sants, des de l’Ajuntament es
va repartir, suposam, un petit recordatori a totes les cases
del poble. Aquest petit recordatori, obra del nostre amic
i col·laborador, Miquel Rosselló i Quetglas, duia una
composició dedicada a tots els mariers, vius i morts. Aquí
el teniu.

ulleres per facilitar la seva visió als escolars que s’hauran
de guardar per a millor ocasió. Hem sabut, però, que
per al proper mes de febrer n’hi haurà un altre encara
que no amb la mateixa intensitat que aquest. Qui tengui
ulleres que no les tiri!

LA MOSTRA DE CULTURA POPULAR DE
SINEU

El passats 8, 9 i 10 d’octubre, a Sineu, es va
celebrar una Mostra de Cultura Popular realment
espectacular per la mobilització efectuada, per la despesa
que s’hi abocà i per la gent que la va visitar.

No ens sap gens de greu dir que la mostra va ser
molt exitosa, que aconseguí atreure molts visitants i que
alguna cosa (per exemple la demostració dels cavalls
menorquins) va resultar excepcional, però també s’ha
de dir que va resultar agredolça. Una mostra així que
costà una vertadera milionada, que mostrà la força d’una
cultura, d’uns costums, d’una gent, no pot anar
acompanyada d’una política governamental que
sistemàticament la deixa de banda, que no fa res per
atreure la gent nova (la creació d’una nova conselleria
d’immigració a mans d’una persona que a pesar dels
anys que fa que viu entre nosaltres a penes sap dir dues
paraules en la nostra llengua , és un mal símptoma) a la
nostra llengua i cultura. Desgraciadament, tot sonava
massa a postís, a nota necrològica d’una cultura que ha
estat, però que no té projecció de futur i ser punt de
trobada per a tothom.

ECLIPSI DE SOL DE DIA 3 D’OCTUBRE

El passat dilluns dia 3 d’octubre, hi havia molta
expectació, a Maria també, per veure un eclipsi de sol
que s’anunciava espectacular. Els mitjans de comunicació
anaven plens de referències al fet i la nostra revista
mostrava una foto d’un eclipsi semblant a Mallorca de
feia cent anys. A l’hora de la veritat el temps va jugar una
mala passada i els nuvols enterboliren la visió del fenomen
que només pogué ser observat a moments i de manera
molt precària. Als centres escolars havien arribat unes
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LA FESTA DE LES VERGES

Aquesta festa tan nostra, allà on resulta més vistosa
i que té més força és a l’escola. Allà, dia 21, un bon
grapat de dones de Maria, “ses padrines” deien els nins,
mostraren el seu saber fer, a l’hora dels bunyols. La foto
mostra com aquestes dones deixaren ben clar la seva
mestria a lhora de fregir els típics bunyols de la festa. Els
nins, tal i com ha de ser, es lleparen els dits amb els
bunyols de les seves “padrines”.

PUNTS QUILOMÈTRICS A LES CARRETERES
DE SINEU I SANTA MARGALIDA

Aquest passat mes d’octubre s’han posat i pintat
els punts quilomètrics de les carreteres de Sineu i Maria.
Si vos hi fixau, de Maria a Sineu en trobareu sis, i de
Maria a Santa Margalida (de fet fins al creuer de la
carretera cap a Manacor) tres. Ara sí que, asfaltada,

pintada i amb els punts quilomètrics posats, les coses ja
es veuen de manera diferent.

EL BUS LLENÇADORA DE SINEU, ON ÉS?

Si vos entreteniu a mirar les propostes que surten
de les reunions de les Comissions de l’Agenda Local 21
trobareu que una de les principals propostes és la de
demanar d’una vegada una connexió permanent de Maria
amb el tren de Sineu, que permeti una major freqüència
d’usos per anar cap a Manacor i Palma, a més de
fomentar una política del transport públic, beneficiosa
per a tothom. Amb el que costa fer tantes autopistes que
només fan que augmentar el transport privat potser haurien
d’haver deixat qualque raconet per incentivar l’ús del
tren i dels autobusos de línia.

L'STEI-I INAUGURA UNA SEU A MANACOR

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de
les Illes-Intersindical (STEI-i) vos convida a la inauguració
d'una nova seu a Manacor que tendrà lloc el proper dia
24 de novembre a les 19 hores, situada al carrer Juan de
la Cierva, s/n. Aquest sindicat que va néixer just dins el
sector de l'ensenyament s'ha obert en els darrers temps
a altres sectors professionals i ara també comença a tenir
presència en altres indrets de la nostra illa.
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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

Rafel Ferriol Tugores ens deixà el passat dia 16 d'octubre a l'edat de 86
anys. Vivia al carrer de Ses Corbates, número 42.

Guillem Mascaró Bergas, va morir el passat dia
29 d'octubre a l'edat de 89 anys. Vivia al carrer Bosquet,
1.

Omoussa Boudarra va néixer el passat dia 9 d'octubre. És fill d'Alí
Boudarra i Houria Ousroud.Viuen al carrer Major, 36 B.

Tomeu Bergas
Femenias vingué al món el
passat dia 14 d'octubre. Els
seus pares són Gabriel Bergas
Ferriol i Laura Femenías
Moncadas. Viuen al carrer
Àngel Madrigal, s/n.

JA L'HAN FETA:

Jorge Sans i Maria Margalida
Jordà Bauzà es casaren el passat dia 1
d'octubre. El seu domicili és al carrer
Sa Quintana, 32.

Llorenç Vanrell Sastre i Francisca Quetglas Bunyola es casaren el dia
8 d'octubre. Viuen al carreró des Forn, 15 de Llubí.

José Antònio Orell Duran i Antònia Jaume Campins es casaren el
passat dia 29 d'octubre. El seu domicili és al carrer Mariano Viada, 10, 3r,
esquerra, de Palma.

Que el vostre amor no acabi mai.



Novembre, 2005 FENT CARRERANY -     (233)

El temps

PLUVIOMETRIA
Dia .7 ............ 20,6 l.
Dia .8 ............. 11,8 l.
Dia 12 .............. 2,9 l.
Dia 13 ........... 17,1 l.
Dia 17 ............ 57 l.
Dia 26 ............. 7,5 l.

TOTAL: 116,9 LITRES

Temperatura Màxima
35º C (Dies 1, 2 i 3)
Temperatura Mínima
11,7º C (Dia 19)
Temperatura Mitjana
22º C
Mitjana Màximes
28º C
Mitjana Mínimes
16º C

13

MES DE SETEMBRE

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
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LA MÀ DE DÉU
Mai no podrà agrair un pacient,

de manera total i adequada,
la mà àgil i experimentada

que l'ha alliberat d'un mal dolent.

Tampoc podrà agrair suficientment
la part de vida que li han donada,

ni podrà liquidar d'una vegada
deute tan important com evident.

Perquè sempre la persona agraïda,
recorda molt bé al doctor que li feu

recuperar la salut esvaïda.

I és que tu, amic, quan cures un mal greu
i dónes esperança a la vida...

tú, amic cirurgià, ets la mà de Déu.
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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

AL POBLE DE MARIA
Avui en dia, en aquests temps moderns que

corren, la paraula d’un home ja no val res. No et pots
fiar ni de la teva ombra. Un temps, quan dues
persones encaixaven la mà, es posaven d’acord,
“s’escripturava” de ben ferm aquelles paraules dites
entre elles.

Tampoc valen escrits privats on s’especifica,
literalment, l’acord pres: el que es ven i el que es
compra, inclús davant terceres persones. I quan res de
tot això “funciona”, un creu que existeix la Justícia,
però no, existeix el Dret, no la Justícia. Tot ha de ser
oficial, jurídicament vàlid.

Avui en dia, un ha d’aguantar insults i pressions
sense poder fer-hi res, perquè la paraula dels homes ja
no té cap valor.

Procurau sempre tenir els papers oficials i
jurídicament vàlids o no tendreu res i vos ho prendran
davant els vostres ulls... i no podreu fer-hi res.

Encara que tot el que tenc ho he aconseguit
NOMÉS fent feina, em queda el consol d’haver fet les
coses ben fetes i, això, a la llarga, fa que tothom quedi
al lloc que li pertoca.

Bernat Carbonell Vanrell, Bernat “Barber”

Mala llet
Lluc MATAS

Un neix per a fer-se millor cada dia en un camí on
els pitjors enemics són les males influències que
condicionen una òptica de pensar sistemàticament en
negatiu. Però un ha de tenir certa estima als enemics
encara que no els vulgui donar ni aigua perquè aquests
ajuden a millorar-te des del canvi quan veus l’equivocació.
Sovint, els enemics fan d’amics per a emprar millor els
seus mecanismes corrossius, i la nostra arma infalible serà
sens dubte la intel·ligència, perquè els derrotarem sols si
ens veuen triomfar.

La gent dolenta és amiga de l’enveja i del posar
mal i fer i fer allà on més mal fa: o bé recordant-te una
història d’una gatera o bé presumint que té més tu, però
ni l’enveja ni l’ostentació són amigues del seny, sinó del
dimoni esperpèntic i miserable que està en agonia constant
en i ple de mosques.

Tenir l’equilibri necessari per a veure i destriar
l’enemic és bàsic: quan algú ens ataca l’autoestima ens
fa més mal que res i quan qualcú juga a endevinar-nos el
pensament calumniant el que pensam, aquest és un goril·la
pelut que no mereix regentar res digne en aquesta vida.
Darrera l’enveja la calumnia i a més la intenció de fer
mal o de fer infeliç a la gent, perquè qui ho fa no pot ser
gens feliç especialment per intenció i a continuació per
genètica o per educació.

La mala intenció i la enveja espatlla la convivència
del poble, i l’home ha estat creat per a tendir a la felicitat
sense preocupar-se dels altres. L’home serà feliç si no
troba enemics que li ho impedeixin. El mateix costa fer-
se bo o dolent i als bons convé que fugin escapats de la
llacra de dolentia que hi ha per ambients i persones.

El pitjor de tot és el compte endarrera en què la
dolentia reverteix en el dolent convertint-lo en un animal

sense sentiments que sols s’orienta per l’instint del guany
i de la misèria. Fer mal ja és el pitjor que pot fer una
persona humana que es precia de voler conviure i de
tenir seny i ganes de viure. Es clar, no estimant un acaba
per no ser estimat. Qui hi perd és qui no estima. Tot és el
mateix que dir o el bé o el mal i ambdós tenen les seves
pertinents conseqüències. Cada un sembra el que sembra
i la llavor bona germina i la xereca es mustia.

Les males influències, sí les males influències s’han
d’evitar sempre.
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Estimada amiga Aina Ferriol:

Com ja saps, aquesta setmana tocava al nostre
grup anar a netejar l’església, i t’hem trobat molt a
faltar perquè sempre eres tu, com a cap de grup, qui
se’n cuidava d’avisar-nos vuit dies abans.

Quan vàrem arribar a l’església resàrem un
parenostre i totes vàrem haver de plorar, principalment
la teva amiga Maria Sureda a qui no podíem consolar,
perquè per a ella vares esser una amiga tan bona que
no en trobarà mai cap altra com tu, ja que cada dia et
posaves en contacte amb ella per anar a gimnàstica, a
dansa o a caminar.

Aina, vull que sàpigues que a partir d’ara no hi
haurà “una cap de grup”, sinó que totes juntes farem
aquesta feina, la teva feina, amb el teu ajut.

També et vull dir una altra cosa. Quan el meu
home, en Bernat, ens va deixar, tu em deies que el
trobaves molt a faltar; idò vull que sàpigues que ara sí
que ha quedat buit aquell tros de carrer sense tu,
perquè eres una veïnada que feia el bé a tothom, tant si
era família com si no ho era.

Quantes vegades passares la bacina a misses i
funerals!

Et recordarem sempre
Margalida Font Bunyola

El grup de neteja
de n’Aina Ferriol està
format per: Margalida
Font Ferriol, Maria
Sureda Pastor, Coloma
Font Bergas, Margalida
Font Buñola, Maria
Sureda Perelló i Isabel
Mayol Carbonell.

EL SOPAR BENÈFIC DE L'ASSOCIACIÓ
ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER

La junta local de l’Associació Espanyola Contra
el Càncer vol agrair públicament a tota la gent que el
passat dia 21 d’octubre va assistir al sopar anual que es
va celebrar al restaurant Ses Torres d’Ariany.
L’assistència va ser nombrosa, com cada any.  Hi
assistiren 277 persones.

També volem donar les gràcies a totes les
persones que ens donaren regals per la rifa. En total es
van rifar 89 regals (alguns tenien dues coses). Gràcies a
tots.

La nostra associació conta amb 85 socis a
Maria. La seva aportació és anual, de la quantitat que
es vulgui. Si algú vol esser soci que es posi en contacte
amb qualsevol membre de la Junta Directiva o també a
l’ajuntament.

Des d’aquesta revista volem donar les gràcies a
en Miquel Roselló pel poema que ens va enviar i també
per la seva aportació. Salutacions i moltes gràcies.
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DEDICATÒRIA
El fet que el Burundi sigui un país de pobresa

extrema, no vol dir que els seus habitants siguin menys
intel·ligents. Tot el contrari, tenen una filosofia ben
particular i de vegades no falta de raó, com queda ben
palès en el proverbi que en certa ocasió li van contar a
l’altruista mossèn Miquel Parets i Serra, i que diu així:

Tenim un proverbi que diu: “Qui no té intel·ligència
se satisfà amb la seva.”

És aquesta pobresa de dins, la pitjor de les misèries.
Perquè si un, malgrat ser pobre, és intel·ligent, sap cercar
l’ajut dels demés, i així surt de la seva pròpia pobresa,
encara que vagi amb un gaiato de camí ben curt, encara
que no tingui ni una llança.

L’acudir als demés, la seva pobresa ja no ho és
tant, perquè veu que hi ha altres persones que ho passen
pitjor, perquè troba ajuda en els pobres com ell.

Encara que sàpiga, com diu un altre proverbi, que
com pobre no pot emmalaltir-se, sinó que ha de treure
forces de flaquesa.

Ni podrà tampoc vestir-se com voldria idò, el pobre
tan sols es pot cobrir la seva nuesa.

Mentre que el ric miserable no arribarà a guarir-se,
malgrat disposar de tots els mitjans que té al seu abast,
perquè la seva malaltia és massa profunda. I el que són
les coses, per molts vestits que tingui, tampoc arribarà a
cobrir la seva nuesa.”

DAIXO-DAIXO AMB NA CATY PER
BURUNDI

“PETITES GOTETES D’AIGUA QUE FORMEN
UN GRAN RIU”

Servam encara en el record les entranyables
paraules de na Caty quan durant el seu viatge a Burundi,
ens explicava la impressió que li causà les meravelles
naturals que atresora el petit país centre-africà, tot dient:

“El riu Ruvubu que travessa tot el país, porta l’aigua
molt roja i és la que ells beuen.

Vora el riu ara s’ha construït un parc natural on hi
ha la reserva d’animals: búfals, monets, gaseles, serps,
etc.

Les canoes estan fetes amb el gruix dels arbres.
Les usen per creuar el llac Rwera d’una part a l’altra.

Una de les set cascades és la d’en Mpinga o de

Karera. Una altra de les set cascades té una altura de 15
metres, i és una autèntica meravella”

Seguint el fil deo que ens conta na Caty, direm que
les caigudes d’aigua de Karera o d’en Mpinga es troben
a prop de Rutana, concretament a 50 Km., de l’esmentada
població que és la capital de la província.

Per anar fins al sallent, s’han d’incorporar a la
carretera nacional número 8 que prové de Gitega i va en
direcció a Rutana, posteriorment s’ha d’agafar el
desviament a Mpinga, en arribar al poble de Shanga, en
lloc de continuar camí a Mpinga, tornar al desviament de
la dreta. Les cascades es troben devers uns tres
quilòmetres. No són molt altes però l’entorn és d’allò més
galanxó.

ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA *XXIX*
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Però bé, un cop fet aquest incís, deixem que la nostra
guapa ciceró de Burundi, ens segueixi explicant-vos coses
del país africà.

“La Piramide de les Sources du Nil és a un pujol
i, abaix, hi ha una font. Aquí la gent que hi ha anat escriu
el seu nom i la data. Després de llegir la placa, ho fan.
Segon diu la tradició això du sort.

Aquesta font és una de les fonts on comença el riu
Nil, el riu que du fins a Egipte. Són les petites gotetes
d’aigua d’aquesta font les que arribaran a donar el
començament d’un enorme riu.”

Malgrat que sembla impossible de bon de veres que
és així com ens el descriu na Caty el naixement del Nil,
aquestes gotetes d’aigua procedents d’un fontanal, formen
un rierol que fa capen el riu Gasenyi, el qual és afluent
del riu Kanyangwa, que a la vegada desemboca en el
Ruvubu, que s’ajunta més endavant amb el riu Kajera
que porta les seves aigües fins el llac Victòria.

D’aquest famós llac surt l’anomenat Nil Victòria
que després de passar pel llac Kioga, desemboca en el
que antany era conegut com el llac Alberto, i ara com
Mobuto Sese Seko que es troba entre Uganda i el
Congo. De l’esmentat llac surt el tram que nom Nil
Alberto que, en arribar a la frontera amb el Sudan, se li
diu Bahr el Jebel o Nil Blanc.

En la localitat de Jartum s’uneix al Nil Blau, i
aleshores ambdós passen a formar el Nil a seques, el mític
riu de l’Egipte Faraònic, així com el bíblic Flumaire on el
nou nascut Moisès va ser abandonat en un covenet.

Ptolomeu, el matemàtic, astrònom i geògraf grec,
que descobrí l’evecció de la lluna i estudià els moviments
dels planetes i que sobresortí com a comentador i
sistematitzador dels coneixements dels homes de ciència
alexandrina, parlava del “País dels pujols de la Lluna” on
les aigües del riu Déu baixaven sobre la terra.

No se sap si Ptolomeu es referia a la font ruandesa,
que es tenia com la font més meridional del Nil, fins que
l’any 1937, l’explorador alemany Waldecker va descobrir
la vertader font més meridional, que és la burundesa.

Des d’aquesta font es pot accedir al pujol avinent
en el qual hi ha la La Piramide de les Sources on na
Caty va escriure la seva signatura, la qual perdurarà en el
cor del continent africà com a testimoni que en certa ocasió
una valenta i garridíssima al·lota mallorquina, víctima
d’una maleïda malaltia, va passar pel petit país, deixant la
seva emprenta, i estic segur que tot aquell que la vegi no
ho farà amb indiferència, si més no, tot el contrari sentirà
un atracció especial, com la que na Caty transmetia amb
la seva encantadora mirada lluitadora.

Miquel Jordan i Ronsano

FOTO ANTIGA: L'ORQUESTRA CREACIÓN
Aquí teniu una orquestra que molts de vosaltres,

sobretot els que ja teniu un grapat d'anys, heu escoltat i
ballat al ritme de la seva música. L'orquestra  Creación
tenia la seu a Sineu.

Aquesta foto es va fer al cine Mercantil d'Inca,
l'any 1952 i són, d'esquerra a dreta: Rafel Quepet, Perico
Taló, Xisco Remos, Tomeu Gatzell, Toni Amador, Joan
Ciutadà, Marcelino Jaume i Miquel Marxandet. Aquest i
en Joan Ciutadà eren de Maria
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El C.C. Maria de la Salut, participa per tercera
vegada a la Volta Cicloturista Internacional a Menorca,
que arriba a la cinquena edició.

La participació d’enguany va ser de 355 persones,
xifra que comparada amb la de l’any passat, que comptà
amb l’assistència de 302 persones, demostra que el
coneixement d’aquesta volta cicloturista és cada vegada
més nombrós.

Son dos dies de conviure amb un ambient de
ciclisme i germanor, un plaer poder saludar a gent de Muro,
Lloret, de Ciutat, Villafranca, així com participants dels
altres indrets de Menorca: Ciutadella, Maó, Alaior…

Les dues etapes molt distintes però d’una gran
intensitat. La primera de 116 kms, quasi 5 hores damunt la
bicicleta. La sortida a la plaça de l’Ajuntament, visitant,
Mercadal, Ferreries, Ciutadella, de tornada cap a
Mercadal, Fornells, Far de Cavalleria, i Maó.

La segona, fou molt espectacular, sobretot la pujada
al Toro, una pujada de poc més de 3 kms, però d’uns
pendents mai vists. Molts de corredors de Maria, fa uns
anys, hi pujaren. Enguany hi pujàrem tots, si bé uns millors
que els altres. Impressionants els moments que arriben
els 350 participants.

El punt final  d’aquest acte es va posar amb un
dinar de germanor, al qual hi van assistir més de 500
persones. Cada any hi assisteixen uns convidats; enguany,
Marga Fullana, Chechu Rubiera i el conegut i màxim
exponent del ciclisme Miguel Indurain, que va ser al gran
protagonista. El temps fascinant ens va acompanyar els

Volta Cicloturista Internacional a Menorca

dos dies. Difícil ho tindrà el director de la Volta, Arturo
Sintes, per poder millorar la categoria dels convidats.

El diumenge horabaixa tornàrem amb vaixell de
Ciutadella a Alcúdia. Els cincs mariandos foren: Miquel
Perelló, Joan Mas, Pere Ferriol, Antoni Castelló i Josep
Ferriol.

A les fotos que acompanyam, podeu veure els cinc
participants del C.C. Maria de la Salut, així com Miguel
Indurain amb Pere i Josep Ferriol.

Per acabar volem avisar tots els socis del Club
Ciclista que el proper dia 26 de novembre a les 21.00 h.
farem el sopar de fi de temporada al restaurant Ca’s Padrí
Toni, de Maria. Vos hi esperam a tots.

Salut i fins l’any que ve.
Pep Ferriol Torelló

Miguel Indurain amben Pere i en Josep Ferriol

Aquí teniu
els 5
participants
del CC
Maria de la
Salut a la
Volta
Cicloturista
Internacio-
nal de
Menorca
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APADRINAMENT DE NINS DE NICARAGUA AMB FENT CARRERANY

Ara farà un any, que dia 10 desembre, férem el primer sopar d'Apadrinament
de nins de Nicaragua. Aquella vegada el férem al restaurant Ses Torres d'Ariany i,
amb els diners recaptats, poguérem iniciar l'apadrinament de tres nines. Són les que
teniu aquí al costat amb els corresponents documents d'Apadrinament que ens ha
remès "La Associación Catalana Nicaragüense de Amistad i Solidaridad".

Ara volem donar continuitat a aquella iniciativa per seguir amb l'apadrinament
iniciat i, si és possible, augmentar-la.

Per això vos demanam la vostra col·laborció participant en aquest acte lúdic i
profitós per vosaltres mateixos i,  la vegada, podem ajudar aquests infants de Nica-
ragua que esperem la nostra solidaritat.

SOPAR D'APADRINAMENT A
CAS PADRÍ TONI

Dia 2 de novembre, a les 21 hores
Preu : 20 euros

Podeu comprar els tiquets als membres de la
Junta Directiva de Fent Carrerant


