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EDITORIAL
Aquest mes de juliol, aquesta revista que teniu a les mans, fa els vint
anys. Vint anys sense faltar cap vegada a la cita mensual. Moltes pàgines
escrites, moltes notícies, fotografies publicades, reportatges, notícies de
naixements, de casoris, de defuncions. Algunes equivocacions sonades i potser
algun encert. Però sempre fet amb la màxima honradesa, amb les ganes de
ser coherents i honestos. Milers de pàgines que es poden consultar, que
s’hauran de consultar, per conèixer el batec del nostre poble al llarg d’aquests
darrers vint anys. Tota una generació Fent Carrerany que han tengut un mitjà
escrit que els ha acompanyat al llarg d’aquests anys.
Ja som “quintos”; i serà amb els quintos d’enguany, amb qui intentarem
fer una radiografia d’aquesta generació. Si tot va bé, al proper número hi
dedicarem la xerradeta col·lectiva. Què pensen? Què els agrada? Com veuen
el poble? Quines inquietuds tenen?
Un tema que surt en aquest número i al qual ens haurem de referir
especialment els propers mesos és el de la construcció. O es fa un plantejament
seriós sobre els tema o Maria es convertirà en un terreny per a fer negocis per
a quatre constructors forans espavilats que aprofiten la permissibilitat
constructora del nostre municipi que els deixa fer sense cap classes de control
i que una vegada fet el seu negoci deixen els problemes per a la gent del
poble. O es fa una reflexió sobre els habitatges i el mínim que es necessita per
edificar, o Maria es convertirà en un poble d’adossats que desvirtuarà per
sempre més una fesomia urbana i urbanística que fins ara havia estat prou
homogènia.
I els arbres del carrer Nou? Potser la classe d’arbres que s’hi col·locaren
no fos la més encertada. Potser. Potser causaven problemes. Potser. Però el
que és inconcebible és que més d’un veïnat, ja fa temps, tragués el xorrac i
tallàs allò que no era seu, sinó bé públic i col·lectiu, i ho eliminàs sense cap
classe de manies ni conseqüències posteriors. N’hi hagué més de dos de casos
de veïnats que eliminaren l’arbre de davant ca seva, perquè deien que els
molestava i feia brutor, i que quan arribava l’estiu aparcaven el seu cotxe
davall l’arbre del veïnat cercant l’ombra protectora. Aquesta manera d’actuar
no va ser censurada, ni qüestionada en cap moment i així hem acabat. Amb
un carrer Nou que fa pena. Aquells que tenen una mica de memòria segurament
encara se’n recordaran dels pins que hi havia en aquest mateix carrer i dels
anys que hi estigueren, sense que ningú mai s’atrevís a tocar-los. Si s’ha de
fer una reforma i reconsideració dels arbres que hi ha d’haver als nostres
carrers, endavant, però, ha de respondre a una decisió consensuada i duita a
terme per les autoritats municipals. No pot ser mai una qüestió de gustos o
manies personals.

HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:
Associació de Premsa Forana de Mallorca, Pep Ferriol Torelló, Antoni
Fiol, Ajuntament de Maria de la Salut, Mancomunitat del Pla de Mallorca Llorenç Font Dalmau, Joana Pastor, Miquel Jordan i Ronsano i
Tomeu Arbona.
EDITA:
Associació Cultural FENT CARRERANY
Sant Miquel, 11
07519- Maria de la Salut
IMPRIMEIX: Gràfiques Gelabert
Sa Pobla

correu electrònic:
fentcarrerany.apfm@premsaforana.com Nº DEPÒSIT LEGAL: PM-457/1986

La redacció de Fent Carrerany
no es fa responsable de les
opinions dels qui hi escriuen
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ACTE COMMEMORATIU DEL 75È ANIVERSARI DE LA IIa REPÚBLICA
El passat divendres dia
30, a Ca Ses Monges,
l’Associació Fent Carrerany
organitzà
un
acte
commemoratiu sobre els 75è
aniversari de la proclamació de
la II República, el que va
significar per a la nostra
història i la manera com acabà,
amb el cop d’estat del general
Franco, que originà la Guerra
Civil Espanyola.
Per
fer
l’acte
convidàrem a Antoni Maria
Thomàs, periodista, director de
teatre i autor d’un documental
sobre la repressió del
franquisme: Nosaltres els
vençuts. A més de la projecció
del documental, convidàrem a
dir quatre coses sobre la
significació política de la República, a l’historiador Arnau
Company, especialista en el tema, que a més ens il·lustrà
una mica sobre la situació a Maria en aquella època.
A pesar que en aquell mateix vespre coincidiren
fins a quatre actes diferents al nostre poble, la vintena
llarga de persones que acudiren a l’acte de Ca ses Monges
quedaren impressionades per la força de les imatges del
documental i pel testimoni que donaven, les tretze
persones entrevistades. Represaliats en primera persona i
que anaren a parar a camps de concentració, esposes, filles,

germans, de gent (homes i dones), assassinada a sang freda,
mostraven la seva ràbia i impotència davant la barbàrie de
la postguerra i el silenci, amarat de por, al qual es varen
veure abocats al llarg de tots els anys de la dictadura
franquista.
Un silenci sepulcral, al llarg de l’hora i quart de
durada del documental, mostrava l’impacte de les imatges
que allà es transmetien. Ni una paraula de retret, ni cap
petició de venjança. Només un clam de justícia i de no
oblit. Després de la projecció, el seu
director contà algunes anècdotes de la
filmació del documental i volgué
manifestar el seu intent de deixar un
document sonor i visual amb els
protagonistes d’aquesta barbàrie que
trencàs el silenci de tants d’anys de
por.
Posteriorment
va
ser
l’historiador Arnau Company qui
contà els preàmbuls de la proclamació
de la II República, com incidí aquesta
en la política illenca d’abans de la
Guerra Civil, el paper del financer
Joan March al llarg de la República i
durant la guerra, i el cas de Maria al
llarg de tots aquests anys.
Una sèrie de preguntes
plantejades pels assistents, i una mica
de pa amb companatge acabaren la
interessant vetlada.
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AGRICULTURA ECOLÒGICA

UNA VINTENA DE PAGESOS DE MALLORCA I LA
CONSELLERA MARGALIDA MONER VISITAREN
EXPLOTACIONS AGRÀRIES ECOLÒGIQUES A ANDALUSIA
Una vintena de productors
d’agricultura ecològica de Balears,
acompanyats per la consellera
d’Agricultura i Pesca, Margalida
Moner; el director gerent de Semilla
SA, Joan Simonet; el president del
Consell Balear de Producció Agrària
Ecològica, Carlos López-Jurado i la
seva directora tècnica, Aina Calafat,
viatjaren uns dies a Andalusia, per a
visitar diverses explotacions agràries
ecològiques i així poder conèixer
noves experiències referents a
aquesta activitat, que no utilitza cap
substància química en els seus
processos productius, i que té un bon
futur per endavant.
Després de ser rebuts pel batle de
Huelva, Pedro Rodríguez i pel
d’Ayamonte, Francisco Vella, i visitar
la famosa “aldea del Rocío”, l’expedició balear visità els
cultius de l’empresa Bionest, vora el parc de Doñana,
dedicada a la producció de fruita; el celler de Puerto

Carretas a la Sierra Morena cordovesa; la cooperativa
oliera Los Pedroches a Pozoblanco (Còrdoba), i diverses
explotacions ramaderes de Sevilla.
Els agricultors i ramaders mallorquins comencen a
veure que el futur està en la producció amb el sistema
ecològic. La primera impressió d’aquesta visita fou la gran
escala a la qual ha arribat l’agricultura ecològica a
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Andalusia, amb més de 400.000
hectàrees, el que suposa un 8% de la
seva superfície agrària útil (SAU). A
les Illes Balears es dediquen a
l’agricultura ecològica unes 16.000
hectàrees, amb un 7% de la SAU, i amb
uns 400 operadors.
Els nostres pagesos comprovaren que
la producció a gran escala no està
renyida amb l’agricultura ecològica,
sinó tot al contrari.
L’empresa
de
majors
proporcions que es visità fou Bionest,
que compta amb 900 treballadors,
d’ells 400 contractats en origen a
Rumania. Els seus cultius abracen unes
500 hectàrees dedicades a la maduixa

majoritàriament, i també a altres
fruites. Produeixen 13 milions de
quilos de maduixa i tota la
producció la venen a França i
Alemanya.
El balanç general de la
delegació balear fou ben
clarificador: és possible una
agricultura ecològica a gran escala
sense perdre qualitat i respecte a
l’entorn.
La consellera Margalida
Moner quedà admirada dels
progressos de l’agricultura
ecològica a Andalusia, i animà els
nostres pagesos que “ens
presentin projectes per a posar en

marxa iniciatives d’aquest tipus. Des de la Conselleria
els recolzarem”. Margalida Moner també indicà: “ja
està bé del mite que l’ecològica sigui una agricultura
de “senalleta”, crec que amb aquestes visites a
Andalusia, hem descavalcat aquest mite i podem anar
a més amb projectes de viabilitat per a la nostra
agricultura ecològica”.
Durant totes les visites, la delegació balear comptà
amb la presència de Francisco Casero, president del
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica; essent
aquest encontre organitzat pel Consell Balear de
Producció Agrària Ecològica i patrocinat per la
Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Associació de Premsa Forana de Mallorca
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SA XERRADETA A SES TARRAGONES AMB...

GABRIEL BERGAS, CAMPIÓ
D'ESPANYA DE TIR AL COLOMÍ

Vàrem tenir coneixement que en Gabriel Bergas
havia guanyat el campionat d’Espanya de tir al colomí i
vàrem aprofitar aquest esdeveniment per conèixer un
poc més aquest món de la caça i dels campionats de tir,
que per la majoria ens resulta un món ben desconegut.
Biel, per començar ens pots dir el nom complet i
l’edat?
Gabriel Bergas Ferriol, som de Maria i tenc 31
anys.
El motiu principal d’aquesta entrevista és per parlar
un poc de la teva afició als campionats de tir i el fet
que recentment has guanyat el campionat d’Espanya;
com va sortir aquesta afició?
L’afició va néixer de ben jovenet anant a caçar
amb mon pare. Vaig començar caçant i me va agradar
aquest esport i ja de petit m’anava bé el caçar. Crec que
per això m’ha anat agradant aquest esport, perquè
m’anava bé, pentura si no m’hagués anat bé el caçar ara
l’afició no seria tan forta i no m’hauria dedicat a anar
als campionats de tir.
Quina és la teva modalitat de tir als campionats?
Jo particip sobretot als campionats de tir al
colomí, encara que també puc fer una tirada al plat o un
recorregut de caça. Però per participar als diferents
campionats sempre he anat al colomí.

A quins diferents campionats has participat?
He pres part a campionats d’Espanya, d’Europa i
del Món. Tots aquests campionats de modalitat del
colomí se fan al País Valencià i ho organitza la
Federació de València.
A València se fan les tirades al colomí, però hi ha
altres tipus de competició?
Sí, però a altres indrets. Per exemple a la zona de
Madrid fan tirades a Gàbia, que és una altra modalitat.
Com és aquesta modalitat “a gàbia”?
El tirador està a una distància mínima de 24
metres de les 5 gàbies, són uns gabions d’uns 20 x 20
cm. I davall les gàbies hi ha un impuls automàtic d’aire.
Quan el tirador està preparat diu “va” i se pot obrir
qualsevol de les 5 gàbies i l’impuls d’aire empeny el
colomí i surt. Una vegada que li has tirat ha de caure
dins un radi de 25 metres per donar el tir per bo.
I la tirada al colomí estil valencià, com és?
El tirador està a 90 metres; tant per davant com
per darrere hi ha 90 metres. Tirar a la valenciana és més
dificil que així com ho feim per Mallorca.
Quants de coloms vos amollen per tirada?
A València 12 i a Mallorca 8.
El llançador dels colomins sap qui és el tirador?
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Sí, està a uns 4 metres de nosaltres. Una vegada
amollat el colom hi ha una corda que està a 3 metres
d’altària i quan el colomí ha passat la corda ja li pots
tirar i ha de caure dins el radi de 90 metres. Si el mates i
cau fora dels 90 metres el tir no és bo, ben igual que si
el falles. Per això com més aviat li tires,millor.
Per guanyar el campionat d’Espanya, quants de
coloms vares matar?
El campionat d’Espanya no és una sola prova,
són 6 proves puntuables, és un campionat a la
regularitat. Cada prova consta de 12 coloms i se van
acumulant els punts. Vaig guanyar el campionat
d’Espanya amb 56 punts un punt més que el segon.
En canvi els
campionat del món i
d’Europa se juguen
a una sola prova.
Aquests punts que
són, per colomí
mort?
Sí, a més si
mates els 12 té
donen un altre punt
i al guanyador de la
prova 2 punts més.
Com a màxim pots
fer 15 punts per
prova.
Llançant els colomins a mà, poden influir amb el
resultat els llançadors?
Sí, jo quan vaig quedar subcampió del món no
vaig guanyar pel llançador dels colomins, me va robar
el campionat l’amollador. Normalment sempre
l’amollen igual, però a vegades fan qualque mangarrufa.

Quins llocs teniu per fer tirades a Mallorca?
Hi ha camps de tir a Son Carrió, Alcúdia, Muro i
qualcun més.
Se’n fan moltes de tirades a Mallorca?
Sí, enguany n’hi ha 4 de recorregut de caça, 6 de
guàtleres, 5 de colomí amb màquina i 9 amb
colombaire.
També col·labores amb l’associació de caçadors de
Maria?
Sí, feim repoblaments, posam abeuradors i anam
fent feina. Ens duu molta de feina, però hi passam

gust.
Ha estat una vetllada interessant, ja que hem
conegut un món que ens era desconegut, però ben
interesant. Des d’aquestes pàgines desitjam tota la
sort a en Gabriel en els propers campionats i que
continuïn els èxits.
Magí Ferriol, Antoni Fiol i Miquel

Què t’agrada més, amollat a mà o a màquina?
A mà. Amollats amb màquina és molt més bo de
fer matar-los. Els colomins surten més fluixos i sempre
surten amb la mateixa direcció, altura i intensitat.
A part d’aquest campionat d’Espanya 2006, quins
altres premis has guanyat?
Als 16 anys vaig guanyar el campionat d’Europa
junior i fa 6 anys vaig quedar segon del campionat del
món de 560 tiradors.
Com ho feis per entrenar-vos?
Jo no m’entren. És molt costós entrenar-te. Els
meus entrenaments són els dies de caça i qualque tirada
per Mallorca, com que així me va bé, no vull canviar.

Morey
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ACABEN ELS CURSOS

A continuació tots els cursos feren diferents
actuacions, recitats, cançons, balls, representacions, ...

Però el plat fort va ser el mercadet solidari per
recollir diners per la Fundació Campaner. El projecte
consisteix amb fer un banc de cereals a Diffa, ja que la
mala alimentació és la causa de malaties com el noma. Es
recolliren 600 euros. I després del mercadet, tots sopàrem
amb el que entre tots havíem aportat.

El dia 23 es feu al pati de l'escola, la festa de fi de
curs 2005-2006. Hi hagué un poc de tot: es va començar
amb una demostració dels lumnes que han fet judo.

I dia 24 de juny, aquesta vegada al pabelló cobert
del polisportiu, l'Escola de Música, també feu el seu fi de
curs, amb música que és el que han après. la festa acabà
amb un bon ball.
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CURS BÀSIC DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
El passat dia 29 de juny, començà al Local de la
Tercera Edat, un curs per formar un grup de voluntaris de
Protecció Civil, per intervenir quan sigui necessari. Al curs
hi ha una trentena d'apuntats, destacnt la participació de
molts directius i socis de la Societat de Caçadors "Sa
Guàtlera".
El curs que durarà 12 dies es desenvoluparà de
dilluns a dijous, de 20:30 a 22:30 i els dissabtes de 9 a 13
hores, està previst que acabi dia 12 de juliol.
La temàtica i el prfessorat va variant. Així es
començà amb Legislació i Planificació, Incendis Forestals,

i es segueix amb Comportament de Masses, Tallers de
Primers Auxilis, Incendis Urbans, Pràctiques d'Orientació
de Muntanya i Voluntari de Protecció Civil i Planificació,
Orgnització i Agrupació.
La Conselleria d'Interior dotarà el cos de voluntaris
amb un vehicle especial amb bomba d'aigua i primers
auxilis i l'ajuntament ha de córrer amb les despeses de la
indumentària.
A les dues fotografies de baix podeu veure els
alumnes del curs fent pràctiques antiincendis a Sa Comuna.

PUJADA AL CIM DEL PUIG MAJOR

bolles». El dia fou molt fred i la pujada amb quatre
gotes, però les ganes i la il·lusió feren que es convertís
en un dia de festa. Ja a la baixada prenguérem les
mides a un bon berenar i tothom pogué contar les
seves
anècdotes.
Grácies també a
FONTHISA que
ens deixà la
furgoneta per les
bicicletes i el
corredors.

El passat dia 10
de juny el Club
Ciclista de
Maria, tornà a
pujar al cim del
Puig Major.
Gràcies a les
gestions de
Pere Ferriol,
ens autoritzaren
a pujar a «les

Pep Ferriol
Torelló
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BULLIT DE NOTÍCIES
NETEJA D’ARBRES AL CARRER NOU
El carrer Nou ha quedat ben pelat, ben net
d’arbres. Diuen que la raó és que molestava Els veïnats.
Però el que és segur és que embellien i donaven una bona
ombra que era ben apreciada a l’estiu. Els arbres necessitin
que els cuidin, que els podin, any rere any i possiblement
això és el que ha mancat.

Sus Mallorca. Aquesta s’ha marcat com a objectiu per a
aquests anys el reforçament de la seva xarxa territorial i
la dinamització de la feina a favor de la llengua catalana.
Un dels objectius de l’entitat per a aquesta nova etapa és
la reivindicació lingüística. La situació actual fa necessària
la mobilització de tots els sectors favorables. Les
delegacions, enllaços i entitats afins no són aliens a aquesta
tasca. L’any de mobilitzacions començarà a finals de juny
a Palma i recorrerà Mallorca durant el 2006 i la primera
part del 2007. Acabarà amb una gran diada a Palma, que
s’espera que sigui la més multitudinària que s’hagi fet
mai a favor de la llengua i que s’anirà convocant durant
tots els mesos anteriors.

OMBRA AL QUIOSC DE LA PLAÇA DEL MERCAT
Des del mes passat el quiosc, el baret que hi ha
enmig de la Plaça des Mercat té una teulada de fusta per a
protegir-lo dels raigs solars de l’estiu. Això farà que sigui
més agradable per a les persones que hi treballen així com
també pels clients.
COMENÇA L’ESTIU I LES DONES CERQUEN LA
FRESCA
L’estiu ha començat i ha començat de debò amb
temperatures ben elevades. Per això la gent surt al carrer,
quan el sol es pon, per aprofitar la fresca. Precisament el
dia 21, el dia que començava l’estiu, ens trobàrem amb
aquest grapat de dones sobre un dels bancs de dalt del
carrer de Ses Corbates, on comença el carrer de Sa Raval,
un racó que ha quedat molt bé i que sempre té molts de
visitants.

SUS MALLORCA
L’Obra Cultural Balear ha començat la campanya

A LA CARRETERA DE SINEU HI HAN POSAT
HECTÒMETRES
El mes passat publicàvem que s’havien col·locat
els punts quilomètrics i que s’havia canviat la seva
nomenclatura a totes les carreteres que arriben al poble.
Idò durant aquest mes hi ha hagut nous canvis a la carretera
de Sineu: s’hi ha col·locat els punts hectomètrics. També
s’ha procedit a netejar les voreres d’herbes i de tota casta
d’objectes que els ocupants dels vehicles llancen a les
voreres.
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BULLIT DE NOTÍCIES
que simbolitzava el que molts pensam que és tot això:
actes de pirateria contra el nostre patrimoni i entorn.

SOPAR DE LA PENYA BARCELONISTA
El passat divendres, 30 de juny, la penya
Barcelonista de Maria es reuní, peus baix taula, a
s’Alqueria, per a tancar una excel·lent temporada del
Barça, dels socis de la Penya Barcelonista i de tots els
seus simpatitzants. S’ho passaren d’allò millor amb el
sopar i amb el repàs de la temporada, el viatge a París i
amb la mirada posada en la final d’Atenes de l’any que
ve.

A CAS PADRÍ TONI RIFEN UN CREUER
Tots els clients de Cas Padrí Toni seran obsequiats
amb una participació d'un sorteig d'un creuer pel
Mediterrani, amb la modalitat de tot inclòs, que es farà el
proper mes de novembre. El sorteig es farà dia 7 d'octubre,
per tant fins llavors teniu oportunitat d'aconseguir
participacions del sorteig, simplement anant a dinar o
sopar a Cas Padrí Toni. Per tant ja ho sabeu, a participar
i ... sort.
SA COMUNA S'ARREGLA PER POSAR-HI UNA
AREA RECREATIVA
Ibanat ha procedit a netejar i arreglar l'àrea de Sa
Comuna per, en estar acabat, convertir la zona en una àrea
recreativa amb taules i bancs, fogons, lloc per
escombraries, tancament de l’àrea, marjades,...

OBRES I BANDERES PIRATES
Vos gireu per on vos gireu, veureu que hi ha obres
i grues. El poble està alçat, i la veritat, en pocs casos és
per necessitats dels veïnats, sinó que és per interessos de
constructors. Ja hem expressat altres vegades que això
necessita una aturada, una regulació, veure si és veritat
que es necessiten totes aquestes vivendes. Creim que qui
ha de marcar el ritme de creixement del poble no han de
ser especuladors urbanístics, sinó el mateix poble, amb
els seus representants polítics al cap. I la bandera pirata
que posaren sobre una d’elles i que ja han llevada, pareixia
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Pedro Montamarta Mas va
morir el passat dia 8 de juny a l'edat
de 66 anys. Vivia a la Plaça de Dalt,
número 2.

Que descansi en pau

BENVINGUTS:
Carlos Vicente Tandazo Martínez va néixer el passat dia 1 de
juny. Els seus pares són Kleber Vicente Tandazo Castillo i Katiuska
Elisabeth Martínez Arcaya de Tandazo. Viuen al carrer de Sa Tanca,
número 12.
Gael Palomar Parodi va néixer el passat dia 21 de juny. Els
seus pares són Sergio Palomar Puebla i Anahi Parodi. Tene el seu
domicili al carrer Artà, número 38.
Margalida Fornés March va néixer el passat dai 23 de juny. És
filla de Francesc Fornés Obrador i Catalina Maria March Pons. Tenen
el seu domicili al carrer Estrella, número 16.

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

Enhorabona als pares i demés família

JA L'HAN FETA:

Joan Carbonell Perelló i Catalina Mas Ferriol es casaren el
passat dia 2 de juny. Tenen el seu domicili al carrer Morell, número
23.
Bernat Matas Ramis i Bàrbara Payeras Ferriol es casaren el
passat dia 10 de juny.

Que el vostre amor no acabi mai

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 MAIG
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PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
Dia 4 .............. 7 l. 35,4º C (Dia 18)
Dia 24 .............. 4 l. Temperatura Mínima
11,3º C (Dia 12)
Temperatura Mitjana
TOTAL: 11 LITRES 20,3º C
Mitjana Màximes
25,6º C
Mitjana Mínimes
15º C
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Si jo fos un gran betzol
que sense tenir malaltia,
em passés tot el sant dia
a defora prenent el sol,
procuraria seguit tot sol
quan arribés l'obscura nit
i me n'aniria al llit
després de menjar i beure
i la televisió veure
fins que em quedés adormit.
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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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J A H A N A R R I B AT E L S A D O S S AT S A
MARIA DE LA SALUT! i amb
problemes.....
Un solar on tradicionalment s’hi
haguessin fer dues cases típiques
mallorquines, amb els seus aiguavessos,
la seva cotxeria, la seva cisterna, el seu
corral, el seu forn de llenya, etc. Idò ara
ens hi fan 10 adossats, sí, sí, 10!!!
És a dir, a un solar a on hi haguessin
viscut 8 persones, de mitjana, ara n’hi
haurà un mínim de 40!!!
A damunt de tot això, fan obra i tots hem
de patir el tancament del carrer durant el
temps que volen (sense pagar a
l’ajuntament un euro per ocupació de via
pública) perquè excavant han esbucat la
m e i t a t d e l c a r r e r.
Aquest carrer, es Camí de baix,
on molts de vianants hi comencen
o acaben la caminada diària pels
camps que envolten el nostre
Poble...Idò, ara no hi podem
passar!!!
Els promotors i l’Ajuntament,
sense avisar a ningú, tanquen el
carrer i no informen ningú, ni
d i u e n q u a n e s t a r à o b e r t e l c a r r e r.
A més a més, diumenge 18 de
Juny de 2006, es va esbucar un
altre tros de carrer i es varen
rebentar les canonades d’aigües
brutes i netes, deixant a mig

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

Dilluns Tancat
Tapes, paelles i menjars per
encàrrec

poble sense subministrament d’aigua.
Està clar que a un parell només volen fer
d o b l e r s , c o m v a d i r e l p r o p i e t a r i d e l s o l a r,
fent adossats, però el que no han de fer
és fer-los damunt l’esquena dels altres!!!
I no en guanyarien tants si l’Ajuntament
els fes complir amb la llei de seguretat i
salut i els fes pagar les compensacions
econòmiques al mariandos per no tenir
aigua!
Pot passar un accident molt més greu,
perquè no ho han protegit adequadament
i si passàs, més d’un aniria a la presó!
Deman a l’Ajuntament de Maria, que ens
defensi a tots el mariandos!
Joana Pastor
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FESTIVAL INTERNACIONAL
MANCOMUNITAT PLA de MALLCA

Cura • Vilafranca • Llubí • Montuïri •
Ariany • Sant Joan • Costitx • Algaida

GABRIEL COMPANY HA
FITXAT PEL REIAL MADRID

PROGRAMA
JULIOL
CURA
Diumenge, 16 de juliol a les 21 hores OCTUOR DE
FRANCE Santuari de Cura
VILAFRANCA
Diumenge, 23 de juliol a les 20 hores DIAPASWING
Teatre Municipal
LLUBÍ
Diumenge, 30 de juliol a les 20,30 hores CAP PELA
Església Parroquial
AGOST
MONTUÏRI
Diumenge, 13 d’agost a les 21 hores ORQUESTRA
KREMLIN DE MOSCOU Església Parroquial
ARIANY
Diumenge, 20 d’agost a les 20,30 hores SCHOLA
CANTORUM DE MALLORCA Església Parroquial
SANT JOAN
Diumenge, 27 d’agost a les 20,30 hores CORAL
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS Església
Parroquial
SETEMBRE
COSTITX
Diumenge, 3 de setembre a les 20 hores ORQUESTRA
DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ Església parroquial
ALGAIDA
Diumenge, 17 de setembre a les 21 hores
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BALEARS “CIUTAT
DE PALMA” Església Parroquial

En Gabriel Company Vives, de 14 anys, fill d'en
Miquel Joan Company i na Martina Vives, de "Can
Burguet", ha fitxat pel Reial Madrid Cadet, després de
rebre ofertes d'altres equips, entre ells el Mallorca. Ell i la
seva família han pres aquesta decisió després de conèixer
l'oferta de formació tan acadèmica com esportiva que li
ofereix el club de la capital de l'estat espanyol.
Des de Fent Carrerany li desitjam molta sort i
seguirem la seva marxa des de les nostres pàgines.
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA (ESPECIAL II)
Després d'haver rebut aquest
article, ens han comunicat la mort de
Miquel Jordan i Ronsano.
Aquest article pòstum té per
tant especial importància i volem que
sigui un homenatge a aquest home,
al qual no hem conegut
personalment, però amb el qual hem
mantingut contactes telefònics
constants i hem pogut constatar la
seva bonhomia i valentia davant una
malaltia, el càncer, del qual fa uns
mesos fou operat i del qual era tractat
amb quimioteràpa.
La malaltia ha vençut a l'home, però ens queda la seva
aportació mensual que ha durat quasi bé quatre anys ja que la
seva col·laboració amb la revista començà el gener de l'any
2003.
Descansa en pau, amic Miquel
** DEDICATÒRIA **
El present “Anar l’ull al bou amb l’ E.L.A. “ esta dedicat a na
XISCA COMES i RUBÍ, gran companya i amiga de na CATY
SALOM, tant en vida, com després de la seva anada al PARE.
“ LES ASSENYADES PARAULES DE NA XISCA “
Tal i com vam dir en la nostra anterior trobada en aquestes
pagines, avui reproduirem la Bella i Emotiva presentació que
amb motiu de la inauguració fa cinc anys del carrer de na CATY,
va fer na XISCA COMES i RUBÍ tot recordant la seva estimada
amiga.
Així idò, sense més preàmbuls, els deix amb les assenyades
paraules de na XISCA.
“ Diuen que si ningú no et recorda és com si no haguessis
existit. Però jo dic: llavors si tothom et recorda, ha d’esser com
si mai no haguessis mort. I a na CATY SALOM la recordam
tots, i és present en molts moments de la nostra vida, com a
referent de la voluntat, de la lluita per la vida, del coratge, i de
l’exemple.
Na CATY s’ha convertit en un símbol per a tots nosaltres, i la
família de na CATY en un exemple d’unió i d’ amor difícil de
superar.
La història de na CATY la coneixem tots, l’hem viscuda de
més enfora o de més a prop i l’hem poguda llegir en un llibre
que esdevé el seu testimoni més personal de com encaixà i
afrontà la terrible malaltia que patia. Per això crec que no fa
falta repetir-la aquí, tots sabem perquè hem vingut, i tots estam
d’acord que CATY SALOM mereix l’homenatge del seu poble.
I és per iniciativa del seu poble que estam aquí tots reunits per
recordar na CATY altre cop, per retre-li un sentit homenatge.
Homenatge que ben segur cadascú dels aquí presents li
dedicam per motius distints i molt personals; a tots i cada un de
nosaltres na CATY ens ha ensenyat coses diferents, per a cada
un el seu exemple ha esdevingut una lliço distinta: per a uns és
lliçó d’empenta, per a altres lliçó de coratge, per a altres lliçó d’
humilitat, per a altres lliçó de fortalesa, per a altres lliçó de fe,

per a altres lliçó
d’amor. Sobretot
d’amor. Amor a la
vida, amor a la
condició humana per
trista i malmenada que
fos.
Amor a la família,
als amics, i al seu
poble de Santa Maria.
Cadascú sap quin
homenatge li dedica.
Però com a poble, tots junts, li hem de retre homenatge per
molts d’altres motius.
L’Esclerosi Lateral Amiotròfica ens era totalment
desconeguda a gairebé tots fins que na CATY la patí. Lluny
d’alimentar el tabú que sempre representen aquestes malalties
greus incurables i poc habituals, na CATY encaixà el cop del
diagnòstic amb una maduresa personal sorprenent, i en lloc
d’amagar-se’n inicià la més gran de les seves lluites personals.
Volgué donar a conèixer la malaltia, les condicions en què es
trobaven els qui la patien, les necessitats que tenien i que no
estaven cobertes, i la importància de la investigació, ja no per
gaudir ella dels seus avanços - que sabia que no hi seria a temps
-, sinó perquè els qui li vinguessin darrera poguessin trobar ja
una solució.
Na CATY creà l’Associació ADELA-BALEARS, i amb ella
la seva veu arribà per tot arreu, tant dintre de l’illa com a fora.
Mai no es cansà i mai no es desanimà, féu d’aquesta tasca
l’objectiu màxim de la seva vida, i ho aconseguí. L’Esclerosi
Lateral Amiotròfica passà de ser una total desconeguda a ser
una malaltia que avui tot Mallorca coneix gràcies al seu esforç
de difusió. Ara els malalts d’ E.L.A. saben on anar per trobar
suport, no se senten tan desemparats com es degué sentir na
CATY quan l’hi diagnosticaren. Però la seva tasca no sols
repercutí aquí, a Mallorca, sinó que es convertí en referent a
molts altres llocs. El seu nom és conegut pertot arreu, i amb el
seu nom sempre s’hi afegí el del seu poble. Perquè el seu poble
sempre li féu costat. Organitzàs el que organitzàs, Santa Maria
del Camí sempre va donar suport a la seva estimada veïna, i
l’homenatge que avui li retem és el millor exemple que tots
continuam al seu costat.
Férem camí amb ella molts d’anys i ens ensenyà a caminar
sense por. I quan morí, tots sentírem que quelcom d’ella hauria
quedat per sempre a les nostres vides.
I així ha estat. Na CATY ha perviscut en cada una de les
persones que tingueren el privilegi de conèixer-la. Morí aquell
novembre de 1998, però mai no ha deixat ni deixarà d’existir.
Aquell mateix novembre de 1998 ja ens reunírem tots amb
motiu de la presentació del seu llibre “ SOY CATY SALOM “,
però la recent mort de CATY convertí aquell acte en un sentit
homenatge carregat d’emotivitat, de tristesa i d’impotència
continguda. Tots sentirem de cor que la injustícia de la vida
havia negat a CATY la possibilitat d’assistir a un acte que li
feia tanta il·lusió. I potser en aquell moment de tristor alguns
pensàssim que l’Esclerosi Lateral Amiotròfica havia acabat per
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vèncer en aquella llarga lluita que CATY mantingué durant tants
d’anys. Però jo crec que avui, i aquí, podem dir a na CATY que
no va ser així. Na CATY no va perdre, sinó que va vèncer. Va
vèncer perquè la malaltia no aconseguí fer-la desaparèixer, li
prengué la vida, però no matà el record. I mentre tots recordem
na CATY, na CATY continuara existint entre nosaltres. I això
no ho podra vèncer ni la malaltia més terrible del món.
I per recordar-la junts s’ha reunit el poble de Santa Maria i li
ha volgut dedicar un carrer. Així en el futur, els infantons petits
que avui encara no poden comprendre perquè es fa aquesta
festa podran saber quí va ser na CATY SALOM, i perquè el seu
poble l’estimà tant i se’n sentí sempre tan orgullós d’ ella.
I com vos havia dit al principi, si tothom et recorda és com si
mai no haguessis mort. Per tant, la immortalitat no és viure per
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sempre, sinó perviure per sempre en el record.
I jo deman als pares de na CATY, BARTOMEU i
MARGALIDA, i al seu germà JAUME, que ens deixin sempre
compartir aquest record. Perquè ara na CATY ja és un poc de
tots.
I si quan es presentà el seu llibre l’acte esdevingué carregat de
tristesa, avui ha d’estar carregat d’alegria i de goig, perquè quan
un poble sencer ret homenatge a una de les seves veïnes, no
plora la seva mort, sinó que celebra que aquesta mort no l’hagi
pogut fer desaparèixer “.
** FI **
**** Santa Aurora, 19 de Juny de 2006 ****

El proper divendres dia 30 de juny comença una nova edició, la setena, del trofeu de
ciclisme en pista VILA DE SINEU que patrocinen s’Institut de Serveis Socials i Esportius
de Mallorca i l’Ajuntament de Sineu amb la organització de l’Agrupació Ciclista Sineu.
Una competició que
aquest any presenta com a novetat
la participació dels ciclistes amb
llicència de principiants que
sempre tindran dues proves no
competitives a cadascuna de les
vuit jornades programades, dues
més que a l’edició anterior.
També hi haurà curses per a
alevins, infantils, cadets, juniors,
promoció i open.
Les dates i trofeus que
conformen aquesta nova edició, totes en divendres a les 20
hores a ‘sa Voltadora’ de Sineu, són aquestes:
30 de juny Trofeu Bicicletes Caldentey
7 de juliol Trofeu Aguamar
14 de juliol Trofeu Viajes Mirador
21 de juliol Trofeu Moments Bar
28 de juliol Trofeu Promocions Sinium
4 d’agost
Bicicletes Can Botelles
11 d’agost Electrificacions Fon-Gil
18 d’agost Trofeu Grup Fontanet
Cal destacar que la segona jornada, a més de les
habituals proves de cada vetllada, servirà com a campionat
de les Balears per a les categories d’alevins i infantils en les
modalitats de puntuació i scratch.
A l’edició de l’any passat, amb una mitjana de 91
ciclistes per jornada, els guanyadors absoluts en les distintes
categories foren aquests:
Alevins: Josep Miquel CaldenteyBicicletes Caldentey
Infantils: Tomeu Gelabert
Toyota - Establiments
Cadets: Miquel Ferrer Calizas Bibiloni - Pollença
Promoció:Joan Tugores
Grup Fontanet
Juniors: Albert Muntaner
Toyota - Establiments
Open: Estíver Ortíz
CC Illes Balears
Una altra novetat és que els resultats de cadascuna
de les jornades es podran consultar a la pàgina web
www.plademallorca.org

En Miquel Salom, primer líder del ‘Vila de
Sineu’ de ciclisme en pista
El ciclista júnior de
Maria de la Salut, Miquel Salom,
del Toyota Establiments, es va
situar com a primer líder de la
seva categoria a la VII edició del
trofeu de ciclisme en pista Vila
de Sineu que es va iniciar el
passat divendres dia 30 de juny
a sa Voltadora i que es disputarà
durant
vuit
divendres
consecutius a partir de les vuit
del capvespre.
En Miquel va estar molt
prop de no participar-hi ja que
la seva especialitat és la de bicicleta de muntanya i, a més, les
darreres setmanes havia estat més pendent dels estudis que dels
entrenaments. Però ho va fer d’allò més bé. A la primera cursa,
la d’eliminació va ser segon, sols superat pel seu company
d’equip Josep Olives, mentre que a la de puntuació s’invertiren
les posicions després d’una clava victòria del mariando que ara
comanda la classificació general.
La propera setmana, el divendres dia 7, amb la disputa
del trofeu Aguamar, haurà de defensar el mallot groc aconseguit.
Una vetllada on també es disputaran els campionat de Balears
de ciclisme en pista per a les categories d’alevins i infantils.
Però també hi participaren altres paisans nostres. La
cursa de promoció va tenir la major participació de mariandos
amb en Toni Gelabert que ho va fer molt bé i va estar molt prop
de guanyar. Es va escapar a l’inici amb el sineuer Tomeu Cardell
i estigueren sempre per davant de la resta. La novena posició
fou per a Bernat Quetgles, l’onzena per a Toni Font, i a les
posicions 24 i 25, Joan Seguí i Tomeu Arbona.
Foren 31 participants a la cursa open amb en Jaume
Vallés i en Daniel Estarellas. El primer va ser el que es va deixar
veure més, sobretot a la puntuació on va protagonitzar alguns
atacs molts durs. Al final, en Vallès es va classificar a la 12a
posició, mentre que n’Estarellas va ser el 25è després d’aguantar
molt bé a la puntuació.

FENT CARRERANY - 18(138)

Juliol 2006

XII TROFEU CICLISTA PLA DE MALLORCA
Toni Font i Monserrat Mateu, guanyadors
absoluts del Pla de Mallorca’06
El passat dia 3 de juny, sota l’organització de l’AC
Sineu, s’ha disputat la cinquena i darrera jornada
competitiva 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 situada a la
Plaça des Fossar de Sineu. Després d’aquesta jornada, ja
podem afirmar que Toni Font, del grup Fontanet, en el
Pla Gran, i Monserrat Mateu, del Restaurant Es Pou, en
el Pla Petit, son els nous guanyadors absoluts. Els
guanyadors d’etapa respectius a la jornada d’avui han
estat Javier Peris, del Herbes Túnel i Tomeu Ballester, del
Algal·lia.
Tot això en una jornada que ha tingut molts de
comentaris en torn a l’estat de salut d’en Joan Forteza, el
ciclista accidentat el passat dissabte a Montuïri, el qual
encara roman ingressat a la unitat de cures intensives d’un
centre hospitalari, però fora de perill.
16 hores: Pla Petit: Sineu, Lloret, ctra de Sineu,
Sineu (MV), Lloret, creuer de Pina, ctra de Sineu, sa
Llimonera (PM), Sineu (30 Km). Els 75 participants Del
Pla Petit han rodat sempre a bon ritme. El líder Monserrat
Mateu ha estat sempre molt atent al capdavant de la cursa
que en algunes fases s’ha romput en petits grup que,
posteriorment, s’han tornat agrupar. A la par final hi ha
hagut un grup capdavanter de set unitats amb els homes
forts de la general. Esprintada massiva on Tomeu Ballester
ha estat el més ràpid.
17.30 h: Pla Gran: Sineu, Lloret, creuer de Pina,
ctra de Sineu, sa Llimonera, 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). Els 105
participants del Pla Gran han rodat sempre a un ritme
altíssim amb un fort vent que en alguns moments ha
molestat bastant. Els companys del líder, Toni Font han
treballat amb intensitat per protegir-lo dels atacs dels seus
rivals. A la part final, Toni Vives i Miquel A. Cirer han

protagonitzat una escapada que ha sembrat l’alarma fins
que el gran grup els ha absorbit de bell nou. A l’arribada,
Xavier Peris, sense discussions, ha estat el clar guanyador
de l’esprint massiu.
ETAPA - PLA GRAN
1.- PERIS,JAVIER
MONTUIRI-TUNEL 02:11:22
2.- VICH,ABDON
MONTUIRI-TUNEL m.t.
3.- OLIVER,ANTONI
BICICLETES ES P
m.t.
GUANYADORS PER CATEGORIES – PLA GRAN - ETAPA
M-60:
Fermín Andrés
Inca-Deià
M-50:
Manolo Fernández
Herbes Túnel
M-40:
Tomeu Vives
Caldentey
M-30:
Xavier Peris
Herbes Túnel
Ciclos:
Abdón Vich
Herbes Túnel
GENERAL INDIVIDUAL – PLA GRAN
1.- FONT,ANTONI GRUP FONTANET
07:50:01
2.- VICH,ABDON MONTUIRI-TUNEL
a 31 seg.
3.- ABRAHAM,ANTONIO GRUP FONTANET
a 31 seg.
GUANYADORS PER CATEGORIES – PLA GRAN GENERAL
M-60:
Fermín Andrés Inca-Deià
M-50:
Toni Mascaró Humiclima
M-40:
Bernat Comas nca-Deià
M-30:
Toni Abraham Grup Fontanet
Ciclos:
Toni Font
Grup Fontanet
GRAL MUNTANYA – PLA GRAN
1. Biel Palmer
Deià
2. José Porcel
Humiclima
3. Ángel Gonzalez
Humiclima

11 p.
9 p.
6 p.

GRAL METES VOLANTS – PLA GRAN
1. Francisco Barceló
Herbes Túnel 6 p.
3. Toni Abraham
Grup Fontanet 5 p.
3. José Porcel
Humiclima
5 p.
GRAL REGULARITAT – PLA GRAN
1.- JIMENEZ,RAUL
GRUP FONTANET
2.- ABRAHAM, TONI
GRUP FONTANET
3.- CIRER MIQUEL A.
INCA – DEIA

72 ptos
69
55

ETAPA - PLA PETIT
1.- TOMEU BALLESTER
ALGAL·LIA
52:04
2.- TONI GELABERT
MARTEL AGUAMARM.T.
3.- LLORENÇ GRIMALT
CAN BOTELLES
M.T.
4.- CARLOS ROBDRIGUEZ SA POBLA
M.T.
5.- TONI TUGORES
BAR SAMI
M.T.
GUANYADORS PER CATEGORIES – PLA PETIT ETAPA
Fem: Katalin Soos
Can Botelles
M-60:
Heinriew SchirakowGrup Fontanet
M-50:
Pau Rayó
Sa Pobla
M-40:
Jaume Alzamora
Bar Sami
M-30:
Tomeu Ballester
Algal·lia
Ciclos:
Toni Gelabert Martel Aguamar

Aquí teniu els guanyadors de la cinquena etapa

GENERAL INDIVIDUAL – PLA PETIT
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1.- MONSERRAT MATEU
ES POU
3:54:48
2.- JULIA X GAYA GRUP FONTANET
06”
3.- LLORENÇ GRIMALT
CAN BOTELLES
20”
4.- GUILLEM MAYOL
PR FERRIOL
26”
5.- MIQUEL MUNAR ALGAL·LIA
28”
6.- TONI GELABERT MARTEL AGUAMAR
29”
7.- TONI TUGORES BAR SAMI
32”
8.- TOMEU CARDELL
GRUP FONTANET 34”
9.- JAUME SALES BAR SAMI
36”
10.- SEBASTIA SALOM
ALGAL·LIA
38”
GUANYADORS PER CATEGORIES – PLA PETIT GENERAL
Fem: Katalin Soos
Can Botelles
M-60:
Heinriew SchirakowGrup Fontanet
M-50:
Joan Serra
Bar Sami
M-40:
Julià Xavier Gayà
Grup Fontanet
M-30:
Llorenç Grimalt
Can Botelles
Ciclos:
Monserrat Mateu
Es Pou
GRAL MUNTANYA – PLA PETIT
1.- TUGORES,TONI LOCAL MURO
12 ptos
2.- MAYOL,GUILLERMOLOCAL PRETENSATS FERR 8 ptos
3.- MUNAR,Miguel TANDE ALGAL.LIA
2 ptos
GRAL METES VOLANTS – PLA PETIT
1.- BALLESTER,BARTOMEU LOCAL ALGAL.LIA
2.- CARDELL, TOMEU LOCAL GRUP FONTANET
3.- MUNAR,Miguel TANDE ALGAL.LIA
GRAL REGULARITAT – PLA PETIT
1.- MUNAR,Miguel ALGAL.LIA
2.-SALES,JAIME
MURO
3.- GELABERT,TONI MARTEL AGUAMAR

6 ptos
4 ptos
3 ptos

64 ptos
56 ptos
52 ptos

GRAL DELS EQUIPS – PLA PETIT:
AC Sineu – Grup Fontanet

En Jaume Vallès quasi aconseguí
dos campionats de Balears
El diumenge dia 11 de juny, a Manacor, es va celebrar
el campionat de les Balears per a ciclesportistes i màsters. En
Jaume Vallès, el ciclista de Maria que pertany a l’Agrupació
Ciclista Sineu – Grup Fontanet, va estar molt a prop de
guanyar-lo encara que finalment es va haver de conformar
amb la tercera posició.
A la part final del recorregut, es va formar un grup de
nou unitats entre els quals hi era el de Maria. Quan mancaven
vuit quilòmetres pel final, en Jaume va atacar i agafà tot sol
una distància més que suficient per guanyar i aconseguir el
títol.
Però, incomprensiblement, un dels seus companys
d’equip, Raül Jiménez, va ser qui va plantejar batalla pel
darrere i va provocar un fort increment del ritme en el gran
grup perseguidor. Malgrat tot, només el seu company i un
altre ciclista, que no era de la mateixa categoria, tingueren la
força necessària per superar en Vallès.
A la foto, podeu veure el ciclista de Maria acotat i

El ‘Pla de Mallorca 2006’ es clausurà el
passat divendres
TOMEU ARBONA. Vilafranca.
La vint-i-una
edició del
trofeu ciclista
Pla
de
Mallorca es
t a n c à
definitivament
el
passat
divendres dia
9 de juny amb
el sopar i acte
de entrega de
premis als
millors ciclistes. Fou un acte al que assistiren més de quatre
centenars de comensals que ompliren les dependències del
restaurant Es Cruce, a Vilafranca.
Presidiren l’acte, Toni Palerm, de s’Institut y Vicenç
Noguera, de “la Caixa”, junt amb els batles de Vilafranca, Lloret
y Maria de la Salut, a més del president de la balear de ciclisme,
Andreu Canals. Toni Font, del Grup Fontanet y Monserrat
Mateu, del Restaurant Es Pou, com a guanyadors absoluts foren
els que se’n dugueren les grans ovacions de la vetlada.
Un altre dels moments emocionants fou quan es lliuraren
els maillots de s’Institut y “la Caixa” a la Societat Esportiva
Vilafranca para fer arribar al ciclista accidentat en la quarta
etapa, a Montuïri, Joan Forteza, el qual continua encara ingressat
a la UCI de la Policínica Miramar encara que evolucionant
favorablement.

darrere ell hi ha en Raül Jiménez
amb la banda de campió de
Balears. A dia següent, l’AC Sineu
va donar la baixa al nou campió
pel mal gest que havia tingut.
El dissabte de la setmana
següent, dia 17, a Deià, es va
celebrar la cursa del campionat de
les Balears de muntanya per a
ciclesportistes i màsters i en Vallès
va tornar a ser el segon. Va fer molt
bona cursa i sempre va estar al
capdavant. Però no va tenir sort ja
que un revolt mal agafat als darrers
quilòmetres el va distanciar
d’Óscar Ruiz, un ciclista pollencí
que al final el va superar per tan
sols 13 segons.
Tampoc no va guanyar,
però dues segones posicions al dos
campionats
autonòmics
evidencien el magnífic nivell
esportiu que ha agafat el ciclista
de Maria.
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ESTIU: ACTIVITATS JULIOL 2006
DATA
03.07.06

HORA

04.07.06

ORGANITZADOR
Ajuntament

LLOC
Piscina municipal

ACTIVITAT
Inici Curs Natació

Ajuntament

Polisportiu

Inici Curs Tennis i Padel

07.07.06

20:30
22:00

A. Tercera Edat
Local Tercera Edat
Com.fessio@maria.es Ca Ses Monges

Conferencia “Nutrició i Benestar”
Taula Rodona Tema: Escoles.

08.07.06

19:00

Escola Ball Bot

Plaça des Pou

Trobada Escoles Ball de Bot

09.07.06

10:00
19:00

A. Esclerosi Múltiple
Ajuntament

Piscina municipal
Polisportiu

Diada Natació
Coca Quarto I Gelat Pels Participants

15.07.06

18:00

Ajuntament

Pista coberta

Jornada Fitness

16.07.06

22:30

A. Tercera Edat

Plaça des Pou

Berbena amb “Es Cantante”

23.07.06

22:30

A. Tercera Edat

Plaça des Pou

Berbena amb “Es Cantante”

29.07.06

20:30
22:00

Fent Carrerany
Fent Carrerany

Ca Ses Monges
Plaça des Pou

Presentació del DVD d’”Al-Mayurca”
Ballada popular

30.07.06

19:30

Amics Poble Saharaui Plaça des Pou

Festa Poble Saharaui

A PARTIR DE LA SEGONA SETMANA DE JULIOL S’INICIEN ELS SEGÜENTS CURSOS:
Ajuntament

Local Tercera Edat

Inici Curs de Castellà per Immigrants

Ajuntament

Local Tercera Edat

Inici Curs Català Nivell Iniciació.

Ajuntament

Local Tercera Edat

Curs Recuperació de Mobles.

Ajuntament

Curs de Poda i Empelts.

Està previst que entre els dies 10 i 15 de juliol s’inauguri el Camí Creuer.
I que entre els dies 24 i 28 de juliol s’inaugurin les noves instal·lacions esportives.

L’amo en Xesc de Son Cloquis
i la seva família volem agrair
al Consell de Mallorca el
reconeixement de mèrits del
passat 26 de maig. Però
especialment volem donar les
gràcies a tota la gent de Maria
de la Salut que es va desplaçar
fins a Palma per assistir a
aquest acte. Moltes de gràcies
a tot el poble de Maria per les
mostres d’afecte rebudes.
Francesc Mas Mestre i
família

