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EDITORIAL
Si a l’editorial del mes passat ens fèiem ressò del tema de la
construcció desmesurada que tenim en aquests moments al poble, sense
que això respongui a un interès o a una demanda dels mariers, sinó a una
política de construcció purament especulativa i oberta a altra gent, en aquest
número ens hem de referir a un altre tema molt delicat i que exigeix llum i
papers clars, si no es vol caure en suposicions o sospites d’ús i abús del
poder que donen les urnes per a negocis particulars, que no responen a cap
interès comú i que necessiten de molts aclariments.
Ens estam referint als rumors que corren pel poble sobre el suposat
interès urbanístic al voltant del camí Creuer i que requalificaria aquest
espai que queda entre la continuació del carrer Morell, el camí Creuer i el
camp d’esports, com a sòl industrial.
Les úniques notícies que fins ara es coneixien sobre aquest espai
era una suposat interès d’anteriors consistoris sobre aquests mateixos
terrenys, per ubicar-hi el nou centre escolar i alhora permetre ampliar el
camp d’esports amb altres instal·lacions. Sempre s’havia dit que no s’havia
arribat a un acord amb aquests propietaris i per això s’havia descartat
aquest espai i s’havia cercat la solució de davant la farinera, per fer-hi la
nova escola i el nou centre sanitari. Ara resulta que uns particulars de fora
poble, especialitzats en fer polígons industrials han arribat a un acord amb
aquests mateixos propietaris del costat del camp de futbol i amb l’actual
consistori per convertir-ho en sòl industrial i ubicar-hi un polígon de serveis.
Sobre la necessitat d’un polígon de serveis sembla que tothom ho pot
compartir i sobre la necessitat de treure determinades indústries fora del
casc urbà, també, però, també s’havia venut la idea de fer-ho al costat de
la carretera de Santa Margalida a Petra, per aprofitar la carretera i ara s’ha
canviat del tot d’idea.
Convendria per al bé de tothom que aquests operacions de canvi
d’ús i de propostes de futur, que afecten tot el poble i que poden permetre
guanys desmesurats per a alguns particulars, sense que el poble en tregui
massa beneficis i sense que pugui dir ni ase ni bèstia sobre el tema,
s’explicassin molt bé, si no es vol caure en la sospita d’una política feta a
la mesura d’interessos particulars i no d’interessos col·lectius.
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LA PUJADA AL PUIG GALILEU
El passat dia 19 de febrer, en un dia molt ventòs,
fórem una vintena els que pujàrem dalt del Galileu, un
puig que té una alçada de 1.181 metres.
Deixàrem els cotxes a la urbanització de Son
Massip, al terme d’Escorca i d’allà en un camí de pedra
recentment arreglat, iniciàrem l’ascensió. Abans de fer la
pujada forta ens aturàrem a berenar vora una sitja, encara
dins la zona amb vegetació d’alzines.
Després de la berenada encaràrem les anomenades
“Ses Voltes d’en Galileu”, unes impressionants ziga-zagues
que convidaven a fer aturades per mirar cap enrere i
observar el paisatge que, amb l’altura, anava creixent i
guanyant en espectacularitat.
Ja a dalt i abans de fer el cim, ens acostàrem a les
cases de neu d’en Galileu. I després amb un darrer esforç
i ajudats pel fort vent, arribàrem al cim del Galileu. Des
d’allà dalt es podia columbrar quasi tot Mallorca. Poc
temps hi poguérem aguantar per la incomoditat i perillositat
del lloc.
Com que encara era d’hora alguns ens aventuràrem
a baixar per l’altre vessant i tornar pujar fins el Coll des

Telègraf, on hi ha dues cases de neu. Retornàrem, alguns
pel camí i altres per la muntanya per anar a dinar al cim.
Però ja no hi trobàrem el grup que hi quedà perquè el fred
els féu cercar un arracer.
I ara a esperar que a la propera excursió, la
climatologia sigui més favorable.

Ses Voltes d'en Galileu, un camí de la Ruta de Pedra en Sec

Mirant les Cases de Neu d'en Galileu

Una altra construcció per recollir la neu de la muntanya

El cim del Galileu, amb un fort vent i el pla al fons

Prenent forces abans de l'ascensió al Galileu
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La Plataforma “Son Real no té Preu” de Santa Margalida presenta davant el Consell
de Mallorca una proposta de protecció patrimonial de la totalitat de la finca Son Real

SE PROPOSA QUE SE DECLARI BIC AMB LA
CATEGORIA DE ZONA ARQUEOLÒGICA.
Aquesta proposta se fonamenta en la Llei del
Patrimoni Històric de les Illes Balears i amb la Llei
d’atribució de competències als Consell Insulars, les quals
classifiquen les distintes categories dels Béns d’Interès
Cultural. Aquesta llei permet igualment que la sol·licitud
d’incoació sigui també a petició de persones físiques o
jurídiques.
La sol·licitud se justifica per l’existència de
nombrosos jaciments arqueològics, en total 34, alguns d’ells
d’importància excepcional com és ara la necròpolis de
Son Real, s’Illa des Porros i el poblat del Figueral de Son
Real. Tots ells estan recollit a la carta arqueològica
municipal.
Las sol·licitud de protecció afecta 1.360 hectàrees,

és a dir la totalitat de l’antiga possessió de son Real, (una
part de la qual és pública) i que està delimitada pel Torrent
de Son Bauló i el de Binicaubell i el de Son Real, així com
les possessions del Corral Serra i Dragonera i Son Marí.
Aquests terrenys estan classificats urbanísticament de
diferent manera: des d’ANEI a Sòl Rústic Comú i Sòl
Rústic Forestal, a la vista dels notables valors ecològics i
paisatgístics del lloc.
Com se sap, un camp de golf i un complex hoteler i
comercial amenaça la conservació d’aquests paratges
excepcionals de notable interès arqueològic, ecològic i
paisatgístic.
Durant tot aquest temps, hem anat fent cosetes,
com una excursió per la platja, camí de Son Real i fer

En aquesta fotografia hi podeu veure tota la finca de Son Real que fou comprada pel Govern amb els diners de l'ecotaxa. Hi
podeu distingir La Necròpolis de Son Real i la de l'Illa des Porros. La zona prevista per la construcció del camp de golf està a
l'altra banda de la carretera Alcúdia-Artà
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neteja de la brutícia que hi havia i hi tornàrem amb en
Gaspar Valero i gent del GOB. Férem una xerrada amb el
prestigiós arqueòleg Guillem Rossellò i Bordoy, i en Nofre
Rullan del GOB. Més envant en Damià Perellò, geòleg,
també va fer una xerrada sobre la part hídrica, com ens
pot afectar un camp de golf d’aquestes característiques,
quant a aigua.
Dia 17/02, férem una taula rodona convidant totes
les parts per poder fer un debat, encara que només es
presentà la part a favor, no vam tenir molt a discutir, però
al manco, vàrem donar més informació al poble, va sortir
a llum que el PSM i el PSOE, han interposat un Contenciós
Administratiu, al jutjat número 2 de Palma contra
l’atorgament que féu el secretari municipal d’una
certificació amb data de 16 de juliol de 2002 sobre la
innecessarietat d’obtenir llicència municipal per segregar
els terrenys de la finca rústica de Son Real en quarantatres parcel·les, algunes de les quals estan afectades pel
projecte de construcció d’un camp de golf i un hotel de
luxe. Segons els càlculs de Reus, aquesta urbanització
podria suposar la construcció de fins a 80 edificacions,
per la qual cosa demanaran al Consell de Mallorca que
paralitzi el projecte de golf i tengui en compte el contenciós,
ja que podria variar la tramitació del golf.
Dia 17/03, com ja vos he dit, la mateixa taula rodona, es
proposa a Ca’n Picafort.
De totes maneres, el més important que tenim entre
mans, en aquests moments, és que el projecte i la petició
per part de l’ajuntament de Santa Margalida, com a zona
d’interès General, a la finca de Son Real, que afecta el
camp de Golf, ja ha sortit publicada al BOIB de dia 31/01,
per tant, està a exposició pública, i només tenim un mes
per fer les al·legacions oportunes. Dimarts que ve dia 28/
02, a les 10.30 h, del matí, entregam les al·legacions, que
es basen, en dos vessants molt importants, a part d’ésser
una finca emblemàtica i tot l’impacte paisatgístic que això
pot suposar. Els dos vessants són el tema hídric i la gran
importància arqueològica que té aquesta finca, tota sencera,
tant la part pública, com la part privada.
Vos adjunt la nota de premsa que enviarem als
mitjans de comunicació.:
"En els pròxims dies la “Plataforma Son Real no té
Preu” presentarà al·legacions al projecte de camp de golf
i d’hotel a l’antiga possessió de Son Real (Santa Margalida)
davant els impactes paisatgístic, ambiental, i arqueològic
que suposarà declarar d’interès general el camp de golf,
l’hotel i el centre comercial que s’han projectat.
SON REAL, UN LLOC EXTRAORDINARI
Parlam d’una zona d’unes 120 quarterades amb una
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vegetació de garriga i una part de conreu, declarada com
a Sòl Rústic i envoltada d’una Àrea Natural d’Especial
Interès i un Sòl Rústic Forestal. Ben davant aquesta zona
i formant part de la possessió de Son Real es troba la
finca pública comprada pel Govern de les Illes Balears
l’any 2002.
Aquí s’hi vol du a terme un camp de golf que,
d’entrada, inclou un hotel de 450 places, un centre social,
bars, restaurants, comerços, etc. impulsada per la societat
mercantil Golf de Can Picafort S. L. A canvi l’Ajuntament
rebrà en cessió 8,5 ha. per a ús esportiu-social i rebrà la
quantitat de 150.000 euros.
Per a poder dur a terme aquest projecte, l’Ajuntament, el
passat mes d’agost, ja ha procedit a tramitar davant el
Consell la declaració d’Interès General per a la finca per
autoritzar l’execució del camp de golf.
EL
CAMP
DE
GOLF
I
L’OFERTA
COMPLEMENTÀRIA PROVOCARAN UN GRAN
IMPACTE:
Consum de territori: ocupa una extensió
desmesurada, en total 825.000 m2 . Si ho comparam amb
el que ocupa el nucli urbà de Santa Margalida, és el doble.
1. Econòmic: s’augmenta el nombre de places
turístiques, en aquests
moments innecessàries a
Mallorca, sobretot si es té en compte l’elevat nombre de
places existents a Can Picafort.
2. Paisatgístic: la urbanització d’una àrea rural i
natural que suposarà transformar un paratge
tradicionalment agrícola.
3. Hidrològic:
1. Un camp de golf de dimensions mitjanes empra 2000
tones d’aigua, que equival al consum d’una població de
8000 habitants. La llei de camps de golf obliga a regar el
camp amb aigua depurada, però tot i això, dels 18 camps
existents a Mallorca, 10 es reguen amb aigua bona, 3
mesclen aigua depurada amb aigua bona i 5 ho fan amb
aigua depurada a la qual afegeixen un poc d’aigua potable.
2. Salinització i contaminació dels aqüífers: l’ús d’aigua
de pous ja ha provocat problemes de salinització a camps
de golf com el de Can Porquer (Pollença) i S’Horta
(Felanitx). A més, l’elevat ús d’herbicides i pesticides
provoca que molts d’aquests productes s’acumulin en els
aqüífers.
3. Manca d’aigua: és sabut que durant l’estiu moltes
poblacions de Mallorca tenen restriccions d’aigua. De fet,
la llei d’Aigües contempla l’expropiació forçosa de
determinades concessions a favor d’usos més prioritaris,
com és el cas del consum humà.
4. Patrimoni arqueològic: parlam d’una zona rica
en jaciments arqueològics de gran importància molts dels
quals encara estan per descobrir. No es pot descartar la
presència de restes en la zona prevista per al camp, cosa
que implicaria una pèrdua irreparable d’aquest patrimoni.
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5. Elevat ús de pesticides i insecticides: el fet
de sembrar un camp de golf suposa crear un monocultiu
de gespa i, per això, és necessari l’ús de grans quantitats
de pesticides, herbicides i insecticides per eliminar tota la
resta d’espècies.
6. Energètic: més hotels, més residus, més consum
d’energia que segueix apostant per un model desenvolupista
i depredador de recursos que la nostra illa ja no pot suportar.
PETICIÓ AL CONSELL DE PROTECCIÓ DELS
ELEMENTS ARQUEOLÒGICS
Fa un any la Plataforma va presentar al Registre
del Consell Insular de Mallorca una instància acompanyada
d’una proposta per a incoar expedient de declaració de
Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de Zona
Arqueològica a la totalitat de l’antiga possessió de Son
Real, al terme municipal de Santa Margalida.
Aquesta proposta se fonamenta amb la Llei del
Patrimoni Històric de les Illes Balears i amb la Llei
d’atribució de competències als Consell Insulars, les quals
classifiquen les distintes categories dels Bens d’Interès

PROGRAMACIÓ DEL TEATRE DE
PETRA per al mes de març.
El Teatre Municipal de Petra,
inaugurat el mes de desembre del
2005, presenta la programació per al
mes de març, que comença el dia 5
de març, a les 12 h amb un intercanvi
solidari entre les Escoles de Música
de Petra, Ses Salines i Sant Joan.
Entrada lliure i es recolliran donatius
pels projectes de l’ONG Petra Solidari a Nicaragua.
Seguirà a aquest concert l’espectacle de teatre V.O.S.
(11 de març, 21 h), una de les revelacions de la temporada
passada a Barcelona, amb actors tan reconeguts com
Àgata Roca (T de Teatre) o Vicenta Ndongo (Dinamita,
Aquí no hay quien viva, etc), i que ha tengut una gran
èxit de crítica:
El País: “…una comèdia deliciosa, divertidíssima,
estupendament escrita i interpretada, que s’ha convertit
en un èxit instantani…” La Vanguardia: “…una creació
rodona, d’una gran eficàcia còmica i una impecable
interpretació que traspua frescor.” Avui “…una hilarant
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Cultural. Aquesta llei permet igualment que la sol·licitud
d’incoació sigui també a petició de persones físiques o
jurídiques,. La sol·licitud se justifica per l’existència de
nombrosos jaciments arqueològics, en total 34, alguns d’ells
d’importància excepcional com és ara la necròpolis de
Son Real, s’Illa des Porros i el poblat del Figueral de Son
Real. Tots ells estan recollit a la carta arqueològica
municipal.
Las sol·licitud de protecció afecta a 1.360 hectàrees,
és a dir la totalitat de l’antiga possessió de son Real, (una
part de la quan és pública) i que està delimitada pel Torrent
de Son Bauló i el de Binicaubell i el de Son Real, així com
les possessions del Corral Serra i Dragonera i Son Marí.
Aquests terrenys estan classificats urbanísticament de
diferent manera: des d’ANEI a Sòl Rústic Comú i Sòl
Rústic Forestal, a la vista dels notables valors ecològics i
paisatgístics del lloc.
Fa uns mesos que el Conseller de Territori va
anunciar que a final de gener ja tendria la proposta concreta
de protecció. La proposta encara no és pública, però el
camp de golf se tramita."
sàtira dels vincles
afectius,
el
matrimoni i la
paternitats amb
una
bateria
d ’ a c u d i t s
h à b i l m e n t
disposats en el
diàleg i l’acció dramàtica…“ Guanyador de 3 premis
Butaca.
De què va? Dues parelles, un mateix fet. Quatre mirades
per a una mateixa història. Tothom té la seva versió. I
totes quatre configuren aquesta Versió Original Subtitulada.
La proposta de Carol López és una nova peça de creació
centrada en les relacions personals, circumscrita a un joc
de quatre rols, un treball sobre la subjectivitat.
El més de març compta també amb els concerts de
l’Escola de Música de Petra: Concerts dels alumnes
18, 25 de març i 1 d’abril, 19 h.

El telèfon de reserves d’entrades és el 971
56 18 96. Deixau un missatge al contestador

Març, 2006

FENT CARRERANY - 7 (47)

Comunitat de Regants de Maria de la Salut
El passat dia 23 de febrer és va convocar la primera
Junta General per constituir la nova Comunitat de Regants
de Maria. Unes 40 persones hi assistiren, malgrat la poca
informació que se’n tenia fins aleshores, i en aquesta reunió
se va entregar a tots els assistents un fulletó, on s’explica
com funcionen les balses d’acumulació d’aigües de la
depuradora destinada a l’ús agrícola i un esborrany dels
estatuts que han de regir la Comunitat de regants.
Se
creà una
comissió
integrada
per uns
quants
voluntaris i
un tècnic de
la
Conselleria
d’Agricultura
per
redactar els
estatuts i
adaptar-los
a la realitat
de Maria i
una nova
reunió per
aprovar-los
i constituir
la nova
comunitat
de regants.
Quan fa més d’un any se va presentar aquesta
proposta, per l’actual batlle de Maria Antoni Mulet, a tots
els propietaris de terres afectades ens digueren que això
no costaria res, només s’hauria de pagar l’aigua que
s’empraria, és a dir que ens col·locarien una sortida d’aigua
a la partió de la finca i només s’hauria de pagar els litres
d’aigua emprada i si no en volies no pagaves res. Qui més
qui manco estava interessat en aquesta oferta.
Això realment no és així, el tècnic de la Conselleria
va dir que l’administració, Autonòmica i Europea, paga la
infrastructura, però el manteniment l’hauran de fer els socis
de la Comunitat de Regants i tots els que sol·licitin una

sortida d’aigua a la seva finca han de pagar una quota de
mínim més una quantitat per litre d’aigua, que encara no
se sap quina serà i l’establirà la comunitat de regants.
És una bona oportunitat, sempre que la depuració
terciària se faci correctament i l’aigua sia de qualitat, per
totes les persones que tenen una finca i no hi tenen aigua
i volen fer-hi un poquet d’hort o sembrar arbres.
Si tot segueix els tràmits normals al proper número

de la revista ja podrem informar de la constitució de la
Comunitat de Regants i quants socis té, però per això és
necessari que l’ajuntament no ho aprofiti per fer-se una
foto i pellucar quatre vots s’hi ha d’implicar de valent i ha
de donar tot el suport a les persones interessades i ha de
creure en el projecte, ja que és prou important pel nostre
municipi, per varis motius, però sobretot per tractar i
canalitzar les aigües brutes de la depuradora i així evitar
una contaminació dels aqüífers i donar aigua per regar a
un baix preu i donar vida i verdor a petites finques dels
voltants del poble i als seus propietaris.
Miquel Morey
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ELS NOSTRES ESCRIPTORS S'EXPLIQUEN:
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ANTONI VIDAL FERRANDO

Antoni Vidal Ferrando (Santanyí, 1945) va ser
poeta molt prest, però va publicar molt tard. De petit
va ser un nin malaltís, que va haver de fer moltes
hores de repòs involuntari, durant les quals combatia
l’avorriment i la soledat amb la lectura. Segons Ponç
Pons, és un poeta absolut, radical, total, sense
trampes, sense perdó, sense excusa. Va conèixer
en vida Bernat Vidal i Tomàs i Blai Bonet. Del primer
va aprendre a estimar el seu país i la llengua catalana;
el segon li va contagiar la seva immensa ambició
literària. D’ençà del primer llibre, la seva trajectòria
és fulgurant i plena de premis com, per exemple,
l’Ausiàs March de poesia de Gandia (1985) amb “El
brell dels jorns”, el Ciutat de Palma de poesia (1985)
amb “Racó de n’Aulet”, el d’Elx de poesia (1987)
amb “Els colors i el zodíac”, el Bernat Vidal i Tomàs
de Santanyí (1988) amb “A l’alba lila dels alocs”,
l’Ateneu de Maó (1990) amb “Cartes a Lady
Hamilton”, el Cavall Verd–Josep-Maria Llompart
amb “Calvari”; per segon cop el Ciutat de Palma de
poesia (1995) amb “El batec de les pedres” i el Sant
Joan de novel·la (1999) amb “La mà del jardiner”.
Actualment treballa en la seva tercera novel·la.

El màxim de gent possible, naturalment, però mai a la força.
De tota manera, tot el que escric, primerament m’ha
d’agradar a mi, m’ha de convèncer i m’ha de omplir unes
necessitats. També ha de servir per aclarir-me el món i
aclarir-me a mi mateix. Després m’agrada compartir-ho.
Tanmateix, no és una obsessió arribar a moltíssima de gent
ja que no és una qüestió de quantitat, sinó de qualitat.

–Què t’ha aportat la literatura?
–Com s’entra en el món de la poesia?
Et contaré com hi vaig entrar jo. Com que de petit vaig
ser un nin malaltís, vaig poder passar molt de temps fent
el que més m’agradava: llegir. No fou, però, fins als tretze
anys que, estudiant literatura, hi vaig entrar de ple, en
aquest món. Llavors em vaig adonar que m’agradava, vaig
tenir ganes d’escriure’n i ho vaig començar a fer. Me’n
vaig enamorar tot d’una que la vaig conèixer. És un amor
que ha tingut intermitències i que encara continua.

–Coneixes la teva obra?
Igual que em conec a mi: no. Per conèixer-la, hauria de
ser un savi, i encara no tenc aquest privilegi de què
gaudeixen un grapat d’afortunats. En línies generals, hom
és incapaç de mirar objectivament la pròpia obra, perquè
és com un fill al qual s’estima massa. Amb gran esforç, es
pot aconseguir de racionalitzar-la fins a un cert punt, però
tanmateix s’escapa, i només els altres es troben en
condicions de valorar-la. És com el caràcter, que hom no
se n’adona de com és i els altres el radiografien en un
instant.
–Qui vols que conegui la teva obra?

M’ha permès, com deia abans, conèixer-me una mica
millor, conèixer millor el món que m’envolta i conèixer
millor la condició humana. També m’ha permès deixar
testimoni d’una sèrie de fets que han estat importants per
a mi (passions, amors, desencisos…). És un poc allò de
dir: “Tot això que he estimat o que m’ha impactat, que
quedi per escrit”.
–Si escrius en català és per…?
Un dels meus grans mestres va ser Bernat Vidal i Tomàs.
Un dia algú li preguntà: “Vostè, per què escriu en català?”,
i ell respongué: “Perquè en sé en català i en castellà, i per
això puc triar. Tu només en saps en castellà i no pots triar.”
Jo no puc dir el mateix que ell. Escric en català d’una
manera natural, perquè és la meva llengua i, a més, és
amb la que em sé expressar millor; també perquè és la
llengua amb la qual em sent compromès; però no tendria
cap problema de fer algun text en castellà si la situació
així ho requerís: les llengües estan fetes per avenir-se, per
entendre’s, i no per estar en permanent desencontre.

–De quina manera han influït Bernat Vidal i Tomàs i Blai
Bonet en la teva obra?
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Molt, sobretot perquè han estat gent que ha donat exemple
i no lliçons. Bernat Vidal em va ensenyar a estimar la meva
llengua, el meu país i la literatura; també a qüestionar-me
el món, a ser molt autocrític, a no creure tot el que ja se
suposava que era cert… En Blai Bonet era més artista i
volia estar a l’alçada dels grans mestres de la literatura
universal. Ell em va contagiar l’ambició literària, la
preocupació per l’originalitat i l’heterodòxia.

–Com a professor que ets, com creus que pot engrescarse el jovent a llegir?
No tenc la vareta màgica per respondre aquesta qüestió
tan complicada de resoldre, però et diria que mai no s’ha
de fer a la força, perquè, sovint en l’etapa de l’adolescència,
genera molt de rebuig. Pens que el mestre ha de llegir
amb els alumnes per contagiar-los-en les ganes i ha de
deixar-los triar el llibre que més els agradi.
–Com veus les noves generacions d’escriptors en català?
La continuïtat de la llengua catalana no està en perill per la
part que correspon als nostres escriptors, però tenim unes
condicions de supervivència molt difícils que, d’alguna
manera, compartim amb la resta de cultures sense estat.
Val a dir que hi ha molta de gent jove (i manco jove) que fa
una literatura molt digna i de molta qualitat.

–Començares escrivint poesia, què et va moure a escriure
novel·la?
La curiositat i el repte amb mi mateix, més que amb els
altres. Com que he tingut sempre la necessitat de superarme, després d’haver escrit alguns llibres de poesia, poder
fer novel·la va esdevenir tota una aventura.

–Quin dels premis obtinguts t’ha omplert més de
satisfacció?
Potser el premi Cavall Verd–Josep-Maria Llompart (1992),
que em donaren per “Calvari”, perquè és un premi que et
donen sense que t’hi hagis de presentar i, a més, te’l donen
els altres companys escriptors.
–Quina part de tu podem trobar en el que escrius?
El cent per cent del que escrius forma part de tu.
Paral·lelament a aquesta afirmació, també dic que és un
error escriure conscientment d’un mateix.

–Com valores el problema de la nostra identitat ?
Renunciar a la identitat no només és renunciar a allò que
et fa ésser qui ets, sinó posar-te del costat dels qui intenten
empobrir la vida; però, avui en dia, caminam cap a
l’extermini de les diferències. La majoria de les identitats
estan amenaçades perquè hi ha una tendència general a
uniformitzar a fi de poder domesticar la gent més
fàcilment.
Entrevista realitzada per a la Premsa Forana de
Mallorca, per Josep Pizà.
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BULLIT DE NOTÍCIES
L’UTOVIA INCA-MANACOR SE’N VA DEL
PROGRAMA ELECTORAL DEL PP I UM NO EN
VOL NI SENTIR PARLAR
Recordau quan a començaments d’aquesta legislatura
autonòmica el PP i UM s’embarcaren en l’aventura de
fer una autovia entre Manacor i Inca i la resposta que
trobaren en tots els pobles de la comarca davant de la
mesura absolutament desmesurada i sense sentit. Ni el
volum de cotxes que hi circulen, ni l’estat actual de la
carretera demanaven una ampliació com aquesta que
destrossava terres, aïllava nuclis urbans i rurals i era una
bestiesa absoluta. A na Maria Antònia Munar la defensa
del projecte li costà el rebuig i la protesta al seu poble,
Costitx, i la posà entre l’espasa i la paret; als comitès locals
del PP dels pobles afectats la proposta els agafà enmig
sense saber com justificar-la i només deien que era una
qüestió de seguretat i de comoditat de poder arribar de
Manacor a Palma en vint minuts que era l’animalada que
la Consellera Mabel Cabrer havia venut com a justificació
de la proposta (la velocitat de 180 Km/h no l’espantava!).
Ara es pot veure que la proposta no s’aguantava per enlloc
i que no els donaria cap rèdit polític ja que per art de màgia,
allò que era tan necessari, fa quatre anys, resulta que ara
ja no ho és. Ai aquests polítics!

UN PUNT VERD AMB PANY I CLAU
Amb la qüestió del reciclatge, de política medioambiental
el nostre Ajuntament pareix que navega i no troba port. Si
ara anau a allò que fins fa poc era el Punt Verd us trobareu
amb una paret de bloquets que tanca el recinte. Per entrar
a no se sap què, hi ha fet una porta per anar no se sap on.
Convendria que qualcú començàs a explicar que és el que
es vol realment i si hi ha alguna cosa en projecte, quina
política de recollida de residus es vol seguir i quina és la
implicació de l’Ajuntament en tot això.

REUNIONS AMB ELS VEÏNATS INTERESSATS
A APROFITAR LES AIGÜES DE LA
DEPURADORA DE SON BACS
Ja no és nou dir que la depuradora de son Bacs té un
problema que és acabar de solucionar el tema de la
depuració de les aigües. A partir d’una proposta de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca es pretén, filtrar i
desinfectar les aigües resultants de treure els llots de les
primeres fases de la depuració i amb un sistema de
llacunatge derivar aquesta aigua amb canonades cap a
terrenys propers a fi de poder-la aprofitar per a regadiu.
Les terres de Banderola, son Rabassa, es Pujolet, camí
d’en Roteres i son Colomar, serien els llocs on es podria
fer arribar aquestes canalitzacions i aprofitar l’aigua. En
un altre lloc de la revista teniu un article on es comenta tot
això i les reunions que s’han fetes amb els veïnats
interessats en el projecte.
CONDICIONAMENTS DES CAMINS RURALS I
DE DIVERSOS CARRERS DEL POBLE
A la passada legislatura es va firmar un conveni amb el
Consell Insular per arreglar els camins rurals de son Bacs
i del Rafal Roig per crear una ruta cicloturista. Ara
s’anuncia que es volen dur a terme. També amb la
col·laboració de la Conselleria d’Agricultura i Pesca es
pretén millorar els camins de son Xigala, Deulosal, camí
de Baix de Roqueta, ses Sorts i es Pujolet. Igualment dins
el Pla d’Obres i Serveis del Consell de Mallorca
l’Ajuntament pretén arreglar el ferm dels carrers Ferriol,
Lluna, Estrella, Ponent i Sol, a més del començament del
carrer Major.
BALL CADA DIVENDRES AL VESPRE A CAS
PADRÍ TONI
Es veu que a la gent de Maria els va la marxa i la ballaruga,
ja que cada divendres, al vespre, al restaurant de Ca’s
Padrí Toni s’hi organitza ball a les totes i sembla que la
proposta ha entrat bé, ja que són molts els mariers i marieres
i gent d’altres pobles veïnats que hi compareixen a passar
una bona estona, alhora que fan exercici i fan salut que és
del que es tracta. Enhorabona per la iniciativa!
CAVALLS MALLORQUINS AL "SALON DU
CHEVAL DE PARIS"
N'Antoni Mas ja el mes passat ens envià aquestes dues
fotos però es quedaren perdudes per dins l'ordinador. La
primera correspon a sis cavalls de pura raça
mallorquina,que gràcies a la subvenció de l’Institut de
l’Esport Hípic de Mallorca, que depèn del Consell de
Mallorca, varen poder anar al Salon du Cheval deParís. I
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BULLIT DE NOTÍCIES
la segona, al lliurament de trofeus del XV Concurs
Morfològic de Cavalls de Pura Raça Mallorquina.
Enhorabona a en Toni i a l'entitat que presideix.

LA CAMPANYA POC ÉS MOLT RECAPTA 19.335
EUROS PER A GUATEMALA.
Durant la segona quinzena del passat mes d’octubre
l’STEI-i i l’ONGD Ensenyants Solidaris vàrem posar en
marxa una campanya amb el lema POC ÉS MOLT de
recaptació de diners per ajudar Guatemala i mirar d’atenuar
una mica els efectes de l’huracà STAN. El CP Antoni
Monjo hi participà aportant el seu granet d'arena. A data
de 6 de febrer en què s’ha fet el darrer estat de comptes,
els ingressos al compte d’EMERGÈNCIA, dóna la xifra
de 19.335 •.
Aprofitant la visita anual que durant la 2ª quinzena de gener

FOTOS
ANTIGUES
Seguim amb la
intenció de, amb la vostra
col·laboració,
anar
publicant fotos antigues del
nostre poble i els seus
habitants i que ha d'acabar
amb la publicació de
fotografies del segle XX.
Aquesta
que
publicam aquest més ens
l'ha enviada en Pep
Vanrell, "Carabassó" i a la
foto hi podeu veure son
pare i sa mare.

ha fet a Guatemala un responsable de Cooperació de
l’STEI-i i Ensenyants Solidaris, s’ha estudiat l’ajuda i els
diners recaptats s’aplicaran a:
• Compra de cuines semi-industrials per lliurar a
les escoles de les zones afectades.
• Repartiment d’aliments: frijoles (mongetes),
farina de blat de moro, oli, incaparina (complement
vitamínic), protemax (farina vitaminada)...
• Suport educatiu a les escoles
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Margalida Torelló Mas ens deixà el
passat dia 1 de febrer a l'edat de 89 anys. Vivia
al carrer Cervantes, número 12.

Pere Mas Mestre va morir el passat dia 14 de febrer a l'edat
de 86 anys. Vivia al carrer de Sant Miquel, número 5.
Maria Font Munar ens deixà el passat dia 20 de febrer a
l'edat de 99 anys. Vivia al carrer Major, número 75.

Jerònima Ferriol Martí va morir el passat dia 20
de febrer a l'edat de 86 anys. Vivia al carrer de
Sa Raval, número 8.

Que descansin en pau

BENVINGUTS:
Joana Mestre Servera va néixer el passat dia 18 de febrer. És
filla de Pere Mestre Ferriol i Maria Àngela Servera Seguí i viuen a Sa
Plaça des Pou, número 10.
Enhorabona als pares i demés família

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

971525002
971525194
971100112
BIBLIOTECA
971525688
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia)
971525463
APOTECARIA
971525020
OFICINA DE CORREUS
971858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)
971525083
ESCOLA DE BAIX
971525252
LOCAL TERCERA EDAT
971525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL
971525457
PARRÒQUIA
971525033
GESA: AVARIES
902534902
SOREA,
Servei d'aigua
971644004
Avaries
971644006
EMERGÈNCIES
112
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
MANCOMUNITAT DES PLA
971830441
(Fax)
Policia Local

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu

- Per demanar hora al servei de Pediatria i Comare
heu de cridar de 8 a 14 hores al ..........971855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu de
cridar al ....................................................971520203
HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 17 a 20 h.
Dissabtes: de 9 a 12 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
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El temps

MES DE GENER
MAXIMES

MINIMES

20

PLUVIOMETRIA
Dia .6 .............. 2 l.
Dia .7 .............. 8 l.
Dia .8 .............. 4 l.
Dia .9 .............. 3 l.
Dia 28 ............ 25 l.
Dia 29 ............. 3 l.
Dies 30 i 31 ... 62 l

16,6º C (Dia 18)

Temperatura Mínima
3,8º C (Dies 10 i 23)
Temperatura Mitjana
10,1º C
Mitjana Màximes
13,2º C
Mitjana Mínimes
TOTAL: 107 LITRES 7º C

15

10

5

0

Temperatura Màxima
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BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES

LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ

REFRANY POPULAR
Ens diu un refrany popular
que: "Qui té doblers vola
i qui no en té, rodola..."
Però es pot equivocar.
I per deixar això ben clar
no hi val anar pels carrers
a discutir qui en té més,
si tanmateix és la banca
qui té avui la palanca
que fa moure tots els doblers.

Maria
06:25
07:35
08:40
09:40

13:40
14:40
15:40
16:40

19:40
20:40

-Sineu-Inca - Palma
06:41 06:55 07:29
07:52 08:06 08:40
08:57 09:11 09:45
09:57 10:11 10:45
10:57 11:11 11:45
11:57 12:11 12:45
12:57 13:11 13:45
13:57 14:11 14:45
14:57 15:11 15:45
15:57 16:11 16:45
16:57 17:11 17:45
17:57 18:11 18:45
18:57 19:11 19:45
19:57 20:11 20:45
20:57 21:11 21:45
22:01 22:15 22:49

Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:21 06:56 07:09 07:35
07:20 07:55 08:08 08:40
08:25 09:00 09:13 09:40
09:25 10:00 10:13
10:25 11:00 11:13
11:25 12:00 12:13
12:25 13:00 13:13 13:40
13:25 14:00 14:13 14:40
14:25 15:00 15:13 15:40
15:25 16:00 16:13 16:40
16:25 17:00 17:13
17:25 18:00 18:13
18:25 19:00 19:13 19:40
19:25 20:00 20:13 20:40
20:25 21:00 21:13 21:30
22:00 22:35 22:48

BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu07:03
08:00 08:18
09:15 09:33
10:48
12:03
13:18
14:33
15:30 15:48
17:03
18:00 18:18
19:33
20:48
22:03

Inca07:17
08:32
09:47
11:02
12:17
13:32
14:47
16:02
17:17
18:32
19:47
21:02
22:17

Palma
07:56
09:11
10:26
11:41
12:56
14:11
15:26
16:41
17:56
19:11
20:26
21:41
22:56

Palma-Inca-Sineu-Maria
06:45 07:25 07:38 08:20
08:00 08:40 08:53
09:15 09:55 10:08 10:20
10:30 11:10 11:23
11:45 12:25 12:38
13:00 13:40 13:53
14:15 14:55 15:08
15:30 16:10 16:23 16:35
16:45 17:25 17:38
18:00 18:40 18:53 19:05
19:15 19:55 20:08
20:30 21:10 21:23
22:00 22:40 22:53

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma

Plama- Maria-Sta Marg-Can Pic

07:15 07:30 08:35
10:45 11:00 11:10 12:15
14:50 15:00 16:05
18:00 18:20 18:30 19:35
Dissabtes, diumenges i festius:
07:15 07:30 08:35
14:30 14:50 15:00 16:05

09:00
13:15
16:30
19:45

10:05
14:20
17:35
20:50

10:15 10:30
14:30
17:45 17:55
21:00 21:15

09:00 10:05 10:15 10:30
19:45 20:50 21:00 21:15
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OBJECTIU: LA MONCLOA!
El mes passat signava un escrit on parlava de ZP i lloava
el seu tarannà democràtic a pesar de recordar que la
seva concepció d’Espanya i la meva no coincidien i que
s’oposaven en la major part dels temes referits a drets
nacionals. Jo no li discutia els seus drets com a ciutadà,
en canvi ell segueix negant-me a mi els meus, i si no els
nega del tot, els subordina als seus. Tot i això l’oposava
a les formes del primer partit de l’oposició al parlament
espanyol, el PP i els seus principals dirigents, els quals
darrerament, han accentuat el seu perfil de polítics sense
escrúpols usant tàctiques goebbelianes que els fa
mereixedors de figurar en l’antologia dels principals
manipuladors de masses de la nostra història més recent.
A propòsit d’aquests elogis a ZP, algun amic em qualificà
d’il·lús (tot i que crec que en vaig marcar unes distàncies
prou remarcables), alhora que em comentà que havia
estat massa generós amb el trio La-La-La (Rajoy,
Zaplana i Acebes) i les seves desbarrades dialèctiques,
fent-me veure la necessitat absolutament higiènica i
inajornable d’intentar destapar públicament les seves
mentides que afecten les més elementals formes de
convivència democràtica.
Podríem començar per la manipulació de la recollida de
signatures per aturar l’Estatut català. No vos faceu
il·lusions, saben perfectament que això de la recollida de
signatures no va enlloc. L’únic que volen és fer renou,
repetir, a fi d’espantar el personal, que Espanya es trenca,
que es negocia amb radicals. Volen donar la imatge que
Zapatero és un tou i una persona a la qual només li
interessa ocupar la cadira i que és capaç de vendre sa
mare (llegiu Espanya) per seguir al poder. Com que
saben que a Catalunya el PP no pinta ni una regadora (a
Girona gairebé són extraparlamentaris) no els fa res
manipular la ignorància i la mala bava de molts espanyols
que encara es creuen que els catalans demanen la lluna.
Ells, a Catalunya, no hi perden res, però poden guanyar

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

Dilluns Tancat

Tapes, paelles i menjars per encàrrec

els vots de la ignorància i de l’anticatalanisme històric
que des de fa temps es passeja per les Espanyes. Però
mirau, quan diuen que el nou estatut pot rompre Espanya,
no diuen en cap moment que allò que demanen els
catalans no arriba ni a la sola de les sabates d’allò que
els bascos i els navarresos tenen, constitucionalment, des
de sempre, i que ningú, ni el PP, no els discuteix. Fins i
tot el nostre president Matas, per una part diu amèn a
allò que diuen els seus caps, però alhora demana el mateix
que pugui aconseguir Catalunya amb la negociació del
nou Estatut. D’això se’n diu vulgarment jugar a la Puta i
a la Ramoneta.
Sobre les converses amb ETA, per assegurar que deixen
definitivament les armes i s’acabin les víctimes d’una
vegada, el PP no ha dubtat a treure els morts al carrer i
acusar l’executiu socialista de vendre’s a terroristes, a
tornar rompre Espanya, etc., etc. Però no diuen en cap
moment que quan Aznar era a la Moncloa i tenia
responsabilitats de govern també autoritzà converses
amb ETA per cercar una alternativa a un carreró sense
sortida. El posterior atemptat que patí personalment
canvià el panorama del tot i en lloc d’apel·lar al sentit de
responsabilitat, que ha de tenir tot dirigent per sobre de
posicionaments personals, tancà tota negociació i cregué
que amb mesures repressives acabaria amb el problema.
Ni el cas modèlic d’Irlanda, on el Govern britànic ha
negociat amb l’IRA, els fa canviar d’opinió. El cas és fer
mal a Zapatero. No els importa amagar la veritat, dir les
mentides que faci falta.
I ara han descobert el carrer. Que l’església protesta
perquè la religió ha deixat de ser matèria obligatòria:
manifestació (i el PP també). Que l’església protesta
perquè s’autoritzen les parelles del mateix sexe:
manifestació (i el PP també). Que l’extrema dreta protesta
perquè els papers que el règim franquista prengué a les
institucions catalanes, després del cop d’estat del 36,
tornin als seus legítims propietaris: manifestació (i el PP
també). Si abans era l’esquerra qui dominava la protesta
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al carrer, ara han canviat les tornes. L’agenda del PP és
plena de cites amb manifestacions diverses, sempre que
el destinatari de la protesta sigui el govern de ZP.
Aquests personatges, amb Aznar al capdavant, que no
dubtaren a mentir per ficar els soldats espanyols en una
guerra maquiavèlica (recordau quan Aznar sortí a la
televisió assegurant que ell sabia del cert que l’Iraq tenia
armes nuclears i que per això s’havia de fer costat a
Bush?), s’han convertit en uns experts en manipular fets,

amagar coses i usar la bona fe i la ignorància de molta
gent per aconseguir els seus objectius.
Si amb aquestes estratègies algun dia tornen al poder ja
ens podem posar a tremolar. Ara pens que hauré de
canviar el discurs. Em sembla que ja començ a mirar els
Bono i el Rodríguez Ibarra amb una certa simpatia.
Horror!!! Què m’està passant?

MODES DE MARIA DE LA SALUT

miserable. I del que passa a Maria: que no hi hagi vida
comercial, tenen la culpa els mariandos i el caràcter
mariando que de la seva ignorància està ple de males idees
i de ganes de punyir i fer mal. Dos del mateix té la
xafarderia, perquè segons pareix tothom dins els bars es
dedica a xerrar malament de tothom i sent així, amb la
intenció més purament autodestructiva d’atac a
l’autoestima de forma sistemàtica díficilment es crea
l’ambient on un pot trobar el camí més adequat a les seves
voluntats i capacitats, perquè una cosa és certa: Déu estima
tothom igual, i els que fan vius i beneits a Maria poc estimen
Maria. És així perquè els enemics més declarats que tenim
són els que en l’autoestima ens feren allà on més mal ens
fa. Aquests enemics solen ser uns fracassats que pretenen
que tothom fracassi com ells.

Lluc Matas
Maria, no sé si des de sempre, però ara sí és el
poble menys hospitalari de la comarca amb diferència:
potser sigui perquè ningú suporta que un altre sigui més,
quan des de l’enveja sols s’ha aconseguit sempre el fracàs
i la malaltia. I està de moda a Maria fer vius i beneits i
creure’s més que ningú altre. Això espanya la convivència
i la relació social i convida poc que la gent dels altres
pobles se senti còmoda aquí.
A Maria la batuta la volen dur un parell o uns quants
més que la màxima autoritat que és el batle, i s’equivoquen,
però mentrestant manipulen per un costat o un altre. A
més fa estona que la llei del més fort o del que espanta
més ha caigut en extinció. Seria guapo un poc d’educació
i el dur-se tothom bé, però pel que es veu sols es duen bé
el conjunt del poble als funerals, i això és hipocresia funesta
que sols es mou pel pur interès de desfilar davant els
familiars dels morts, perquè els tenguin en compte per
una cosa o l’altra.
La unió al poble de Maria no existeix, i no existeix
per ignorància i enveges o diferències polítiques. Sols es
duu la fantasmeria d’aparentar l’oro i el moro sent un

Joan Gelabert

El joc que val no és el d’escoltar els marginadors
que no volen que ningú sigui més que ells, sinó en rebutjar
tot i cada individu que vol bons i dolents a la seva
conveniència i que no dubta calumniar per tal de fer valer
els seus perversos interessos. El que és cert, és que qui
enganya és qui manipula, i que per anar bé ni a Maria ni a
cap poble hi hauria d’haver la mena d’història cancerígena
que destrueix l’essència viva, honrada i noble que cada
poble hauria de tenir.
Per on comença Maria?
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA *XXXI*
DEDICATÒRIA
El filàntrop Mossèn Miquel Parets i Serra ens explica
perquè els burundesos a Déu li diuen entre altres noms:
Pare de les vaques i el infantons.
“Els barundi des de sempre i com bons monoteistes
que són, han donat molts noms a Déu. El principal és el
d’Imana que és el nom de Déu per excel·lència. Però
també li donen altres noms, com Creador, Senyor, Provident,
...
Però tanmateix, el nom que a ells els resulta més
entranyable és el de “Pare de vaques i d’infantons” ja
que, els fills i les vaques són el regal més important que
poden rebre del seu Déu. És veritat que també necessiten
terra i bananers, però sense fills i sense vaques la terra no
seria més que una galanxona gàbia, però buida.
La terra sense fills i sense vaques no seria cap
benedicció de Déu.
Tal vegada la millor explicació de com és la fe en
Déu dels burundesos i de quina és la relació personal que
mantenen amb Ell, ens la doni aquesta cançó de bressol,
que és una peça clàssica de la seva literatura popular”
Calma’t, no ploris fill meu, t’ho suplic.
Calma’t arbre d’ombra
Que encatives les mares!
Déu que te m’ha encomanat
Tant de bo em fecundi de bell nou
I torni a tovar nova vida dins el ventre.
El mateix Déu que te m’ha encomanat
M’ajudi a fer-te créixer,
No ploris, garlanda florida
que m’engalanes l’esquena!
Deixa’m resguardar-te del sol,
i tu resguarda’m de l’enyorança.
Calma’t, minyó de mes entranyes,
cultiu de comunió
conreat i compartit amb Déu.
No ploris, orgull i bellesa meva!
Tu que m’has obert la portalada de davant
i ja no t’he d’acalar més el cap
i sortir per la de darrera
per la vergonya de semblar eixorca.
Calma’t, gelosia de tothom!
Que el qui et vulgui fer mal
es trobi tan lluny com la lluna,
i el que et vulgui estimar
et tengui tan a l’abast
com el portal obert de casa.
No ploris, comunió de Déu!
Qui em donaria el do de trobar-lo?
Li estendria l’estora
i als seus peus l’adoraria!

DAIXO-DAIXO AMB NA CATY PER BURUNDI
“LA PAOROSA POLIOMIELITIS”
Na Caty, la nostra bella “cicerone” mallorquina per
les africanes terres burundeses, avui ens recorda per
començar, la seva visita a un hospital:
“També vam visitar l’hospital de la Poliomielitis,
malaltia que afecta els músculs de les cames i no els deixa
caminar.
Molts de nins s’enfilaven als arbres. Això ho feien
per poder-nos veure millor.”
Fent un petit incís en l’explicació de na Caty, direm
que efectivament la poliomielitis és una greu malaltia que
afecta els músculs de les cames, doncs es tracta d’una
patologia infecciosa aguda, contagiosa i epidèmica
originada per un grup d’enterovirus amb propietats
hemotròfiques; aquest virus filtrable neuròtrop penetra
per via digestiva i lesiona particularment les banyes
anteriors de la medul·la.
Afecta especialment els infants, però també els
adults.
Evoluciona en quatre fases successives:
a) Fase d’incubació que va des de la infecció vírica
fins a la irrupció dels primers símptomes.
b) Fase d’invasió o preparalítica, que va des de
l’anterior fins a l’inici de la paràlisi;
c) Fase paralítica i...
d) Fase de regressió de la paràlisi.
La manifestació clínica més important, per la seva
gravetat, és la paràlisi, que pot afectar en part o del tot, o
esser definitiva i deixar deformitats i altres conseqüències,
la major part dels casos, però no presenta cap manifestació
clínica.
El tractament de la poliomielitis comprèn mesures
profilàctiques, medicamentoses,
ortopèdiques, físiques, etc.
Després d’aquesta pinzellada
sobre la punyida de vogamarí que és
la poliomielitis, continuarem amb les
deixondides explicacions de na Caty
envers de Burundi.
“Vam creuar diferents ponts. En
segons quins, un company nostre
anava a veure si el pont era segur; ho
va ser.
Haguérem de passar per altres
pontets dins la selva.
Els burundesos tot ho
transporten damunt el cap. Entre el
cap i el material que hi transporten hi
ha una coroneta que ells anomenen
ingate.
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Jo vaig voler fer el mateix i no vaig poder aguantarho”
Seguint el fil del que ens conta na Caty envers el
seu pas per la selva, direm que la vegetació que predomina
a Burundi és la sabana.
Però que és la sabana? Comunament la sabana és
una planura herbosa i extensa amb arbres espargits de
diversos tamanys i cimalada aplanada.
La sabana es dóna en condicions molt variables,
sobretot en terres riques en nutrients i especialment sota
climes tropicals amb precipitacions més bé escasses
d’entre 100 i 400 mm.
Tanmateix però, el que millor defineix el clima de la
sabana és l’estacionalitzat. De fet, en aquest ecosistema
es produeix una clara distinció entre l’estació seca i la
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humida, que condiciona les grans migracions d’animals
cercant les pastures amb les quals alimentar-se.
Això explica el predomini de les gramínies, quan
seria més lògic un mantell vegetal propi d’un bosc dens o
una selva plujosa.
També hem de fer esment que, amb l’aparició de la
sabana col·laboren factors com els focs periòdics provocats
pels llamps o bé per l’acció humana, el que afavoreix el
creixement de les herbes en detriment del bosc.
L’acàcia, junt amb el baobab, són els arbres per
antonomàsia de la sabana.
Sobretot l’acàcia amb la seva forma de parasol és
l’autèntica madona d’aquestes praderies africanes.
La seva forma pentura és tan arbustiva com
arborícola amb ramificacions sovint espinoses amb fulles
compostes i de vegades dividides, les flors són petites
disposades en glomèruls arrodonits o bé allargats i fruits
en tavella o sigui en embolcall o beina.
Però no solament podem trobar les acàcies en les
sabanes africanes, també en el corral de ca nostra hi viuen
parents seus, com són les mimoses.
I amb el groguenc color de tan galanxona flor ens
acomiadarem si Déu ho vol fins el proper capítol d’”Anar
l’ull al bou amb l’ELA”.
Miquel Jordan i Ronsano

PER DESFER LES MENTIDES QUE ESCAMPEN
Tot i que el català havia patit ja una reculada en el
terreny literari des de mitjan segle XVI, s’havia mantingut
com a únic idioma oficial (compartint amb el llatí tal
condició només en alguns àmbits), com a idioma d’ús
habitual i general, i com a únic idioma conegut per la
majoria de la gent, tant al Principat, com al Rosselló, a
València i al Regne de Mallorca. Quan, a rel del Tractat
dels Pirineus, la Catalunya Nord ( el Rosselló, el Vallespir,
el Conflent, el Capcir i una bona part de la Cerdanya)
passà a ser del rei de França, el 1659, el català començà
a ser-hi perseguit amb ordres i reglaments discriminatoris
ja a partir de 1660, reblats el 1672, ordenant que la
predicació s’hi fes en francès ( 1676), tot i que, degut a la
resistència de la població a ser afrancesada, no
començaren a ser eficaços fins el 1682. A la resta del
territori el català començà a ser-hi perseguit en perdre, la
Corona d’Aragó, la Guerra de Successió, el 1707 a
València, 1713 al Principat, 1715 a Mallorca, Eivissa i
Formentera ( Menorca quedava sota dominació britànica,
en virtut del Tractat d’Utrecht, i els anglesos hi mantenien
l’oficialitat del català). Els motius pels quals es justificava
tal fet eren de l’estil dels de ”...justo derecho de
conquista....”, “....fuerza superior de las armas...”,
“....por la victoriosa espada de Felipe V”, “.... por el
temor de la fuerza superior de las tropas”, i altres
fineses “democràtiques” i “antiterroristes” semblants.
De llavors ençà, la llengua catalana ha estat perseguida,
en el seu propi territori, fins ara mateix.

Les ordres es començaren a donar totd’una, tot i
que, degut a la resistència de la gent a ser castellanitzats,
moltes d’elles s’hagueren de repetir i tornar a repetir en
diverses ocasions. Ordres com la de que “...el Regente y
el Fiscal sean precisamente castellanos”, o la de que “....se
actúe y los Instrumentos se escrivan la lengua Castellana.
Y de que de oy (sic) en adelante no se permita imprimir
libro alguno en otro idioma que Castellano”, “...so pena de
pan y agua por cada vez que tuviesen con los nuestros
conversación tirada en catalán”, “...entendièndose la
impresión en Castellano y Latín, però no en Cathalan
(sic)....”, “...no permitiendo textos escritos en ningún
dialecto...”; a més d’anar contra l’ensenyament en català,
contra els judicis en català i contra la publicació de llibres
en català, la persecució anava, per temporades, contra la
correspondència en català, contra les telefonades en català,
contra els telegrames en català, contra el teatre en català,
contra el catecisme i les oracions en català, contra els
epitafis i les làpides dels cementeris en català, contra les
escriptures notarials en català, contra els registres civils i
eclesiàstics en català, contra els noms en català, contra
els rètols en català, contra els impresos en català, contra
el cinema en català, etc. (vegeu “La persecució política
de la llengua catalana” de Francesc Ferrer i Gironès,
Edicions 62, Barcelona 1985). I llavors hi ha qui gosa dir
que el castellà mai no ha estat imposat i que el català
recula per pura tendència natural.
Jaume Bonet Moll
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Jornada cicloturista familiar de
s’Institut: de Sineu a Maria
El proper
dissabte dia 25 de
març, Maria de la
Salut, serà part
important de la
primera
Jornada
cicloturista familiar
que organitza s’Institut
de Serveis Socials i
Esportius de Mallorca
amb la col·laboració
dels Ajuntaments de
Maria i Sineu. Es
tracta
d’un
esdeveniment
esportiu de caire
totalment popular,
adreçat a persones de totes les edats.
La programació s’iniciarà a les 9.30 hores del matí
a la Plaça des Mercat de Sineu amb les inscripcions i el
lliurament dels corresponents dorsals a tots els participants.
A les 10 hores començarà la marxa cicloturista en direcció
al nostre poble. Un itinerari que tendrà totes les proteccions:
Guàrdia Civil de Trànsit, cotxe per obrir i tancar la caravana,
ambulàncies i metges, transport per als retirats.......
Una vegada que els cicloturistes arribin a Maria,
a la Plaça des Pou, hi haurà begudes i berenar per als
participants, sorteig de regals entre els que portin dorsal...
i tornada cap a Sineu. Una vegada que arribin al punt
inicial seran obsequiats amb més regals.
La participació és oberta i gratuïta. Tan sols es
demana que es porti casc protector i que es formalitzi la
inscripció per a que l’assegurança de la marxa els cobreixi.
Vos animam a tots a participar-hi. Sols seran 14 quilòmetres
amb una aturada a Maria. S’esperen més de dos centenars
de participants.
Tomeu Arbona
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Daniel Estarellas i Jaume Vallés
comencen la nova temporada ciclista
El passat dia 19 de febrer, dos dels ciclistes del
nostre poble, Daniel Estarellas i Jaume Vallés, varen iniciar
les competicions oficials de la nova temporada ciclista.
Després de la “challenge” per a professionals, ha arribat
el torn de les curses open en les quals aquest dos
esportistes hi competeixen com a ciclesportistes.
Daniel Estarellas, amb el mallot del Club Ciclista
de Maria de la Salut – Aguamar – Viatges Martel, inaugura
la nova campanya després d’haver passat de la categoria
de promoció a la de ciclesportistes on el nivell és molt més
elevat.
D’altra
banda, Jaume Vallés,
amb el mallot de
l’Agrupació Ciclista
Sineu – Grup
Fontanet, va canviar
de categoria la
passada temporada,
després de finalitzar
el Trofeu Ciclista Pla
de Mallorca. Ja va demostrar les seves possibilitats en
algunes competicions però aquesta ha de ser la campanya
on ha d’assolir el seu vertader nivell, amb una preparació
molt més adequada.
Encara no ha arribat el moment per a que aquests
dos ciclistes demostrin la seva categoria. Encara estam al
tram del primer rodatge. Ara és el temps de seguir la roda
del davant i d’intentar aguantar dins el pilot a unes curses
open on hi ha ciclistes de la categoria UCI continental que
venen a Mallorca per preparar la campanya dins el camp
professional.
La foto que acompanya aquesta informació
correspon als instants anteriors a l’inici del “Trofeu s’Horta
2006” que es va celebrar el passat 25 de febrer a la
distància de 79 quilòmetres. Vos podem ben assegurar
que en acabar la cursa, els dos mariandos feien més mala
cara.
Tomeu Arbona
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EL TROFEU CICLISTA PLA DE MALLORCA ES PREPARA PER A UNA NOVA EDICIÓ.
Ja està totalment perfilada la configuració del Trofeu
ciclista Pla de Mallorca – Gran Premi “la Caixa” que
patrocina s’Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca. Una competició que en els darrers anys ha
superat els tres cents participants, situant-se com la que
replega major quantitat de ciclistes illencs. Serà la XXIIa
edició que presenta una configuració general de cinc etapes
repartides en altres tants caps de setmana consecutius.
Les jornades es celebraran els dos primers dissabtes
de maig, dies 6 i 13, i els dos darrers diumenges, dies 21 i
28, per acabar el primer dissabte de juny, el dia 3. El sopar
de cloenda i lliurament de premis serà el divendres dia 9
de juny al restaurant es Cruce, a Vilafranca, entitat que
patrocina la general de les metes volants. Un acte que
l’any passat va superar els 420 comensals.
Una novetat significativa serà que la contra rellotge
individual, en lloc de disputar-se a la jornada inicial, passarà
a la tercera i també canviarà d’escenari ja que per a aquest
any, es confirma que serà Porreres-Vilafranca, un traçat
de gairebé 10.5 quilòmetres amb una carretera amb molt
bon estat.
Les localitats de Muro, sa Pobla, Montuïri i Sineu
seran, en aquest ordre els llocs on s’ubicaran les
respectives pancartes de partida i arribada a les quatre
jornades en ruta. Les jornades dels dissabtes seran els
horabaixes i les del diumenges, els matins. Les dues
primeres, seran allargades i presentaran algunes dificultats
afegides respecte els anys anteriors amb l’objectiu de
donar-los algun atractiu superior al dels darrers anys.
Una cursa que contempla dues competicions. El
Pla Gran, per als ciclistes més experimentats i el Pla Petit,
per als més modests. Miquel Àngel Cirer, del Inca-Deià,
en el Gran, i Josep Miquel Lluís, del Herbes Túnel, en el
Petit, foren els dos guanyadors absoluts de la passada
edició.
Així queda la configuració definitiva de les etapes:
1a ETAPA: Dissabte 06 de maig , a Muro,
organitza el CC Muro. Meta a la Plaça de l’Ajuntament:
Muro, Can Picafort, Santa Margalida, Son Tovell (PM),
Llubí, rodona d’Inca i Muro (34 Km).
A les 16:00 h.: Pla Petit: 1 volta al circuit.
A les 17.30 h.: Pla Gran: 2 voltes. Meta volant a
la primera passada per Muro (71 Km).
2a ETAPA: Dissabte dia 13 de maig, a sa Pobla,
organitza el CC sa Pobla, meta davant el Polisportiu
municipal..

Els maillots de l'edició de l'any passat

A les 16 h.: Pla Petit: sa Pobla, Muro, rodona
Santa Margalida, Son Tovell, sa Serra (PM), rodona Sineu,
Llubí (MV) i sa Pobla (32 Kms).
A les 17.30 h.: Pla Gran: sa Pobla, Muro, rodona
Santa Margalida, Son Tovell, sa Serra (PM), rodona Sineu,
Llubí, sa Pobla (MV), Muro, rodona Santa Margalida, Son
Tovell, sa Serra (PM), rodona Sineu, Llubí, sa Verdera, sa
Serra, Sineu, Llubí i sa Pobla (85 Km).
3a ETAPA: Diumenge dia 21 de maig ,
Porreres- Vilafranca, organitza la SD Vilafranca.
Cronometrada individual amb partida de Porreres i arribada
a Vilafranca. Els ciclistes partiran a intervals d’un minut.
A les 09:00 hores partirà el primer ciclista del Pla
Petit. Després del darrer d’aquesta cursa partirà el primer
del Pla Gran.
4a ETAPA: Diumenge dia 28 de maig, a
Montuïri, organitza el CC Montuïri, amb la meta a la
Plaça de l’Ajuntament. Itinerari: Montuïri, creuer de Son
Company, creuer de Sant Joan, Son Costa i Montuïri (16
Km cada volta).
A les 9 h: Pla Petit: Dues voltes (30 Km). Premi
de muntanya a Son Costa i meta volant a Montuïri (ambdós
a la primera volta).
A les 10.30 hores: Pla Gran: quatre voltes (80
Km). Premi de muntanya a Son Costa (1a i 3a volta) i
meta volant a Montuïri (2a volta).
5a ETAPA: Dissabte dia 3 de juny, a Sineu,
organitza l’AC Sineu, amb la meta situada a la Plaça des
Fossar.
A les 16 hores: Pla Petit: Sineu, Lloret, ctra de
Sineu, Sineu (MV), Lloret, creuer de Pina, ctra de Sineu,
sa Llimonera (PM), Sineu (30 Km).
A les 17.30 h: Pla Gran: Sineu, Lloret, ctra de
Sineu, Sineu, Lloret, creuer de Pina, ctra de Sineu, sa
Llimonera (PM), Sineu, Lloret, creuer de Pina, ctra de
Sineu, sa Llimonera (PM), Sineu, Lloret, creuer de Pina,
ctra de Sineu, Sineu (74 Km)

FENT CARRERANY - 20 (60)

Març, 2006

UNA RUETA PASSADA PER AIGUA

Enguany la rueta l'hem hagut d'agafar
així com venia: un poc humida i passada per
aigua. Així la festa, que tradicionalment
acabava damunt la plaça, enguany s'hagué de
fer a l'escola de baix. I encara sort d'una miqueta de calma que permeté que els alumnes
grans poguessins desplaçar-se a l'escola de
baix, sempre baix l'amenaça de la pluja.
Allà els colors, els jocs i la improvisació
es mesclaren per poder fer aquesta festa que
acomiada els darrers dies abans d'entrar a la
llarga i trista corema.

LA PROPERA EXCURSIÓ INTENTAREM PUJAR AL GALATZÓ
El dia 19 de març tenim previst pujar al Galatzó, puig de 1.026 metres d’altitud i que fa partió entre els termes
municipals d’Estellencs, Calvià i Puigpunyent.
És una excursió amb un grau alt de dificultat per la qual cosa és recomanable per excursionistes experimentats.
Hi ha la possibilitat de pujar des d’Estellencs o des de Galilea, com també passar d’una banda a l’altra, però per
això tenim el problema del transport.
Partirem amb cotxes particulars des de Sa Plaça, a les 8,30 hores i dinarem del que durem dins les motxiles.

