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EDITORIAL
Ja som al mes de juny i l’estiu ja és aquí. El cicle anual es torna
a trobar amb l’època estival i uns costums que tornen invariablement. La
calor convida la gent a prendre la fresca, a fer hores a la plaça, a prendre’s
les coses amb més calma. Però la vida al poble continua i hi ha moltes
coses que van endavant sense que la gent de Maria hagi valorat a
bastament la repercussió que van agafant i com pot canviar les seves
vides en el futur. N’hi ha prou a sortir a segons quines hores pel poble
per veure que el panorama humà ha canviat. La gent que et trobes pel
carrer no és la de sempre. Són nouvinguts que han passat a viure entre
nosaltres. No se sap ben bé quants n’hi ha. Formen grups a part. Molts
d’ells viuen apilotats en cases, sense condicions. No es fan massa amb la
gent del poble. Ningú no s’ha acostat a ells. Ningú no ha fet cap gest per
acostar-se a ells i dir-los que ja que són aquí, han de saber que tenen uns
drets que han de fer valer i que els iguala a la resta de ciutadans; però que
alhora han de fer uns gests per adaptar-se a la realitat que hi ha aquí. Han
d’aprendre a conviure amb els costums, les tradicions, la llengua del
país. Ho han de respectar, però per fer-ho primer ho han de conèixer.
Molts d’ells, ja grans, no passaran per l’escola, per aprendre la llengua
del seu nou país. Però l’escola s’ha d’acostar a ells. Les autoritats
municipals han de començar a moure’s si no volen que el dia de demà, a
Maria, en lloc d’un poble, n’hi hagi dos. En lloc de veïnats solidaris, hi
hagi diferències, rivalitats. La feina dels poders públics és absolutament
necessària per posar remei a aquesta situació en què els dos col·lectius es
donen actualment l’esquena. No es tracta de fer catastrofisme. Es tracta
d’evitar futurs conflictes i situacions de discriminació. Quan es varen fer
les reunions de l’Agenda Local 21, aquest tema va ser un dels més
demanats pels assistents a les reunions informatives. I relacionat amb
això, hi ha el tema de l’habitatge. Molts d’ells, sobretot els d’origen
magribí, viuen en condicions higièniques precàries. No es poden fer els
ulls grossos davant això. Si hi ha indicis d’il·legalitats o d’abusos s’han
de denunciar. Fa massa temps que des de l’Ajuntament s’haurien d’haver
pres mesures en aquest sentit. I fins ara han callat i han evitat banyar-se.
Si el dia de demà hi ha algun conflicte que esclati, els nostres representants
polítics en seran els primers responsables. Si necessiten l’ajuda, que la
necessiten, d’institucions superiors, que la reclamin, que l’exigeixin. I si
no la reben, que ho denunciïn. Amb el futur del nostre poble no es pot
jugar. No val amagar-se.
HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:
Eulàlia F. Ferriol Quetglas, Llorenç Font Dalmau, Col·lectiu per a la
memòria històrica, Miquel Jordan i Ronsano, Tomeu Arbona i Penya
Barcelonista de Maria de la Salut
EDITA:
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EXCURSIÓ A LA PENÍNSULA DE LA VICTÒRIA
El passat dia 28 de maig, acompanyats d’una molt
bona climatologia, visitàrem La Victòria d’Alcúdia i
pujàrem a Sa Penya Roja i sa Talaia.
El cel era claríssim, cosa que feu que les vistes
meravelloses fossin molt nítides. Deixàrem el cotxe a
l’aparcament de l’ermita de la Victòria i d’allà pujàrem
per una pista sense asfaltar fins que trobam un caminoi, a
l’esquerra, amb l’indicador de “Sa Penya Roja”. Aquest
camonoi voreja la costa fins arribar sobre el “Cap de Pinar”
sempre tenint enfront la península de Formentor. Pujàrem
fins a la Penya Roja o Penya des Migdia (387 m), on hi
ha col·locat un antic canó i des d’on poguérem gaudir
d’una excepcional vista sobre el destacament militar de
Cap de Pinar.
Desférem el caminoi fins a tornar a la pista forestal
i finalment ascendírem a Sa Talaia d’Alcúdia a 442 metres
d’altura. És un mirador excepcional sobre les dues badies,
la de Pollença i la d’Alcúdia. I per això també és un bon
lloc per a la vigilància del foc. I precisament amb un
d’aquests vigilants d’Ibanat mantinguérem una conversa
sobre l’origen de la nostra llengua sobre la qual té una
molt curiosa teoria. També ens recità un bon grapat de
gloses sobre Maria i Sineu.
Ja de baixada i per acabar, al restaurant “Es Mirador
de la Victòria” ens prepararen un arròs negre amb tinta de
calamars que fou una excel·lent cloenda a l’excursió.
Magí Ferriol

Vista dela Badia de Pollença

El canó de Sa Penya Roja amb els excursionistes

A dalt de sa Talaia.

Entrada, amb torre de defensa, a sa Penya Roja
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EL TEATRE A MARIA DE LA SALUT DES DEL
1968 AL 1972:LA COMPANYIA DE MARIA (i 3)
(Aquest el títol d'un treball que realitzà Eulàlia F. Ferriol Quetglas, durant els seus estudis de Filologia Catalana i
que, pel seu interès i per la seva extensió publicarem al llarg de vàries revistes)

L’amo de son Magraner (Pere Capellà ~1949)
Any de representació : 1969
Breu sinopsi:
Comèdia en tres actes a través de la qual coneixem
la vida dels hereus de la finca de Son Magraner.
En Joan és el fill d’un pagès que va comprar la finca
de Son Magraner als amos quan se’n varen cansar, i ara
ell ha passat a ser el senyor de la finca. L’important, però,
és el fet que ell no vol renunciar a les seves arrels ni als
seus costums per haver pujat de categoria social i per això
no vol que el tractin de senyor, ell només vol ser l’amo.
Tot el contrari és el que pensen les seves germanes
Miquela i Maria les quals només aspiren a casar-se amb
un senyor o amb un noble. Però també tenim el cas de na
Francisca que es casa per amor amb un dels missatges, en
Gaspar.
Al final com sempre tothom és ben feliç com a
resultat dels bons matrimonis que han pogut aconseguir i
per poder viure de la terra.
Coneixem una vegada més la societat mallorquina
de l’època i assistim als canvis que es produeixen a poc a
poc dins el món rural del moment.
Grup humà:
PERSONATGES
Joan
Gaspar
Francisca
Francinaina
Miquela
Maria
Tomeu
Juanita
Porquer
Lluís
Llinàs

ACTORS
Andreu Alcover
Gabriel Ferriol
Joana Maria Fons
Maria Quetglas
Catalina Mestre
Apol·lònia Costa
Nadal Ferriol
Rosa Gallegos
Joan Gelabert
Jaume Quetglas
Guillem Carbonell

Apuntador
Director
Atrezzo

Gabriel Quetglas
Toni Morey
Joan Vanrell

Igual que l’obra anterior, aquesta la varen
representar al Cinema de Maria, al local social de Lloret i
al Teleclub d’Ariany.
Com que l’apuntador, en Gabriel Bergas, és
periodista en va fer algunes ressenyes les quals tot seguit
veurem. Són dues ressenyes aparegudes al Diario de

Mallorca i al diari de Baleares respectivament.

Aigua de pluja (Gabriel Cortès Cortès ~ 1951)
Any de representació : 1970
Breu sinopsi:
És una comèdia en tres actes plena d’embulls i
d’enganys per tal d’aconseguir l’herència d’una tia eixorca.
Els protagonistes de l’obra, en Pere i la seva cosina (la
qual no coneixem fins al final, que és quan sabem que és
na Sílvia) s’han de casar per poder heretar les terres de
Binigarrit. En principi no pareix res estrany però és que
els dos cosins no es coneixen.
El problema apareix quan en Pere s’enamora de la
criada, na Maria, la neboda del majoral una al·lota molt
bella però que és pagesa, fet que impedeix el matrimoni
amb el senyor.
Tanmateix, però, al final tot queda en mans de la
persona que més estima la terra, el majoral, el qual s’hauria
mort si haguessin venut les terres.
Els protagonistes de l’obra són gent mallorquina
de l’època i per tant reflecteixen la societat del moment.
Grup humà:
PERSONATGES
Maria
Sílvia
Francina
Coloma
Jaume
Rafel
Pau
Tomeu

ACTORS
Catalina Mestre
Praxedis Font
Maria Quetglas
Joana Gelabert
Gabriel Ferriol
Andreu Alcover
Nadal Ferriol

Juny 2006
Apuntador
Director
Atrezzo
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Gabriel Bergas
Joan Vanrell

Aquesta obra la representaren al cinema de Maria i
al Teleclub d’Ariany. Després de l’obra, representaren el
sainet del mateix autor Hotel Cosmopolita.

Porquer
Pau
Don Miquel
Gabriela
Fernando
Pilín
Miquel de Sóller
Missatges

Joan Gelabert

Apuntador
Director
Atrezzo

Gabriel Bergas

Praxedis Font

Sa madona du es maneig (Pere Capellà ~1950)
Any de representació: 1971
Breu sinopsi:
És una comèdia en tres actes a través de la qual
coneixem el món de les famoses bubotes, de les quals
sempre n’he sentit parlar el padrins, representat pels
negocis de contrabàndol que du a terme en Pere Antoni
amb en Miquel de Sóller.
Aquests negocis fan que la seva dona, na Margalida,
sigui la que du tot el trull de la finca de son Boscana,
d’aquí el títol de l’obra. Don Miquel , per altra banda, és
un reducte dels darrers nobles de Mallorca que encara se
sent identificat amb la seva terra i per això la deixa a una
neboda seva, na Teresa, la qual estima la terra perquè és el
llegat dels seus avantpassats.
Com sempre, per enmig hi ha interessos per
l’herència i matrimonis; alguns per amor i d’altres per
interessos.
Aquesta peça és un altre exemple del canvi que patí
la societat mallorquina, sobretot en el món rural, durant la
postguerra.
Grup humà:
PERSONATGES
Bet
Margalida
Joanaina
Felip
Pere Antoni
Ramon
Teresa
Gaspar
Tomeu

ACTORS
Maria Quetglas

Andreu Alcover

Joan Vanrell

El lloc de representació de l’obra fou el cinema de Maria.

Sa padrina (Joan Mas Bauzà 1953)
Any de representació: 1972 (fou la darrera obra que
representaren)
Breu sinopsi:
Comèdia de costums a través de la qual coneixem
la història de dos padrins els quals veuen com el seu únic
nét ha de partir cap a l’Argentina per guanyar-se les sopes.
Grup humà:
PERSONATGES
Padrí
Padrina
Foraster
Catalina
Secretari
Beleta
Margalida
Joan
Sebastià

ACTORS
Andreu Alcover
Maria Quetglas
Nadal Ferriol
Praxedis Font
Antoni Font
Joana Gelabert
Magdalena Joy
Nofre Sureda
Pere Ribas

Apuntador
Director
Atrezzo

Gabriel Bergas
Josep Lliteres
Joan Vanrell

Aquesta obra la varen representar a Maria i ho
havien de fer a Ariany, Sineu, Llubí i Santa Margalida,
però pels problemes que ja hem esmentat no ho pogueren
fer.. La companyia que fundaren dos dels components,
Foc i fum, va tornar a representar la mateixa obra.
Abans hem esmentat els problemes inicials que es
trobaren a l’hora de representar-la.
Era habitual que al final de les obres representassin
un sainet per tal de completar l’actuació. Els sainets que
posaren en escena també són bastant coneguts i contenen
els trets essencials d’aquest tipus de composicions.
Són peces breus amb un sol acte que segueixen
l’estructura tradicional; primer ens presenten els
personatges, després s’esdevé l’acció (normalment sol
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haver-hi mals entesos o enganys) i al final tot acaba amb
una festa damunt l’escenari i tots els personatges fent bulla.
Igual que hem fet amb les obres, farem una petita
fitxa sobre cada un i així coneixerem les persones que hi
varen participar i en quin context les varen representar.

Un tartamut
Un carter
Un al·lot
Apuntador
Director
Atrezzo

Gabriel Bergas
Joan Vanrell

“Hotel Cosmopolita” (Gabriel Cortès Cortès 1948)

“Esperant el metge” (Aina de Villalonga Zaydin de
Morey)
Any de representació: 1968 (després de l’obra El món per
un forat)
Breu sinopsi:
És un breu sainet en un acte amb el qual assistim a
la consulta d’un metge, Don Perpetuo, el qual no
compareix.
En aquesta consulta trobam gent molt diversa que
té problemes molt diferents. Trobam un gitano que té ronya
(i amb prou feines l’entenem), el senyor Silvestre, que
pateix dels nervis, un pescador a qui li ha picat un peix
verinós, fins i tot hi ha en Tòfol que li du un gall com a
recompensa per haver guarit dona Lluïseta de les Pedres
Llises.
Al final, tot aquest embull queda aclarit al públic a
través de les gloses que fa en Miquel, el criat del metge, el
qual els convida a menjar-se el gall.
Grup humà:
PERSONATGES
Miquel (criat del metge)
Sen Joan
Senyor Silvestre
Antonyito (pescador)
Pescador
Tòfol (traginer)

ACTORS

Any de representació: 1970 (després de l’obra Aigua de
pluja)
Breu sinopsi:
Comèdia que transcorre en un hotel on hi trobam
diferents castes de personatges i per aquest fet rep el nom,
perquè és un hotel cosmopolita (tot i que al final veiem
que no en té gaire de cosmopolita).
Començant amb el servei trobam un recepcionista
que fa mangarrufes amb el cuiner, una cambrera bastant
malsofrida que no tracta gaire bé els clients... Aquests
darrers, però, no queden enrere ja que també són bastant
curiosos; hi ha una americà ben mallorquí que no vol pagar
les factures, un txecoslovac del carrer dels Fideus de Ciutat
el qual resulta ser el cosí d’una altra clienta de l’hotel, na
Janet, la qual en realitat és Joana, un matrimoni tot just
acabat de casar que no és feliç perquè les sabates són petites
a la núvia … és a dir tot un conjunt d’històries que es
relacionen les unes amb es altres però que al final acaben
bé.
Aquesta peça en un acte segueix perfectament
l’estructura clàssica dels sainets i acaba amb el consegüent
enrenou damunt l’escenari, ple de gent que crida, i amb el
requeriment, fins i tot, de la guàrdia civil.
Grup humà:
PERSONATGES
Janet
Miquela
Pepeta
Mestre Antoni
Don Ramon
Gerard
Mr Peter
Pep
cuiner
Apuntador
Director

ACTORS
Praxedis Font
Joana Gelabert
Nadal Ferriol

Gabriel Ferriol
Jaume Pira

Gabriel Bergas
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Atrezzo

FENT CARRERANY - 7 (107)

Joan Vanrell

“Vaja una feta”

Verdet Teatre la qual ha representat algunes obres per les
festes del poble, totes peces populars d’autors de la terra.
Pel que fa als textos i als programes de les obres
representades no n’hem pogut trobar llevat del de la
representació de Sa Padrina el 1972. Sabem que d’algunes
obres en varen fer en els quals hi apareixien els actors i
els personatges i on es parlava una mica de l’obra.
Hem tengut problemes a l’hora de trobar els textos
per llegir les obres. De fet, de les dues obres d’en Joan
Mas no n’hem trobada cap.
És trist no poder gaudir d’aquestes obres, les quals
són d’autors de la terra i són publicades en una editorial
d’aquí; no hem pogut trobar cap de les obres de Joan Mas.
També és una pena que s’hagi perdut el costum de “fer
comèdia” tan arrelat a la nostra terra. Avui dia, els joves, i
no tan joves, no tenen ganes de fer res, s’escarxofen davant
la televisió i veuen passar les hores. Seria bo recuperar
aquesta il·lusió que tant va caracteritzar la generació dels
nostres pares i fer que el jovent d’avui dia tengui veu i vot
dins la nostra societat.
Referent a aquesta il·lusió, Maria és un poble mort
on la gent jove no rep cap ajut, més aviat rep inconvenients,
per a dur endavant diversos projectes culturals i per treure
la gent de ca seva i fer-los conèixer la nostra cultura.
El cas de Maria es podria fer extrapolable a d’altres
pobles de les Illes.

Any de representació: 1972 (després de Sa Padrina)
Grup humà:
PERSONATGES
Cati
Gori
Tia
Miquela

BIBLIOGRAFIA
ACTORS
Magdalena Joy
Antoni Font
Antoni Font
Praxedis Font

CONCLUSIÓ
Els treballs que es basen en recuperar la memòria
d’un poble, tenen el problema que la ment humana és
limitada. A l’hora de fer el treball ha estat el principal
problema, perquè tot i parlar de gent jove, molts no es
recordaven ni del paper que havien representat.
Tot i així, tots els components amb qui hem parlat,
han destacat que l’objectiu principal no era una
recompensa econòmica (que no varen tenir), sinó que el
que cercaven era divertir-se, córrer món i conèixer coses
noves.
Han coincidit també en afirmar que hi havia molt
bon ambient entre tots els components; cal recordar que
eren gent molt jove amb moltes ganes de passar-s’ho bé.
Després d’aquest grup es va formar la companyia Foc i
fum (1978), però només hi seguien dos dels components
de la companyia anterior, na Maria Quetglas i n’Andreu
Alcover.
Els darrers anys, a Maria s’ha fundat la companyia

AADD (2003) Diccionari del teatre a les Illes Balears.
Vol. 1 A-O. Ed. Lleonard Muntaner (Palma). PAM
(Barcelona)
CAPELLÀ ROCA, Pere (1981) L’amo de Son Magraner.
Palma. Ed. Moll Col·lecció Les illes d’or núm. 47
CAPELLÀ ROCA, Pere (1981) Sa madona du es maneig.
Palma. Ed. Moll Col·lecció Les illes d’or núm. 131
CORTÈS CORTÈS, Gabriel (1953) Aigua de pluja. Hotel
Cosmopolita. Palma. Ed. Moll Col·lecció Les illes d’or
núm. 53
VILLALONGA ZAYDIN DE MOREY, Aina (1936)
Esperant el metge: entremès per homos... Galeria
dramàtica mallorquina núm. 10
JANER MANILA, Gabriel (1982) El teatre regional com
a metàfora dins Randa núm. 13 Barcelona.
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Gabriel Bergas, n’Andreu Alcover i na Maria Quetglas
per tenir la paciència de contar-me la història de la
companyia. Sense ells aquest treball no hauria estat
possible.
També vull agrair la feina que han fet en Magí
Ferriol i especialment na Joana Maria Frau, en tot l’apartat
tècnic i fotogràfic del treball.
Moltes gràcies a tots.
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PROGRAMACIÓ DEL MES DE JUNY DEL TEATRE DE PETRA
RDissabte, 17 de juny,

a les 21.30 h

Presentació de l’Agenda Local 21 de l’Ajuntament de Petra.

A continuació, representació teatral de PROJECTE
RIERA, amb Margalida Grimalt i Lluqui Herrero.
Espectacle creat a partir del llibre de Miquel Àngel
Riera, Panorama amb dona.
Dimecres, 7 de juny, a les 19 h.
Centre d’educació especial Pinyol Vermell d’ASPACE:
El grup de teatre dels alumnes de l’escola Pinyol Vermell
presenten el seu treball que ha guanyat una menció especial
a la fase autonòmica del concurs de teatre “Buero Vallejo”
que organitza la Fundació Coca-Cola i el Ministeri
d’Educació.
EL MÀGIC D’OZ
Direcció: Bàrbara Suau i Cristina Clar.
Diumenge, 11 de juny, a les 20.30 h.
Grup de dansa del Gimnàs Manacor.
ELS HABITANTS DEL RELLOTGE MÀGIC.
Meravellós espectacle de dansa clàssica i moderna, ple de
sensacions màgiques.
Direcció: Ivanna Romanova.

Dimarts, 20 de juny, a les 10 h i a les 21 h.
IES Sineu:
Alumnes del taller de teatre de 3r i 4rt d’ESO:
ESPIPELLADES DE TEATRE .
Diverses historietes enllaçades sobre l’absurd de la vida
quotidiana.

Acompanyades d’espectacles musicals.
Direcció: Àngela Moragues i Eulàlia Ferriol
Dijous, 22 de juny, a les10 h i a les 21 h.
IES Sineu:
Taller de teatre d’extraescolars.
GIMNÈSIA.
Un recorregut per la història de Mallorca.
Direcció: Francesc Riera.
TALLERS D’INTRODUCCIÓ AL TEATRE PER ALS
ALUMNES DEL CP JUNIPER SERRA.
La setmana del 12 al 16 es duran a terme tallers d’introducció
al teatre per als alumnes del CP Juníper Serra de Petra. Més
informació: secretaria de l’escola.

Organitza: Produccions de Ferro
Patrocina: Coca-Cola.
Col·laboren: Ajuntament de Petra i AMIPA CP Juniper Serra

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT: PROGRAMA ACTIVITATS JUNY 2006.
Dia 9, a les 21:00 hores – Jornada Informativa
sobre El Cos de Protecció Civil que es pretén
crear, a l’Edifici de Ca Ses Monges.
Dia 10, a les 16:30 hores – II Torneig d’escacs
Primavera per a menors dee dotze anys (Organitza
Club D’escacs Maria de la Salut)
Dia 17, les 10:00 hores – Jornada d’Inflables
Terrestres, al Polisportiu Municipal (Patrocina
S’Institut)
Dia 23, a les 19:00 hores - Festa Fi de Curs del
Col·legi Públic Antoni Monjo, a l’escola de Dalt.
Dia 24, Festa Fi De Curs de l’Escola de Música
(Programa a Part)
Dia 30, a les 20:00 hores, al Local de la Tercera
Edat: Conferència “Nutrició I Ben Estar”.

Dia 30, a les 21:30 hores: Projecció de la pel·lícula
“Nosaltres Els Vençuts”, a Ca Ses Monges.
(Organitza Fent Carrerany)

Juny 2006

FENT CARRERANY - 9(109)

HOMENATGE A L’AMO EN XESC DE SON CLOQUIS
El passat divendres dia 26 de maig, al Pati de la
Misericòrdia de Palma, en el marc de la III Fira de
Cultura Popular organitzada pel Consell de Mallorca
es va fer un homenatge a l’amo en Xesc de Son
Cloquis.
Varen ser molts els mariers i marieres que
acompanyaren l’homenatjat. Amb uns autocars que
sortiren plens de Maria i altres veïnats del nostre
poble que hi acudiren pel seu compte, l’amo en Xesc
es trobà ben envoltat al llarg de tota la vetlada. La
seva dona, els seus fills, néts i renéts, familiars i molts
d’amics li feren companyia en una nit tan
entranyable. El pati de la Casa de la Misericòrdia,
un espai cultural enorme, rehabilitat i que permet
esdeveniments multitudinaris acollí la cerimònia del
reconeixement de mèrits. L’homenatjat fou col·locat
en una cadira al costat de l’escenari, mentre Francesc
Valcaneres llegí el pregó de la fira on reclamà la
participació dels poders públics en el manteniment i difusió
de la nostra cultura popular en un món dominat per una
cultura d’oci de masses despersonalitzada i sense
connexions amb la nostra tradició cultural. Sobre l’escenari
els polítics de torn, molts, drets, aguantant el discurs i
sense moure’s pràcticament les dues primeres hores de la
vetlada, fins que començà la primera actuació musical (per
cert, qualcú hauria de comentar a aquests polítics que no
queda massa bé mastegar xiclet de manera ostentosa
mentre es fa un parlament o es fa una cerimònia que es
vol seriosa i formal). Acabat el pregó, l’amo en Xesc, fou
ajudat a pujar a l’escenari i allà rebé una placa com a
reconeixement a la seva feina de transmissor i d’intèrpret
de cançons populars que al llarg de molts d’anys mostrà
arreu de la nostra illa i a fora. Sense pretensions, sense
academicismes, cantant allò que sabia, que havia après
dels seus, l’amo en Xesc es convertí, a partir de la dècada

Familiars, amics i veïnats del poble acomapanyaren l'amo
en Xesc en la nit de l'homenatge.

L'amo en Xesc rebent la placa de reconeixement

dels setanta en una espècie d’icona de la genuïnitat de la
nostra cançó popular. Les seves actuacions al Certamen
de Llubí, en els anys setanta, les seves col·laboracions
amb el grup de n’Ensenyat que el dugueren a viatjar per
Europa, foren recordats com unes de les fites de la seva
dedicació a la cançó. Acompanyat de la seva inseparable
guitarra, es guanyà un lloc en el cor de tots els amants de
la nostra cultura popular. Amb molts d’anys a les seves
espatles, l’amo en Xesc no digué més que allò que havia
de dir, que sempre havia dit, cada vegada que amb la seva
guitarra entonava una de les seves cançons: gràcies. La
nit continuà amb una representació sobre el món i la màgia
de les rondaies mallorquines (“maiorquines” segons una
política que parlà una estona), amb coca de verdura i
ensaïmada per a tots els assistents i amb la música de Xaloc
i Música Nostra que permeteren als molts balladors que
hi havia a la festa que suassin una miqueta i la coca baixàs
una mica.
Enhorabona a l’amo en Xesc i que per molts d’anys!
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BULLIT DE NOTÍCIES
CANVI DE NOMS A LES CARRETERES
Si anau amb cotxe per la
majoria de carreteres de
Mallorca haureu pogut
observar com els punts
quilomètrics han estat
pintats de bell nou d’un
color ataronjat o groc i amb unes noves inicials que
marquen la titularitat de la via. Amb les lletres Ma,
aquestes carreteres, gestionades i controlades pel Consell
de Mallorca, deixen ben clara la seva titularitat. Ja n’hi ha
més de dos que fan broma amb aquestes lletres que
curiosament coincideixen amb les inicials del nom de na
Maria Antònia Munar, la presidenta del Consell, que
sempre que pot aprofita per sortir a la foto.

TERESETES A LA PLAÇA DE DALT I A CA SES
MONGES
Dins aquest passat mes de maig Maria tornà a ser una de
les localitats mallorquines que gaudí dels espectacles del
Festival Internacional de Terresetes. A la Plaça de
l’Església dijous dia 18 els petits i els no tan petits gaudiren
amb les teresetes de Pavel Vangeli, el qual, a més de moure
les petites figures, cantà i presentà les seves accions amb
un humor i una gràcia que captiva tots els presents.
Diumenge, va ser a Ca ses Monges, a les set de l’horabaixa

i amb la Companyia de Federico Martín, que vàrem veure
la segona de les representacions. Amb un humor no tan
refinat com el de dies abans, però amb una bona tècnica,
la representación també agradà a tots els que anaren a veure
la representació. Esperem que aquesta iniciativa que
començà fa ja uns anys no es perdi i a Maria continuem
veient aquests espectacles que arriben cada any per
aquestes dates.
BIEL BERGAS, CAMPIÓ DE TIR AL COLOMÍ
A la localitat d’Almansa, a la
província d’Albacete, va tenir
lloc el darrer dia del mes
d’abril, diumenge dia 30, el
Campionat d’Espanya de tir
al colomí. En aquest
campionat resultà guanyador
el marier Gabriel Bergas
Ferriol. Com que la notícia
ens va arribar quan la revista
del passat mes de maig ja
estava llesta i era a la
impremta no en vàrem poder
donar testimoni escrit. Si tot va bé, de cara al proper mes
de juliol, tendreu una xerradeta amb el jove mariando que
tan bé va deixar el pavelló dels caçadors del nostre poble,
que ja han excel·lit altres vegades en aquest esport.
CARRERS A LES FOSQUES
Ja no és la primera vegada que denunciam el fet i encara
ara no hi ha posat remei. Més d’un veïnat del poble ens
insisteix en el fet que hi ha zones de Maria que a la nit no
tenen llum. No sempre són les mateixes, però gairebé
sempre sol ser a la part nord del poble, de la Plaça del
Mercat cap amunt. Suposam que el tema ha de tenir
qualque solució, perquè sinó el malestar dels veïnats pot
continuar creixent.
EL CAMÍ DE ROQUETA FET MALBÉ
També s’ha denunciat més d’una vegada que el dipòsit
d’aigua de Roqueta, quan és ple vessa i que no van a aturar
l’aigua fins que el raig i roi ja ha arribat a la carretera de
Sineu, pel camí dels Infernets. Ha passat molt de temps
des que es va denunciar per primera vegada, però encara
ara no hi ha posat remei. Tant és així que el ferm del camí
ja s’ha fet malbé i el camí de Roqueta s’ha convertit en un
circuit perillós per a les motocicletes que hi circulen i en
un camp de patates per als cotxes que tenen por de deixarhi qualque roda
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L’AMO EN XESC DE SON CLOQUIS VISITA ELS
NINS DE L’ESCOLA
En aquest número de la revista teniu la notícia del
reconeixement que se li va fer a l’amo en Xesc de Son
Cloquis a Palma, dins la Fira de Tradicions Populars. Però
abans també havia estat protagonista d’una interessant
iniciativa amb els nins de quart de l’escolaz de Maria que
aprofitaren una visita seva a la seva classe per fer-li
preguntes sobre la seva infantesa escolar i coses que
recordava del seu passat. La xerrada segur que va ser ben
profitosa per als nostres escolars.

fixau bé, veureu com la cantonada està tan a prop de la
volta de la carretera, que els pobres peatons que circulin
per la voravia, ho tendran difíil per evitar els cotxes que
s’acostin a la vorera. No sabem si la construcció està feta
d’acord a la llei, però vist amb ulls de vianant, sembla que
la cosa no queda tan clara. Potser qualcú ho hauria de
controlar.
I ja que parlam de construcció, vist que el nostre poble
s’ha convertit en camp d’especulació urbanística per a
constructors forans, sortí a la premsa que una urbanitzadora
que vol urbanitzar darrera de l’església havia començat a
fer feina per anivellar terrenys, cosa que dugué un veïnat
de la zona a descobrir que l’esmentada empresa havia
projectat una piscina en un terreny de la seva propietat,
sense que ell en sabés res. Ja comença a ser hora que els
veïnats de Maria se n’adonin que o es posa control a això,
o d’aquí poc a Maria no la coneixeran ni els mariandos.

UN EDIFICI DE NOVA CONSTRUCCIÓ QUE
DEIXA POC MARGE ALS PEATONS I UNES
OBRES PRIVADES QUE OCUPEN TERRENY
PRIVAT SENSE PERMÍS
Si sortiu, o entrau, a Maria, per la carretera de Sineu,
veureu com al primer revolt, a l’altura del camí del Pesador
dels Porcs, una promotora està fent un edifici. Si us hi

ELS CAMPS DE MARIA A PUNT PER A LES
MESSES D’ESTIU
Ja som “al juny, la falç al puny” com diu la dita. I els
nostres camps mostren ben a les clares que ha arribat l’hora
de les messes. Si bé és cert queabans aquestes feines tan
pesades marcaven la vida dels nostres majors, ara amb la
mecanització de les feines del camp s’han fet més bones
de dur, però s’han de seguir fent quan toca. I ara toca. Al
llarg d’aquest mes i començament del juliol podreu veure
com les recol·lectores passen a ocupar els nostres camps i
a destriar el gra de la palla. Bona anyada!
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Pere Ribas Castelló va morir el passat dia 6 de maig a l'edat de
90 anys. Vivia al carrer de Ses Venes, número 3.
Margalida Estarellas Bergas va morir el passat dia 9 de maig,
a l'edat de 78 anys. Vivia a Sa Carrera Plana, número 23
Àngela Miquel Morey ens deixà el
passat dia 16 de maig a l'edat de 81 anys.
Vivia al carrer de Sa Quintana, número 7.

Que descansin en pau

BENVINGUTS:

Antoni Bisquerra Fiol va
néixer el passat dia 4 de maig. Els
seus pares són Sebastià Bisquerra
i Martina Fiol.
Enhorabona als pares i demés família

JA L'HAN FETA:

José Alberto Franco Molina i Judith Martín López es casaren
el passat dia 12 de Maig. Tene el seu domicili al carrer Santa Margalida,
número 5 de Llucmajor.

Que el vostre amor no acabi mai

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

971525002

(Fax) 971525194
Policia Local 971100112

BIBLIOTECA
UNITAT SANITÀRIA

971525688
971525463
(cita prèvia) 902079079
APOTECARIA
71525020
OFICINA DE CORREUS
71858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)
71525083
ESCOLA DE BAIX
71525252
LOCAL TERCERA EDAT
71525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL
71525457
PARRÒQUIA
71525033
GESA: AVARIES
02534902
SOREA,
Servei d''aigua 71644004
Avaries
71644006
EMERGÈNCIES
112
BOMBERS
085
HOSPITAL MANACOR Informació 71847000
Urgències 71847060
Cita Prèvia 71847100
AMBULATORI D'INCA
71502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA
061
SON DURETA (Centraleta)
71175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca)
71502850
AMBULÀNCIES
71200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 71505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 71505150
MANCOMUNITAT DES PLA
71830441
PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu
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
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PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
Dia 20 ............ 15 l. 25,7º C (Dia 1)
Dia 28 .............. 9 l. Temperatura Mínima
8,2º C (Dia 12)
Temperatura Mitjana
TOTAL: 24 LITRES 17º C
Mitjana Màximes
22,3º C
Mitjana Mínimes
11,7º C

0
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5
1
0
1

5
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Tot seguit i sense pausa
veiem els notres anys passar.
Ens fan viure i feinejar
dins un temps que ens encalça.
La cosa no tendria salsa
si només fos pel temps contar,
però ens convé recordar
que de forma inexorable,
i per tant irremeiable,
"avui" ja serà "ahir" demà.
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LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
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-Sineu- Inca- Palma
07:03 07:17 07:56
08:00 08:18 08:32 09:11
09:15 09:33 09:47 10:26
10:48 11:02 11:41
12:03 12:17 12:56
13:18 13:32 14:11
14:33 14:47 15:26
15:30 15:48 16:02 16:41
17:03 17:17 17:56
18:00 18:18 18:32 19:11
19:33 19:47 20:26
20:48 21:02 21:41
22:03 22:17 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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XXII TROBADA D’ESCOLES MALLORQUINES A SINEU
El passat dia 13 de maig tingué lloc a Sineu la
XXII Trobada d’Escoles Mallorquines. La plaça des
Fossar es vestí amb els treballs que les diferents
escoles que formen aquests col·lectiu, entre les quals
es troba la de Maria, elaboraren per a l’ocasió: un
llenç decorat amb motius simulant un mercat. Aquests
treballs demostraren la creativitat dels seus autors.
La plaça també s’omplí de música i altres activitats,
amb actuacions de Cucorba i altres grups.
Una altre de les activitats organitzades fou la
visita cultural guiada per Pere Rayó per les diferents
esglésies, convents, carrerons i cellers de Sineu.

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

Dilluns Tancat
Tapes, paelles i menjars per
encàrrec
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ACAMPALLENGUA 2006
Els passats dies 20 i 21 de maig tingué
lloc a la localitat d’Esporles una nova edició
de l’Acampallengua. Aquesta concentració
juvenil, a part de la seva part lúdica, té una
vessant reivindicativa en favor de l’ús de la
nostra llengua. Allà uns 20.000 joves
gaudiren de la música, jocs i altres activitats,
totes elles amb el denominador comú de la
llnegua.
Cal destacar, enguany, la presència del
jove Eric Bertran, presentant el seu llibre
“Eric i l’ordre del Fènix” i també del jugador
del Barça, Oleguer Preses, qui també presentà
el seu llibre “Camí d’Ítaca”

El jugador del Barça, Oleguer Preses, amb Jaume
Marc, autor de les fotografies

Zona d'acampada a les afores d'Esporles

El de la dreta és Èric Bertran, jove de quinze anys,
autor del llibre "Èric i l'ordre del Fènix"
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA (ESPECIAL)
** DEDICATÒRIA **
Amb tot l´agraïment i reconeixença del món, aquest
article el dedic al que fou batle de Santa Maria del Camí
en l´any 2001, el Sr. MATEU MORRO, i per extensió com
no, al seu consistori en ple. Responsables tots ells que el
10 de Juny de 2001, Santa Maria del Camí afegís al seu
nomenclàtor de carrers el nom de CATY SALOM i
PARETS.
MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA HUMANITAT !!
CARRER CATY SALOM i PARETS
UN QUINQUENNI RECORDANT UNA DONA
VALENTA
Enguany és compleix el cinquè aniversari del fet
que en el poble de na CATY, Santa Maria del Camí,
inaugurassin un carrer dedicat a perpetuar la seva valenta
embranzida amb la lluita contra l´ELA. Per tots els que
l´estimam i admiram, però principalment per als seus
exemplars pares, el Sr. TOMEU i la Sra. MARGALIDA,
és una efemèride del més entranyable.
És per això, que amb el permís de tots vostès amics
lectors, m´agradaria si m’ho permeten, recordar un poc
aquell emotiu acte que va tenir lloc un esplèndid 10 de
Juny de 2001.
Tot va començar enrevoltant les set horabaixa. La
Banda de Música, dirigida pel sr. MIQUEL ASENSI, sortí
de davant la Casa de la Vila, al so de peces tan populars
com «Camino de Rosas,» «Amparito Roca,» «A la marxa,»
o els típics «Boleros».
Iniciaren el cercavila amb direcció al carrer Llarg
56, domicili de la família de na CATY. La comitiva estava
integrada pel batle sr. MATEU MORRO, acompanyat dels
regidors de l´Ajuntament, així com un nombrós grup de
persones. També participà el diputat nacionalista sr.
CECILI BUELE que prengué part en l´homenatge a títol
personal.
En arribar al carrer Llarg, els veïnats del tram que
enrevolta al domicili de na CATY, van voler prendre part
activa en la festa, encarregant-se d´endiumenjar el carrer
traient a fora els millors dels seus cossiols. Arribats al
domicili, les autoritats anaren una a una saludant els pares
de na CATY, així com a la resta de familiars, dins l´entrada
de l´habitatge, on s´havien concentrat una gran quantitat
d´amics, i membres d´Adela-Balears. Aleshores tots plegats
reiniciaren el recorregut pel carrer de les Quarterades, i la
Plaça Nova fins arribar al carrer que a partir d´aquest dia
durà el nom de CATY SALOM i PARETS. Allà s’hi
trobava concentrat tot Santa Maria del
Camí, la gran quantitat de gent que hi havia va
rompre en aplaudiments a l´arribada dels pares, i familiars
de na CATY que encapçalaven la comitiva.

L´emoció ja començava a fer-se palesa en molts
dels presents, però va esclatar com flor en primavera, quan
els pares de na CATY, el senyor TOMEU SALOM i la
senyora MARGALIDA PARETS varen ésser els
encarregats de fer la descoberta de la placa dedicada a la
seva filla. Poden imaginar-se amics lectors el que suposa
per uns pares un acte d´aquesta casta, idò, por molta alegria
i agraïment envers a les persones que l´han organitzat,
mai no pot superar la immensa pena que ambdós van sentir
en haver de veure en una placa el nom de la seva filla,
amb el que això suposa, doncs suposa no tenir na CATY
en vida. En aquells moments segur que tant el sr. TOMEU
com la Sra. MARGALIDA, haguessin volgut que tot això
hagués estat un somni, i en lloc d´estar descobrint un carrer
amb el nom de la seva filla, poder estat passejant amb sa
filla, tots tres per aquell carrer.
En aquells instants del descobriment de la placa,
les tristes llàgrimes de l´absència, van aflorar als ulls del
sr. TOMEU i la Sra. MARGALIDA, sentiments que
compartiren el germà de na CATY, en JAUME i la seva
promesa na LURDES.
Acte seguit, els bons glossadors, Don RAFEL
ESTARELLA i Don TOMEU GRAU dedicaren en el
mateix lloc uns sentits glossats a na CATY.
Poc desprès, el recorregut continuà fins a l´Església
Parroquial, on deu minuts abans de l´hora prevista,
començà l´homenatge en la seva segona part.
Una immensa i esplèndida fotografia de na CATY
ben garrida, ubicada vora el faristol, presidí l’acte. Aquest,
començà amb una missa concelebrada, que oficià el
missioner i oncle de na CATY, MIQUEL PARETS i
SERRA, juntament amb el també oncle de na CATY i
rector de Campanet, JOAN PARETS i SERRA, el rector
del Seminari Menor i íntim amic de l’homenatjada, TONI
VADELL, i el rector de Santa Maria del Camí, PERE
ROSSELLÓ.
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En el transcurs de la
celebració el Cor Parroquial
cantà diverses peces. La Coral
de Santa Maria del Camí
també participà en l’acte, amb
un petit concert, interpretant:
«Enamorat de tu», o el «Salve
Regina», entre d’altres.
Tot seguit, el batle sr.
MATEU MORRO, dirigí
unes paraules als assistents.
Paraules en les quals destacà
una vegada més l’etxerevida
personalitat de na CATY, així
com també la important tasca
duita a terme per ella,
aspectes que l´han feta
mereixedora
d´aquest
homenatge. Per altra banda,
és referí també a la
pervivència avui en dia de na
CATY entre nosaltres,
afirmant que el poble: «retia
avui homenatge a una persona viva». Finalitzada la seva
sentida intervenció, va fer entrega d´un ram de flors a la
bona mare i atenta dona Sra. MARGALIDA PARETS.
A continuació va agafar la paraula un pare exemplar
i un home amb un enginy admirable, com bé ho sabia la
seva filla CATY. El sr. TOMEU SALOM i DOLÇ amb el
cor bategant d’emoció, i banyat en llàgrimes internes, va
voler agrair a tot el poble de Santa Maria del Camí el fet
que li dedicassin un carrer de la vila a la seva filla, així
com l’homenatge que se li retria en aquells moments tan
emotius.
També molt emotiu fou quan en la part final del
acte, na XISCA DOLÇ l’amiga de CATY, que en els
darrers anys de la seva vida li prestà la veu, va llegir amb
l’Església completament a les fosques un resum dels
capítols que na CATY en el seu llibre dedicà al seu poble,
traduïts al català de Mallorca, llengua que ella hauria
volgut emprar per escriure’l, i que li fou impossible per
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motius d’editorial. La lectura de les assenyades paraules
de na CATY, va estar acompanyada amb una projecció de
diapositives sobre la seva vida i amb una suau música de
fons.
Com a cloenda de tan entranyable homenatge, el
Cor Parroquial cantà l’Himne a Santa Maria del Camí,
una cançó que agradava molt a na CATY i que la feia
sentir encara més santamariera, més mallorquina.

S’ha de dir que la bona amiga de na CATY,
XISCA COMES i RUBI, actuà durant el
desenvolupament de l´acte, com a mestra de
cerimònies. Després de saludar els assistents, na
XISCA en féu la presentació, la qual per la seva
bellesa i emotivitat, reproduirem si DÉU ho vol en
el proper número.
Miquel Jordan i Ronsano
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XII TROFEU CICLISTA PLA DE MALLORCA
6 de maig de 2006: 1a jornada
Biel Vanrell i Pedro Quetglas, els primers liders
del Pla de Mallorca
Biel Vanrell, de l’equip Herbes Tunel, en el Pla Gran i
Pedro Quetglas, de l’equip Herbes Túnel, en el Pla Petit són els
dos primers líders del XXII Pla de Mallorca – GP la Caixa que
patrocina s’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca
després de la primera jornada que s’ha disputat a Muro amb les
següents característiques:
Organitza CC Muro. Itinerari: Muro, Can Picafort, Sta
Margalida, Son Tovell (PM), Llubí, cr d’Inca i Muro (36 Km).
16:00 h.: Pla Petit: 1 volta al circuit.
17.30 h.: Pla Gran: 2 voltes. MV a la 1a passada per
Muro (78 Km).
Pel que fa al Pla Gran hi ha participat 128 ciclistes
amb un total de 116 classificats. Ha estat una cursa en la qual hi
ha hagut diversos intents d’escapada però cap d’ells ha
aconseguit el seu objectiu. Tot això amb un fort vent que han
hagut de suportar tots els participants. A la primera passada per
meta, Toni Abraham, del Grup Fontanet, ha guanyat la Meta
Volant i és el primer líder d’aquesta classificació.
A les dues passades per Son Tovell, Biel Palmer del
Inca-Deià s’ha assegurat el mallot de la General de la Muntanya.
Els equips amb homes ràpids ja no han permès cap més intent
d’escapada. En conseqüència, a l’arribada hem pogut veure un
emocionant esprint entre Biel Vanrell i Raül Jiménez. S’ha hagut
de revisar el video-finish per a conèixer el guanyador i primer
líder del Pla Gran 2006.
En referència al Pla Petit, amb 98 participants i 74
classificats, cal remarcar que la cursa ha estat marcada pel grup
capdavanter de vuit unitats que s’ha format a la segona meitat
de la jornada. El gran grup els ha agafat just damunt la línea de
meta final. Un dels integrants de l’escapada, Pere Quetglas, ha
estat el guanyador i, en conseqüència, el primer líder del Pla
Petit 2006.
La dada negativa de la jornada ha estat una caiguda
massiva que s’ha produït poc després del primer quilòmetre.
Dos ciclistes han esta evacuats en ambulància amb ferides de
diversa consideració.

13 de maig de 2006: 2a jornada
Doble canvi de líder després
de la segona jornada a sa Pobla
El dissabte dia 13 de maig es va disputar la segona
jornada del Pla’06 amb la pancarta de meta ubicada a sa Pobla.
Els guanyadors d’etapa foren Raül Jiménez de l’equip Grup
Fontanet al Pla Gran i Miquel Munar de l’equip Algal·lia en el
Pla Petit. Pel que fa als líders de les dues classificacions generals
aquests dos mateixos ciclistes desbancaren els líders de la
setmana anterior a Muro.
Primer es va disputar el Pla Petit amb la participació
de 78 ciclistes, els quals anaren cap a Muro, rodona Santa

Margalida, Son Tovell, sa Serra (PM), rodona Sineu, Llubí i sa
Pobla (32 Kms). Cal destacar el bon ritme de la carrera amb un
nombrós grup capdavanter que mai va rompre la seva integritat.
Exceptuant la puntuació de muntanya i metes volants, la cursa
es va caracteritzar per l’alta velocitat i l’absència d’escapades
destacables. A l’arribada, les bonificacions determinaren un
canvi de líder. El guanyador , Miquel Munar va desbancar Pere
Quetglas del capdavant de la General Absoluta. Pel que fa a
les classificacions complementàries, Toni Tugores segueix
liderant la General de Muntanya mentre que Tomeu Ballester
és el nou líder de les Metes Volants. Tots els mariandos que hi
participaren arribaren amb el mateix temps que el guanyador.
Just després es va iniciar el Pla Gran: 1a volta com el
Pla Petit. A la 2a, en arribar a LLubí, seguir cap a sa Verdera, sa
Serra, Sineu, Llubí i sa Pobla. MV a la 1a passada per meta i
PM a les tres passades per sa Serra (85 Km).
Els 127 participants del Pla Gran disputaren una
emocionant etapa. La primera part es va caracteritzar per una
escapada d’onze unitats que arribaren a tenir 40 segons al seu
favor. Després de la neutralització es repetiren els intents
d’escapada. Àngel Gonzalez i Aldo Frau anaren escapats alguns
kilòmetres fins arribar a tenir una diferència de mig minut. Arribà
la neutralització i l’arribada massiva.
Els homes del Grup Fontanet dominaren l’arribada.
Raül Jiménez i Toni Abraham, segon i tercer la setmana anterior,
ocuparen les dues primeres posicions i, en conseqüència,
encapçalen la General Individual. Dos mariandos hi participen.
En Jaume Vallès va arribar amb el temps del guanyador malgrat
patir una avaria després d’anar escapat. Daniel Estarellas va
arribar un poc més endarrerit.
Cal destacar que a l’esprint final, a 70 metres de
l’arribada, es va produït una caiguda sense conseqüències greus
que afectà una dotzena de ciclistes.

Aquest és el podi complet després de la 3a jornada

21 de maig de 2006: 3a jornada
Raül Jiménez i Monserrat Mateu, líders
després de la cronometrada de Vilafranca
Avui diumenge 21 de maig s’ha disputat la tercera etapa
el XXII Trofeu Ciclista Pla de Mallorca – Gran Premi “la Caixa”
que patrocina s’Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca. El recorregut ha estat PORRERES – VILAFRANCA,
organitzada per la S.D. Vilafranca, contra rellotge individual
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de vuit Km, amb partida de davant l’església de Porreres i
arribada a la rodona de Son Sant Martí, de Vilafranca.
Amb unes condicions atmosfèriques molt bones i una
carretera en molt bon estat, a les 9 hores ha partit el primer dels
93 ciclistes del Pla Petit. Després del darrer d’aquesta cursa,
poc després de les 10:30 hores, han iniciat la seva competició
els 123 participants d’avui del el Pla Gran. Han partit en ordre
invers a la general individual.
Després d’aquesta importantíssima etapa, Raül
Jiménez del Grup Fontanet, en el Pla Gran i Monserrat Mateu
del Restaurant Es Pou en el Pla Petit queden al capdavant de
les respectives general. Pel que fa als resultats de la jornada
d’avui en el Pla Gran, cal destacar la victòria d’etapa del
guanyador de l’any passat, Miquel Àngel Cirer, de l’Inca-Deià,
que ha obtingut 3 segons d’avantatge respecte Raül Jiménez
que ha estat el segon en una jornada de moltíssima calor i fort
vent de costat encara que un poc favorable.
En el Pla Petit, els dos primer de la jornada, Monserrat
Mateu i Julià Gayà, han marcat diferències importants respecte
els següents. Els sis segons que els separen a la general, ben
segur que marcaran les dues etapes que encara manquen per
acabar.
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a la primera passada per meta. La presència de Toni Font, fins
aleshores sisè classificat, a 23 segons dels líder, el seu company
d’equip, Raül Jiménez, ha fet que el grup capdavanter pogués
incrementar les diferències respecte del gran grup on el primers
s’estaven vigilant.
Però, el nou líder, a la darrera volta ha demostrat el
seu gran moment de forma i ha marxat tot sol dels seus
companys d’aventura. S’ha presentat a meta amb 21 segons
respecte Rafel Miralles i quasi un minut sobre el gran grup.
Així, Toni Font es converteix en el primer ciclista que ha liderat
tant el Pla Petit (2004) com el Pla Gran.

28 de maig de 2006: 4a jornada
Toni Font, nou líder del Pla Gran, després
d’una accidentada etapa del Pla petit
Avui diumenge dia 28 de maig, organitzada el CC
Montuïri, s’ha disputat la quarta etapa del XXII Trofeu Ciclista
Pla de Mallorca – Gran Premi La Caixa, que patrocina s’Institut
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, amb la meta a la
Plaça de l’Ajuntament. L’itinerari ha portat els ciclistes des de
Montuïri cap el creuer de Son Company, creuer de Sant Joan,
Son Costa (PM) i Montuïri (16 Km cada volta).
09 h: Pla Petit: 2 voltes (30 Km). PM a Son Costa i
MV a Montuïri (ambdós a la 1a volta).
10.30 h: Pla Gran: 3 vtes (48 Km). PM a Son Costa
(1a vta) i MV a Montuïri (2a vta).
Després d’aquesta jornada d’avui, el petrer Toni Font,
del Grup Fontanet, i el seu amic Monserrat Mateu, llorità del
Restaurant Es Pou, es perfilen com a màxims candidats a la
victòria final després de la jornada d’avui que, dissortadament,
ha tengut a Joan Forteza, un dels participants del Pla Petit, com
a trist protagonista ja que s’ha vist implicat en la segona de les
caigudes del dia i ha rebut un fort impacte al cap i ha quedat
inconscient. Ha estat evacuat en ambulància a un centre
hospitalari on roman ingressat.
Han estat 78 els participants del Pla petit encara que
només 61 han arribat al final. Accidentada i atípica etapa per
les dues caigudes importants, que ha tingut a Jaume Sales i
Toni Duran com a protagonistes a la part final. S’han escapats
i han arribat a tenir un avantatge d’un minut que s’ha reduït a
sis segons a l’arribada final. Les primeres posicions de la general
no han patit canvis importants.
El Pla Gran només ha completat tres de les quatre
voltes previstes ja que s’ha hagut d’esperar per una ambulància
que havia evacuat el ciclista accidentat. La cursa ha estat
caracteritzada per una escapada de tretze unitats que s’ha format

Els dos líders, després de la 4a etapa
Classificacions després de la 4a etapa:
GENERAL INDIVIDUAL – PLA GRAN
1.- 423 FONT,ANTONI
CS-A (-) GRUP FONTANET
2.- 513 ABRAHAM,ANTONIO
MA-30 (-) GRUP FONTANET
3.- 714 COMAS,BERNAT
VE-40 (-) DEI·
4.- 415 VICH,ABDON
CS-A (-) MONTUIRI-TUNEL
5.- 740 TONI VIVES
VE-40 (-) CALDENTEY
6.- 425 RAFEAEL MIRALLES CS-A (-) MONTUIRI-TUNEL

05:38:44
26 seg.
27 seg.
29 seg.
32 seg.
37 seg.

GRAL MUNTANYA – PLA GRAN
1. Biel Palmer
Deià
9 p.
2. Ángel Gonzalez
Humiclima 6 p.
3. Aldo Frau
Cos Bombers 4 p.
GRAL METES VOLANTS – PLA GRAN
1. Francisco Barceló
Herbes Túnel 5 p.
2. José Porcel
Humiclima 5 p.
3. Toni Abraham
Grup Fontanet 3 p.

1.2.3.-

GRAL REGULARITAT – PLA GRAN
400 JIMENEZ,RAUL
GRUP FONTANET
65 ptos
604 CIRER,MIGUEL ANGEL
DEI·
51 ptos
434 VANRELL,GABRIEL
MONTUIRI-TUNEL 50 ptos
****************************************************************************

GENERAL INDIVIDUAL – PLA PETIT
1.- 4 MATEU,MONTSERRAT CICLO (-) RTE.ES POU
03:02:44
2.- 20 GAYA,JULIA XAVIER M-40 (-) GRUP FONTANET 03:02:50 06 seg.
3.- 70 GRIMALT,LORENZO
M-30 (-) ES CRUCE-C’AN B 03:03:06 22 seg.
4.- 28 MAYOL,GUILLERMO
CICLO (-) PRETENSATS FERR 03:03:10 26 seg.
5.- 128 MUNAR,Miguel
CICLO (-) ALGAL.LIA
03:03:12 28 seg.
6.- 101 TUGORES,TONI
CICLO (-) MURO
03:03:16 32 seg.
7.- 45 GELABERT,TONI
CICLO (-) V.MARTEL-AGUAMA 03:03:16 32 seg.
8.- 19 CARDELL,BARTOLOME CICLO (-) GRUP FONTANET 03:03:18 34 seg.
9.- 50 SALES,JAIME
CICLO (-) MURO
03:03:20 36 seg.
10.- 115 SALOM,SEBASTIAN
M-40 (-) ALGAL.LIA
03:03:22 38 seg.
GRAL MUNTANYA – PLA PETIT
1.- 101 TUGORES,TONI
LOCAL MURO
9 ptos
2.- 28 MAYOL,GUILLERMO
LOCAL PRETENSATS FERR
3.- 128 MUNAR,Miguel
TANDE ALGAL.LIA
2 ptos

6 ptos

GRAL METES VOLANTS – PLA PETIT
1.- 113 BALLESTER,BARTOMEU LOCAL ALGAL.LIA
4 ptos
2.- 128 MUNAR,Miguel
TANDE ALGAL.LIA
3 ptos
3.- 28 MAYOL,GUILLERMO
LOCAL PRETENSATS FERR 2 ptos

1.2.3.-

GRAL REGULARITAT – PLA PETIT
128 MUNAR,Miguel
ALGAL.LIA
64 ptos
50 SALES,JAIME
MURO
47 ptos
4 MATEU,MONTSERRAT
RTE.ES POU
40 ptos
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PARÍS, AL FINAL, FOU UNA FESTA
París, 17 maig 2006
Aquesta és una petita crònica d’uns quants mariandos
i resta de mallorquins i menorquins que ens vam ajuntar a
Barcelona amb l’expedició d’aficionats del Barça, per veure en
viu i rigorós directe la final de la Champions League 20052006 a l’Stade de France al barri de Saint Denis, a París. Vam
viatjar la matinada prèvia al partit i a primera hora (7:00 AM),
ja érem a París i el primer que férem fou anar cap a l’esplanada
de la Torre Eiffel, on cada minut que passava arribava algun
aficionat i l’ambient era impressionant. Vam pujar al capdamunt
de la torre on gaudírem de les magnífiques vistes de París. Hi
havia un muntatge per part de la UEFA i els patrocinadors
oficials enfront, a l’edifici del Trocadero. Cal dir que, el
comportament d’ambdues aficions fou exemplar en tot moment,
sense haver d’anunciar pràcticament cap incident. Érem 90
aficionats de Mallorca i a l’hora de dinar ens vam reunir una
trentena per a pegar una mossegada tots junts en un restaurant
a la zona de Notre Dame. Es feren les 17:30-18:00 hores i vam
partir cap a l’Stade de France ( un estadi impressionant, amb
capacitat per a 80.000 persones). Als voltants ja es respirava un
aire encara més festiu, la cosa s’anava animant. Vam entrar al
camp, ens van situar al gol Sud i val a dir que la situació va ser
molt bona, amb una visió del camp quasi perfecta. Va començar
el partit i ja ho sap tothom, vam patir molt però al final es va

imposar el FC Barcelona, el nostre estimat Barça i vam veure
amb els nostres ulls com en Puyol aixecava la segona Copa
d’Europa fins aleshores. La festa, els cants, les abraçades, les
mirades, el que vam sentir,…no té preu. Amb la tranquil·litat
de tornar amb l’objectiu acomplit, vam tornar després del partit
cap a la nostra estimada terra, després de quasi 2 dies sense
dormir, cansats, però amb la satisfacció i amb el sentiment que
va valer la pena fer aquesta anada a París… per tot això... VISCA
EL BARÇA!
Penya Barcelonista Maria de la Salut

