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MARIA DE LA SALUT

JA HAN PASSAT LES FESTES I LES FIRES!
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Maria, un poble de fires! Ja tenim eslògan per definir el
que passa a Maria entre els mesos d’agost i setembre. Ningú ja
no té cap dubte que les fires del mes d’agost no deixen de ser
una història ficada amb calçador i que la seva força no anirà a
mes, ja que llevat del món de la restauració, els beneficis pocs.
Si a això hi afegim el fet que just abans de la Fira de setembre,
s’ha muntat la fira nocturna (magra, magra, magra!) tenim un
enfilall de despropòsits que convidarien a fer una reflexió sobre
aquesta proliferació de fires sense sentit.

És curiosa aquesta proliferació d’actes firaires (si no
s’explica com a manera de recaptar fons de les institucions afins
al poder municipal) al costat de la poca política cultural
organitzada i plantejada des dels responsables municipals amb
continuïtat anual. I encara xoca més aquesta reflexió si es té en
compte la gran quantitat de mariers i marieres que destaquen en
diversos camps de la cultura i que ben bé podrien aportar la seva
feina i opinió a una programació amb certa coherència.

Quan un mira alguns pobles del nostre voltant i veu com
s’han espavilat i han creat no només infraestructures, sinó també
activitats que les omplen, l’enveja ens fa sentir més desenganats
per com van les coses per aquí.

Sí que és cert que segons apareix al Bullit a finals de mes
es va inaugurar un local per a joves. I que tota iniciativa en aquest
sentit se l’ha de qualificar com a positiva. Però no deixa de fer
un cert tuf d’electoralisme i d’aprofitament de les circumstàncies
al voltant de les contractacions del SOIB, contractes que
tanmateix tenen una durada limitada, que ara es duguin a terme
segons quines propostes. Voldríem equivocar-nos, però un fet
com aquest no s’improvisa en dos dies, ni s’hauria de veure abocat
a un final, més o menys proper, per voler-se aprofitar de les
circumstàncies favorables de l’actual majoria municipal.
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IMATGES DE LES FESTES

EXCURSIÓ A S'ESTALELLA
Seguint amb la nostra programació

d'excursions per enguany, la propera és la finca
de s'Estalella, a Llucmajor.

És una excursió senzilla i planera, caminant
per la vorera de mar.

Serà el proper diumenge dia 22 d'octubre.
Partirem de Maria, des de Sa Plaça, a les 9 del
matí, en cotxes particulars. El dinar serà de pa i
taleca.

Animau-vos! Vos hi esperam

Duarant la inauguració de les obres del Polisportiu
es distingiren amb una placa els esportistes més destacats
i els al·lots gaudiren amb els jocs.

Motos i cotxes han estat els protagonistes al circuit
de Son Roig.

A Ca Ses Monges la distinció fou pels destacats dins el món de la cultura i les lletres. Hi hagué placa per a Fent
Carrerany, Eulàlia Maria Carbonell, Lluc Matas, Martí Monjo i Gabriel Bergas.
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Inauguració de l'exposició "Presències
Mediterrànies" a Ca Ses Monges.

Les presentadores del play-back tengueren molta
feina.

Una excel·lent "Chenoa" guanyà el concurs individual.

El premi pels grups fou per a les germanes "Sisters"

Antoni Tarabini fou el pregoner d'enguany
Els distingits dins el món de la música popular amb les
seves plaques i les autoritats.
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Antoni Costa i Mireia Rosa Ferriol ens oferiren un
excel·lent concert de piano i oboè

El play-back infantil s'hagué d'ajornar una setmana
per mor de la pluja

El grup local equatorià tengué alguns problemes
amb el so, i també amb els presentadors.

La gent s'ho passà molt bé amb el grup Horris
Kamoi. Té un públic que els segueix.

Tomeu Penya seguí amb la seva línia de sempre.
És molt mascle, ell.

Catalina Sureda rebé el seu homenatge a l'església,
abans del concert.
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Maria Antònia Munar és la presidenta del Consell de
Mallorca d’ençà de l’any 1995, batlessa de Costitx des
de les primeres eleccions democràtiques de l’any 1979 i
presidenta d’Unió Mallorquina des de l’any 1992. Seva
ha estat la iniciativa de la Diada de Mallorca, una jornada
festiva dedicada a commemorar l’atorgament de la Carta
de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, fet per
Jaume II l’any 1276, que enguany s’ha celebrat per desè
any consecutiu i amb major incidència que les anteriors
ocasions.

Quin balanç feis de la Diada de Mallorca, recentment
celebrada?
Positiu, perquè ha estat la més popular de les deu que
s’han fet. I, enguany, la bandera ha fet parlar de la Diada
i la Diada de la bandera, un símbol que hem donat a
conèixer molt perquè, malgrat que té 700 anys d’antiguitat
i fou donada pel rei Sanç, en ocasions es confon amb la de
les Illes Balears, que és un invent posterior.

Han estat els simpatitzants d’UM els que han tret la
bandera al balcó?
Ja m’agradaria, voldria dir que n’hi ha moltíssims. L’ha
tret molta gent: alguns perquè ja se la sentien seva com a
mallorquins; altres perquè han vist una manera d’expressar
la seva mallorquinitat; i uns altres perquè l’han vist atacada
pels ultradretans i cavernícoles.

Ha conduït, aquest fet, a encetar una guerra de
símbols?
Algú ha tret l’estelada, algú la bandera espanyola... ja em
pareix bé.

Algun any serà festiu el 12 de setembre?
Si estàs en les meves màns, ja ho seria; però és una potestat
del Govern. Esperem que algun dia vegin la necessitat,
tant per a Mallorca com per a les altres illes.

La Diada s’ha aprofitat per inaugurar la Televisió de
Mallorca. És necessari aquest nou canal?
Va néixer per recollir una realitat que ja existia: que totes
les televisions locals de Mallorca que havien emès durant
25 anys, sense cap recurs públic, havien de ser tancades.
Nosaltres les hem volgut acollir. A més, el dia després de
la seva inauguració va quedar clar i demostrat que era
necessària: el dia que es debatia a Madrid la reforma del
nostre Estatut, no hi havia cap televisió que en fes el
seguiment més que la Televisió de Mallorca. IB3 emetia
en aquell moment una pel·lícula en castellà. El tema de la
llengua seria la tercera raó, feta íntegrament en català i de

proximitat.

El model lingüístic es té clar?
Claríssim. No es farà res en castellà perquè no és l’idioma
a protegir ni a promoure.

Es doblaran pel·lícules?
No és fàcil posar una televisió en marxa i encara ens
queden moltes passes per fer. Tenim molt bons
professionals però tenim un pressupost que correspon al
10% del d’IB3. No tenim, de moment, recursos per posar
en marxa una escola de doblatge, per tant, el que es pot
fer és aprofitar el material que tenen altres cadenes. Ja
hem parlat amb Catalunya per poder signar un acord i
poder utilitzar la seva filmoteca, sense cap problema si
les pel·lícules estan doblades al català de Barcelona.

Per a vostè, quina de les competències que té el Consell
és la més important?
Sens dubte, l’ordenació del territori. Després de vint anys

ENTREVISTA A MARIA ANTÒNIA MUNAR, PRESIDENTA
DEL CONSELL DE MALLORCA
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fent-hi feina, hem aconseguit tenir el Pla Territorial de
Mallorca, que jo consider bo, sens dubte millorable,
preparat durant el Pacte de Progrés i aprovat definitivament
amb el PP, per tant amb un suport majoritari de la societat.

Quina és la seva principal virtud?
Determina quina Mallorca volem durant deu anys, què es
pot fer i què no es pot fer en funció de percentatges. Ara
bé, si el seu desenvolupament, que depèn de cada
ajuntament, es fa no en deu anys sinó que en els primers
sis mesos es consumeix tot el territori de creixement
previst, doncs no serà un bon Pla Territorial, perquè se
n’haurà fet un abús. Pitjor és encara que hi ha ajuntaments
que passen, no només del Pla Territorial, sinó de totes les
normatives existents i que fan el que volen allà on volen,
concedint llicències allà on no es pot edificar. Això és un
descontrol i no hi podem fer res des del Consell. Cadascú
ha d’assumir la seva responsabilitat; no culpem el Pla
Territorial del fet que un batle concedeixi llicències dins
un espai protegit.

No podria fer el Consell algun esbucament
exemplificador?
Són processos molt lents i costosos. Vàrem aconseguir
tomar l’hotel de Montnàber, a Fornalutx, però va requerir
d’un seguiment molt puntual perquè no se’ns escapàs cap
termini ni quedàs cap retxillera. Des del Consell i tants
casos, és complicat. Ses Covetes és un altre exemple: el
batle continua recorrent quan tothom sap que s’acabarà
esbucant. Els xalets de Llucalcari en són un altre: hi ha
una sentència i tothom es fa el ronsero. No basta la voluntat
política. La justícia hauria de ser un poc més àgil en aquests
temes.

Alguns ajuntaments proposen que sigui el Consell el
que vigili l’urbanisme dins sòl rústic...
Quan no hi ha consciència entre els ciutadans que una
cosa està mal feta, tothom és molt laxe. A Mallorca, que
algú edifiqui uns metres de més no es veu com una cosa
perjudicial, i només es critica allò que és molt evident o
molt gros. Falta aquesta conscienciació, que es tomin
algunes il·legalitats, que es posin multes més severes. Però,
a la vegada, el polític de torn s’ha d’enfrontar als seus
conciutadans, i costa, però s’ha de fet, perquè acabarem
tots urbanitzats.

Quines són les properes competències que el Consell
ha d’assumir?
Hauria de ser turisme amb totes les conseqüències (en
aquest moment ja tenim informació turística), per
promoure aquells valors turístics que tenen un valor afegit,
que es distingeixen d’aquell que és majoritari: els
agroturismes, el turisme cultural, el turisme gastronòmic,

el senderisme... I crec que, en aquest moment, el que ven
és la marca Mallorca. Des del sector turisme estan molt
convençuts d’això, ja que les Illes Balears, com a producte
turístic, és un invent, i les diferents illes s’adrecen a un
públic molt diferent.

I quines més?
També agricultura i joventut, que no vàrem acceptar en el
seu moment.

Per què no les acceptàreu?
Mallorca és el 80% real de les Illes Balears, però a l’hora
que el Govern ens ha de traspassar una competència fa
una cosa: dos o tres exercicis abans, va eliminant recursos
econòmics i personal perquè en quedin pocs. Aleshores
força que Menorca i Eivissa diguin que sí. I com ho fa?
Dóna el 25% i el 25% a les altres illes i a nosaltres la
resta. Automàticament hem de dir que no, perquè no ens
podem permetre el luxe de perdre tants recursos.

Per què pensau que succeeix això?
Perquè el Govern considera que el Consell és una
competència directa, perquè tots tenim la seu a la mateixa
illa, a la mateixa ciutat... tot i que hi ha feina per a tothom.

Creis que la reforma de l’Estatut Balear que ara es
tramita a Madrid pot canviar aquesta situació?
L’Estatut no és el que jo hauria fet, però és millor que
l’anterior i fixa uns paràmetres de finançament que
suposen una millora important per a l’autogovern. I, per
això, hem dit que sí, començarem a fer feina amb aquest i
d’aquí a un temps, ja procurarem fer una altra reforma.

A quin nivell posaríeu aquest Estatut?
No està a nivell del català, però tampoc al del nivell
d’Extremadura. Si al català li donàssim un deu, el nostre
tendria un set. Amb el que teníem ara, de fet, encara hi
havia feina per fer, el que passa és que hi ha d’haver
voluntat de fer-ne i s’ha de tenir finançament suficient.
No era un Estatut esgotat, però s’ha obert un procés de
modificació i crec jo que ens hi havíem d’apuntar.

Pensau que respectaran la voluntat del Parlament
Balear?
Canvis substancials no en poden fer, perquè és anar en
contra del propi Parlament i no seria positiu.

Creis que estarà aprovat abans de les properes
eleccions?
Seria bo, però depèn en absolut de nosaltres, sinó del
Govern central. No obstant, no canvia massa el panorama
dels resultats electorals.
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Però hi haurà doble llista, al Govern Balear i als
consells.
Ja diria ara que la majoria de partits optaran per col·locar
el mateix cap a les dues llistes per no confondre l’electorat.
Als partits petits ens possibilitarà posar més gent a les
llistes, però no canviarà massa més coses.

Com creis que es pot aconseguir?
En el meu entendre els hem de donar possibilitat de
subsistència a la seva terra perquè no hagin de venir,
perquè no s’hagin de jugar la vida. És un problema per a
nosaltres i és un problema per als seus països d’origen,
perquè se’n van els més valents, els més joves, els
millors... Hem de fer, totes les institucions, convenis de
col·laboració amb els seus governs, escoles, organitzacions
no governamentals, centres formatius, comprar la seva
producció agrícola...

No existeix una necessitat mútua: ells de venir i
nosaltres de gaudir de la seva mà d’obra?
Hem d’acceptar que vénguin totes aquelles persones que
tenguin una feina en aquesta illa, i amb la remuneració
que tendria qualsevol altre ciutadà, perquè en cas contrari
és una competència deslleial amb el treballador local. Si
no és així, estam creant pobresa i inseguretat. Si la
immigració és legal, doncs perfecte. Però desgraciadament
no és així.

S’integrarà a la cultura mallorquina aquest fluxe de
nouvinguts?
Crec que qui ve a fer feina, té un habitatge digne i els
seus fills van a escola, acabarà integrant-se. És més, a la
llarga seran més mallorquins que els mallorquins, parlaran
la nostra llengua i posaran noms tradicionals d’aquí als
seus fills.

Per una banda es diu que Mallorca no pot créixer més,
que no es pot construir més... però mai no s’havia
ampliat tant la xarxa de carreteres com ara. Com
s’entén?
Estam en una societat en la que prima la comoditat, i no
podem anar en contra d’això. S’han de fer infrastructures
i hi ha d’haver bones carreteres perquè s’hi pugui anar
còmode, ràpid i segur. La configuració de la nostra illa no
permet dur el tren o el metro a molts pobles, per tant ha

En el vostre discurs de la Diada de Mallorca vàreu dir
que cal posar fre a la immigració il·legal i
descontrolada. Què significa exactament això?
Crec que governar significa prendre decisions i fer-ho amb
perspectiva, de manera que es solucionin problemes abans
que es produeixin. Fa quatre anys, en el discurs de la Diada,
ja vaig preveure que hi hauria un problema greu en el tema
de la immigració si no es prenien mesures. El temps,
desgraciadament, m’ha donat la raó, i això ho reconeix
tothom. Mallorca és una unitat territorial que és la que és:
té els quilòmetres que té, i hi cap la gent que hi cap. A
més, la nostra economia es basa en el turisme, cosa que
significa espais verds, paisatges, seguretat. Per tant, és
incompatible continuar aquest model que tenim i que
continuï venint gent com ara, de forma descontrolada, que
està creant guettos i màfies, i hi ha zones que només són
d’un determinat col·lectiu. Això és insostenible des de
l’aspecte de garantia de futur en el nostre motor econòmic,
el turisme; en el de la seguretat i en el del territori. Hem de
dir basta.
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d’existir una xarxa de carreteres, amb un
transport públic, i això no significa que s’hagi
d’urbanitzar el voltant d’aquestes vies.

Tampoc mai no s’havien vist tantes grues
com els darrers anys...
Els ajuntaments han de tenir recursos
econòmics per fer front a les seves necessitats.
Avui, la majoria d’ajuntaments es financen
amb les llicències d’obres i, si no creixen,
tenen problemes econòmics. D’altra banda,
hi ha un problema de distribució injusta, de
manera que els municipis que han estat més
proteccionistes, no tenen les
contraprestacions. És just que aquells pobles
que aporten el paisatge que venen els veïnats
es vegin compensats. Tot això, emperò, no
justifica el que fan determinats ajuntaments, alguns amb
alevosia.

Les taxes d’eliminació de fems han augmentat molt
els darrers anys. Seguirà aquesta tònica?
No, no sempre pujarà tant. Fer les coses bé té un cost.

Què és, concretament, el que ha fet el Consell en aquest
aspecte?
Amb els anys que fa que som presidenta del Consell hem
passat de zero a deu. Teníem 160 abocadors incontrolats,
Son Reus que es pegava foc un parell de vegades cada
mes, abandonament de trastos i enderrocs per tots els
torrents... desastrós. En aquest moment feim recollida
selectiva, reciclatge, compostatge, incineració, produïm
energia a través del fems, reutilitzam... Amb el Parc de
Tecnologies Ambientals hem passat de ser un exemple a
no seguir a un lloc capdavanter dins Europa. La feina no
acaba aquí, hi ha més fases i tot duu el seu procés, però
hem fet molt de camí.

Com van les relacions amb el PP?
Tenim amb ells un pacte de governabilitat que crec que ha
funcionat i ha estat bo. Sens dubte hi ha una pugna, sempre
que vénen eleccions, amb tots els partits polítics. La nostra
relació seria bona si no fos que és un partit que té un
espectre que arriba fins a l’extrema dreta amb persones
que creen problemes, que duen una guerra en contra nostra,
de la que ens ressentim. No és així a l’esquerra, que està
molt més compartimentat.

I amb Jaume Matas?
Amb el president ens duim bé i no ens duim bé amb un
sector del partit d’extrema dreta i amb un mitjà de
comunicació que els fa de portaveu.

Quina postura té el vostre partit envers la piscina de

Els autors de l'entrevista, Antoni Riera, Rafel Oliver i
Gabriel Mercè, amb Maria Antònia Munar.

Pedro J. Ramírez?
Quan és tan difícil posar ordre en urbanisme, no es poden
fer excepcions, i molt menys excepcions que ofenen la
intel·ligència. Pot haver-hi altres piscines que no estan
legalitzades, però els propietaris no en fan ostentació
pública ni exigeixen la seva legalització. Aquesta excepció
és dolenta i contraproduent, perquè molta gent podria
exigir el mateix; i el conveni perquè els nins hi puguin
anar a nedar ofèn la intel·ligència dels mallorquins.

Quines expectatives veu UM davant les propers
eleccions?
Doncs un augment important, perquè ens presentam des
de la governabilitat, la feina feta, reforçant Palma, amb la
necessitat que no hi hagi majories absolutes i que hi hagi
gent que defensi Mallorca i els mallorquins.

Presentareu candidatura a tots els municipis?
Sí.

Entrevista conjunta de l’Associació de Premsa Forana de
Mallorca
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El Teatre de Petra presenta la
seva programació de Tardor
2006, que continua aquest primer
any de funcionament d’aquest nou
espai escènic, al mateix temps que
confirma la voluntat de mantenir
una proposta estable d’activitats i
programació, així com també

d’esdevenir un centre cultural de referència.
D’aquesta programació destaquen la interconnexió

entre el més destacat de l’escena a les Illes Balears, i una
tasca de dinamització i treball educatiu entre les entitats
ciutadanes locals.

Els Pirates d’Ars Antiqua i Pepe Rubianes obrin la
programació el mes de setembre, una programació que inclou:

TEATRE: Rubianes Solamente, Un
dia d’estiu, l’estrena de Produccions de Ferro
i Amics de Tic teatre, la lectura dramatitzada
de Fotos de Petra, de J.R.Cerdà, a més de la
reposició del primer èxit petrer, Gimnèsia.

TEATRE FAMILIAR: Bali i Operació AVI.

MÚSICA: Els Pirates amb Ars Antiqua, Damià
Timoner a la lliçó inaugural de l’Escola Municipal de Música,
el concert de Joan Martorell, i dos concerts de la Banda de
Música a més d’un de l’Escola Municipal de Música.

En l’apartat de música hem de destacar el CONCERT
DE NADAL, el dia 26 de desembre, a càrrec dels músics
professionals petrers.

També arranca aquest mes d’octubre les activitats de
l’Aula de Teatre, que, organitzada per Mercuri Teatre oferirà
formació i activitats teatrals per als amants del teatre.

El Teatre de Petra va entrar en funcionament el dia 1
de desembre de 2005, en un edifici de nova planta construït
al recinte de l’antic quarter de la Guàrdia Civil. Impulsat per
l’Ajuntament de Petra, és gestionat per Produccions de Ferro.

La programació d’aquest cuadrimestre la finança
l’Ajuntament de Petra, amb el suport del CAEM del Consell
de Mallorca i d’empreses com: PROTEC SL, FRUITS
SECS BONANY, BAR ELS ARCS I GRAVILLERA SON
XIBEL·LÍ.

PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS AL TEATRE DE
PETRA TARDOR 2006

DIVENDRES, 6 D’OCTUBRE,   A les 21 h.

ACTELLIÇÓ INAUGURAL DE L’ESCOLA

MUNICIPAL DE MÚSICA

El reconegut guitarrista Damià Timoner donarà l’inici oficial

al curs 2006/2007 de l’Escola Municipal de Música amb una

xerrada i una actuació.

DISSABTE, 14 D’OCTUBRE, A LES 21 H A

L’ESCENARI
TEATRE-  LECTURA DRAMATITZADA.

Dramatúrgia contemporània a les illes Balears
Les illes Balears viuen en aquests moments una etapa molt
prolífica pel que fa a  publicacions de col·leccions de teatre,
obres, però, que no sempre s’arriben a estrenar, tot i haver
rebut importants premis com el Born de Ciutadella, el d’Alcoi
o el de Reus. És per això que és necessària una primera acció
per donar a conèixer aquests textos: les lectures dramatitzades.

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, amb la
col·laboració de la Fundació Teatre Principal de Palma,
organitza un cicle de lectures dramatitzades d’autors
contemporanis, representacions que es faran al teatres de
Petra, Manacor, Artà, i el Teatre del  Mar a Palma, i
posteriorment viatjaran a l’Obrador de la Sala Beckett de
Barcelona.

Obres i autors
Fotos de Petra, de Josep R. Cerdà. Direcció: Miquel de
Marchi.
Intèrprets: Pere Pau Sancho, Miquel Ruiz, Sílvia Sánchez

i Margalida Grimalt.

DISSABTE, 21 D’OCTUBRE,    A les 21,30 h.

TEATRE UN DIA D’ESTIU

Amb: Joana Ferrer, Rodo Gener, Toni Gomila i M.Agnès

Llobet. Direcció de Màrius Hernández.
Aquest divertit muntatge de l’autor polonès Mrozek ens
convida a la reflexió des del joc i el discurs dels seus
protagonistes. Ens parla d´actituds positives i d´actituds
negatives en front la vida i la seva existència. El punt de
partida de dos personatges i el desig del suïcidi per motius
radicalment oposats ens permet esbrinar les diferents actituds
vitals a l´hora d´aixecar-se cada dia al matí. Els personatges
masculins són un reflex dels homes amb les seves
contradiccions.

DISSABTE I DIUMENGE 27 I 28 D’OCTUBRE

CURS DE LLUM NEGRA.

Amb Pere J. Mascaró. Organitza: Mercuri Teatre.

DISSABTE, 4 DE NOVEMBRE    A les 18 hores

TEATRE FAMILIAR BALI

SETEMBRE-DESEMBRE: Una programació de luxe.
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Direcció i autor: Biel Jordà

Amb: Lydia Sánchez, Joan Manel Vadell i Pau Bachero

La nova companyia mallorquina de teatre infantil,  Norai ,

ens convida a tots a un viatge al·lucinant i ple de sorpreses al

passat exòtic d’unes illes orientals i paradisíaques. Tres actors

despistats, que sempre arriben tard... seran ajudats per un

vellet que els ensenyarà com amb quatre canyes i una maleta

plena de fantasia es pot fer un meravellós viatge.

L’obra és un conte atípic que farà sortir a fora el nin que

interiorment encara som tots, estant impregnat a la vegada

de valors educatius. Bali té un missatge clar: el respecte per

les persones majors i per les cultures diferents, valors

fonamentals en la societat actual.

DISSABTE, 18 DE NOVEMBRE    A les 21.30 hores

MÚSICA  CONCERT DE JOAN MARTORELL

Un dels compositors mallorquins més importants del moment

ens presenta a Petra el seu treball, amb la seva formació

musical completa. Després de la seva gira per Argentina i

Paraguay del mes d’octubre, i a Madrid el mes de novembre,

arriba a Petra amb la seva formació completa.

DISSABTE, 25 DE NOVEMBRE     A les 21 h.

MUSICA CONCERT BANDA DE MUSICA

Concert conmemoratiu de la festivitat de Santa Cecília.

DIVENDRES, 1 DE DESEMBRE      A les 21.30 h.

TEATRE AMICS

Direcció: Biel Jordà

Amb: Borja Tous, Margalida Grimalt, Lydia Sánchez, Joan

Manel Vadell i Rodo Gener.

El dramaturg mallorquí Toni Oliver ens presenta la seva nova

obra, Amics, de la mà d’uns actors magníficament formats

de Mallorca i amb un gran bagatge professional.

Amics és una obra plena de vivències, relacions, persones

anònimes, diferents, autèntiques... que tractant l’amistat,

l’amor, l’amic, ens plasmen la part més sensible de la

humanitat, l’emotivitat.

Sense protagonismes, però amb afecte, de manera humil i

sensible, l’obra està formada per 6 vivències plenes de virtuts,

i algun defecte.

11 AL 15 DE DESEMBRE MATINALS 10 I 11.30

H

MATINALS ESCOLARS CASTELL IRÀS I NO

TORNARÀS

Funcions concertades per a escoles.

DISSABTE, 16  DE desembre    A les 18 hores

MÚSICA CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA

MUNICIPAL MÚSICA.

Concert dels alumnes de l’Escola Municipal de Música.

DIVENDRES, 22 DE DESEMBRE       A les 21,30

h.

TEATRE GIMNÈSIA

Després de l’èxit aconseguit els passat 21, 22, i  23 d’Abril,

els petrers i petreres que formen la companyia “Mercuri

Teatre”, ens ofereixen l’oportunitat de tornar a gaudir de

“Gimnèsia”, la primera gran estrena del teatre petrer.

DIMARTS, 26 DE DESEMBRE      A les 21 h.

MUSICA  CONCERT DE NADAL

Més que un concert, un acte de reconeixement als artistes

petrers que han fet de la música la seva professió. Un concert

conjunt, únic, on tendrem una mostra del talent de cada ún

d’ells. Amb Joan Riera (tenor), Maria Bel Bonnin (violoncel),

Coloma Bonnín (piano), Antoni Moragues (flauta), Fèlix

Aguiló (piano), Nofre Riera (trombó).

DISSABTE, 30 DE DESEMBRE       A les 18 h.

TEATRE FAMILIAR OPERACIÓ A.V.I. Les

aventures dels vells intrèpids

Direcció: Jordi Palet i Puig

Amb la “Operació A.V.I.” podrem ser testimonis, mitjançant

el joc constant amb l’espectador, de com unes meravelloses

titelles lluitaran en un bosc on perdre’s, un desert on gelar-

se, en un castell que te una terrible màquina... per tornar la

joventut a na Caputxeta, el Patufet... i tots els protagonistes

dels contes professionals, que de sobte han envellit.

L’espectacle porta ja més de 140 representacions per tot

Catalunya i Balears i va guanyar el PREMI DEL PÚBLIC

AL MILLOR ESPECTACLE a Lleida.

DIUMENGE, 7 DE GENER         A les 21 h.

MUSICA CONCERT BANDA DE MÚSICA

Tradicional concert d’aniversari de la Banda de Música.
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LA PINTORA DE MARIA, ANTÒNIA TORELLÓ,
PREMIADA

La pintora de Maria, Antònia Torelló, de la qual
hem vist diverses exposicions al nostre poble acaba de
guanyar el II Certamen de Pintura de la Casa
d’Extremadura a les Illes Balears. El guardó li fou lliurat
a la Casa d’Extremadura, a Felanitx, el passat 24 de
setembre. Des de la revista la felicitam per aquest merescut
premi que ben segur l’encoratjarà per seguir endavant en
la seva tasca artística.

SOPAR BENÈFIC DE L’ASSOCIACIÓ CONTRA EL
CÀNCER

El proper divendres dia 27 d’octubre, al Restaurant
Ses Torres, a les nou del vespre, es farà el tradicional sopar
anual en benefici de l’Associació Espanyola contra el
Càncer, acte que organitza la Junta local de Maria. El preu
dels tiquets és de 20 euros. Els tiquets els podeu adquirir
als membres de la Junta i a l’Ajuntament. No dubtam gens
ni mica que com ja és tradicional els mariers i marieres hi
assistiran en massa per mostrar la seva solidaritat amb els
afectats per aquesta malaltia. Les rifes i el bon ambient
entre els assistents contribueixen a fer més entranyable
l’acte.

L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DE
L’ESCOLA DE MARIA RENOVA ELS SEUS
MEMBRES

El passat dijous dia 28 l’Associació de Pares i mares
d’alumnes de l’Escola de Maria celebrà la seva assemblea
anual. S’aprovaren els comptes i les activitats realitzades
i es procedí a fer el canvi de les persones que deixaren la
Junta. En total foren sis els nous membres que entraren:
Joana Maria Bergas, Miquel Morey, Esteve Font, Antoni
Ximenis, Antònia Castelló i Catalina Mas. Una vegada
acabada l’assemblea, la nova junta elegí els càrrecs.
Presidenta: Joana Maria Torrens, Vicepresidenta: Catalina
Vanrell, Tresorer: Esteve Font i Secretari: Miquel Morey.
La resta, fins a onze, quedaren com a vocals de la junta.

HA COMENÇAT EL SERVEI D’ESCOLA
MATINERA

Des del passat 19 de setembre l’Escola de Maria
compta amb un servei d’Escola Matinera. A partir de les
set del matí i fins que l’escola comença, a les nou, els
pares i mares que ho desitgin poden deixar els seus fills
en mans d’un equip de monitors, vinculats al Grup d’Esplai
de Maria. Aquest servei està obert a tots els infants i ara
mateix atèn mitja dotzena de nins, els pares dels quals
entren prest a la feina i es veuen obligats a deixar-los abans
del començament de l’horari escolar.

LES INSTAL·LACIONS DE LA PLAÇA DEL
MERCAT FETES UN DESASTRE

Aquestes passades festes de la Mare de Déu, molts
de pares i mares de nins i nines que passaven per la Plaça
del Mercat mostraven la seva disconformitat amb l’estat
de les instal·lacions. Bancs romputs, brutor deixada pel
joves i al·lotes que els vespres es reuneixen a la plaça i
que ho deixen tot fet un oi. La plaça, on hi van moltíssimes
criatures a passar l’estona, amb els seus pares, es trobava
amb una gespa que feia més de dos pams d’alçada. Seria
bo que el nostre Ajuntament que té tanta gent contractada,
amb contractes a través del SOIB, tengués una mica de
cura d’aquestes instal·lacions i de bona part del poble.

UN REBUT QUE HA MOLESTAT MOLT I QUE HA
DEIXAT POC MARGE DE MANIOBRA

Aquest rebut que teniu a la imatge (Taxa per a la
recollida i eliminació de residus sòlids urbans) i altres de
semblants han estat enviats a la gent de Maria, aquest
passat mes de setembre. A part dels innombrables errors
que s’hi han detectat (moltes casetes de camp han estat
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considerades com a habitatges habituals i han tengut la
mateixa notificació que les cases del poble, amb la molèstia
que això suposa per als propietaris que han de fer
sol·licituds per desfer l’embolic), a l’hora de fer efectiu el
pagament, aquest s’ha de fer necessàriament a Inca, encara
que sembla que algun dia (no confirmat) es podrà pagar a
l’Ajuntament. De pagar a través del banc, a Inca, ens
digueren que ni parlar-ne. Que si et venia malament de
desplaçar-te et foties (paraules textuals!)

JAUME SIMÓ SABATER I GARAU  INAUGURA
EXPOSICIÓ A LA GALERIA HORRACH MOYÀ

Un altre marier que triomfa en el món de la plàstica
és en Jaume Sabater “Llampiner”, el qual inaugurà el
passat divendres 15 de setembre una exposició a la Galeria
Horrach Moyà de Palma. L’exposició que duu per títol
“És que som mort per amor” és una referència a la seva
particular visió de la història de l’art i de la societat i la
manera com aquesta percep l’obra artística. Amb material
procedent d’àmbits diversos: arquitectura, literatura,
fotografia, pintura, escultura, etc, l’exposició explora el
valor simbòlic de l’art i la seva comprensió.

L’exposició, estarà oberta fins a dia 4 de novembre.

INAUGURAT UN ESPAI JOVE
A l’edifici de la Tercera edat, el passat dissabte dia

30, s’inaugurà un Espai Jove, adreçat als joves de Maria
per tal que tenguin un espai de trobada i d’informació
diversa que s’adreci a aquest segment de població. La
inauguració va ser molt concorreguda i comptà amb una
batucada i un sopar a la Plaça de Dalt. Esperem que el
centri funcioni i pugui ser una alternativa per als nostres
joves.

Una de les obres que podeu veure a l'exposició
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DEMOGRAFIA

          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

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu                                    971520203

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT                                 971525002
                                                                (Fax) 971525194
                                            Policia Local 971100112
BIBLIOTECA                                    971525688
UNITAT SANITÀRIA                       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 Prèvia71847100
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

14

ENS HAN DEIXAT:

Que descansin en pau

JA L'HAN FETA:

Que el vostre amor no acabi mai.

Margalida Ferriol Castelló va morir el passat dia 19 de setembre
a l'edat de 75 anys. Vivia a al carrer des Pujolet, número 1.

Jaume Pol Serra i Maria Magdalena Sansó Bauzà es casaren el
passat dia 14 de setembre.

Rafael Moragues Perelló i Margalida Julià Mas es varen casar
el passat dia 16 de setembre.

Sergio Palomar Puebla i Anahi Parodi es casaren el passat dia
21 de setembre.

BENVINGUTS:

Enhorabona als pares i demés família

El passat día 25 d'agost va néixer a Colonia del
Sacramento, Uruguay, María Belén Arenas Mas, filla de
Ricardo i Maria Lorena. Mitjançant Fent Carrerany volem
saludar el seu padrí Gabriel Mas Gelabert de María de la
Salut i tota la família.
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia 8 ............ 26 l.
Dia 26 ............. 2 l.

TOTAL: 28 LITRES

Temperatura Màxima
33,8º C (Dia 3)
Temperatura Mínima
17,9º C (Dia 31)
Temperatura Mitjana
25,7º C
Mitjana Màximes
30,4º C
Mitjana Mínimes
21º C

15

MES D'AGOST

LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ
BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES

Maria -Sineu-Inca  - Palma Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:25    06:41   06:55  07:29 06:21    06:56    07:09   07:35
07:35    07:52   08:06  08:40 07:20    07:55    08:08   08:40
08:40    08:57   09:11  09:45 08:25    09:00    09:13   09:40
09:40    09:57   10:11  10:45 09:25    10:00    10:13
             10:57   11:11  11:45 10:25    11:00    11:13
             11:57   12:11  12:45 11:25    12:00    12:13
             12:57   13:11  13:45 12:25    13:00    13:13   13:40
13:40    13:57   14:11  14:45 13:25    14:00    14:13   14:40
14:40    14:57   15:11  15:45 14:25    15:00    15:13   15:40
15:40    15:57   16:11  16:45 15:25    16:00    16:13   16:40
16:40    16:57   17:11  17:45 16:25    17:00    17:13
             17:57   18:11  18:45 17:25    18:00    18:13
             18:57   19:11  19:45 18:25    19:00    19:13   19:40
19:40    19:57   20:11  20:45 19:25    20:00    20:13   20:40
20:40    20:57   21:11  21:45 20:25    21:00    21:13   21:30

             22:01   22:15  22:49 22:00    22:35    22:48

BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu- Inca-  Palma Palma-Inca-Sineu-Maria
             07:03   07:17   07:56 06:45   07:25  07:38  08:20
08:00    08:18   08:32   09:11 08:00   08:40  08:53
09:15    09:33   09:47   10:26 09:15   09:55  10:08  10:20
             10:48   11:02   11:41 10:30   11:10  11:23
             12:03   12:17   12:56 11:45   12:25  12:38
             13:18   13:32   14:11 13:00   13:40  13:53
             14:33   14:47   15:26 14:15   14:55  15:08
15:30    15:48   16:02   16:41 15:30   16:10  16:23  16:35
             17:03   17:17   17:56 16:45   17:25  17:38
18:00    18:18   18:32   19:11 18:00   18:40  18:53  19:05
             19:33   19:47   20:26 19:15   19:55  20:08
             20:48   21:02   21:41 20:30   21:10  21:23

             22:03   22:17   22:56 22:00   22:40  22:53

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:
Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

07:15 07:30 08:35 09:00 10:05 10:15 10:30
10:45 11:00 11:10 12:15 13:15 14:20 14:30

14:50 15:00 16:05 16:30 17:35 17:45 17:55
18:00 18:20 18:30 19:35 19:45 20:50 21:00 21:15
Dissabtes, diumenges i festius:

07:15 07:30 08:35 09:00 10:05 10:15 10:30
14:30 14:50 15:00 16:05 19:45 20:50 21:00 21:15OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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MAXIMES MINIMES

Veieu aquell vaixell tot rovellat
atansat al darrer espigó,
buit, sense tripulació,
que prest serà trossejat?
Si es donàs la casualitat
que quadernes i baus
aguantassin costats i coberta,
millor a la mar oberta...
estaria l’obra viva
surant a la deriva
esperant una mort certa.
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Es cafè

Tapes, paelles i menjars per encàrrec

Plaça des Pou, 17
Tfn: 971525671

07519 - Maria de la
Salut

Dilluns Tancat

AMOR A LA LUDOPATIA
Lluc MATAS
                                           20.08.2006

La ludopatia i el tabaquisme són dos mals
endèmics de la societat moderna, també ho són
la drogaaddicció i l’alcoholisme. És explicable
quan el pensament de l’home d’avui ha de
menester la uniformitat i la constància en quasi
tot moment, aleshores, bo de fer és la passa
enrere i rendir-se a un escapisme que el duu a
jugar el joc de perdedor impertèrrit. El seny
no va en guanyar doblers en un món més
egoista que l’ego i més insatisfet que na Carme
que a la pel·lícula tot és poc. Llavors en una
carrera de devorar san Quinqui vénen els
remordiments de consciència que tant foten el
present amb emperons i sèrie vernacles. Queda
viure en la mentida i anar un pic cada mes al
psiquiatre, perquè la carrera està feta i sent un
guanyador, per remordiments, vol sentir-se un
perdedor. Justificacions n’hi ha, però ara que
voldria ser bo i gaudir de tot el que té no pot.
És perquè amb la mentida sembrà vent i ara
recull tempestats. Només pot exculpar-se en
la justificació en la mateixa mentida, i la dirà
cent vegades mil en el pensament donant la
culpa a un altre, quan tot el feix és seu. Diu
que l’ensenyaren a ser hipòcrita i que ara ja no
es pot programar, és a dir té la sort dels eterns
perdedors, tot perquè la base ha estat la mentida
constant. Fins aquí li ha duit molts de disgustos,
tants que més d’una vegada ha vist que el camí
de la tranquil·litat i l’equilibri era anar fent en

bones sense presses, però ben aviat l’ambició,
íntima amiga de la mentida, el portava a ser un
grandíssim hipòcrita que sols creia en guanyar
com més euros millor, aportant per a això tots
el recursos possibles a tal fi sense mirament
de cap tipus ni classe. Els doblers el ceguen i
això que té més de dos milions d’euros mal
guanyats al banc.

L’embull. La trampa, la implicació de qui
sigui pel que sigui, està al joc del dia. Però no
pot fugir d’aquesta contradicció : “és dolent i
vol ser bo” i creu que dins la dolença pot
semblar bo si és hipòcrita i enganya. N’ha
enganyats tants que sempre va insegur, sempre
té por i cada dia està pitjor. Ara camina pel
carrer girant-se constantment al darrere, fins i
tot les ombres l’espanten. Va al psiquiatre i li
diu que vol tornar a la infància, aquest li fa
saber que és impossible. També li diu que té
tanta por que vol que l’ingressin al manicomi;
el psiquiatre li diu que tothom ha de viure amb
les seves pors, i que no per això s’ingressa a la
gent. Li diu que ha de reflexionar sobre el seu
problema, i que d’aquí en endavant s’han
d’agafar mesures per no recaure dins les
mateixes aigües. Ara comença a alenar amb
certa tranquil·litat  perquè sap que el present
un amb rectificació el comença quan vol: en
principi diu que afrontarà totes les malifetes
del passat en conseqüència, que no cercarà mai
més el perill, que no farà mai més mal als altres
i que no se’n farà mai més a ell.

Comenta el camí…………………..



Octubre 2006 FENT CARRERANY -     (201)17

ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS

FENT  CARRERANY, MOLTS
D’ANYS!

Per les experiències viscudes al poble en anteriors
publicacions, ni els més optimistes es creien que Fent
Carrerany fos una excepció. Mira per on, ens equivocàrem
tots, optimistes i pessimistes.

Vint anys es diu molt aviat. Però segurament
durant aquest període hauran estat molts els moments en
els quals els membres del Consell de Redacció, hauran
deixat les seves feines per tal que la revista cada principi
de mes pogués sortir al carrer.

Però sempre queda la satisfacció de la feina feta,
de saber que hi ha moltes persones que llegeixen la revista,
i que en més d’una ocasió la gent agreeix la informació
que ens donau.

Vull donar les gràcies a totes les persones que
al llarg d’aquests vint anys han tingut la paciència,
l’interés i l’esforç d’aconseguir que cada mes, tots
aquells que vivim a altres indrets lluny del nostre
poble, ens poguem informar de les coses més
importants que ocorren a les persones, institucions,
etc. de Maria de la Salut. Tot això és molt important

per no perdre el contacte i mantenir vives les arrels
que un dia ens donaren els nostres pares.

Lament molt profundament, que les nostres
Institucions Insulars, tant el Govern Balear con el Consell
Insular de Mallorca, hagin retirat les subvencions i les
ajudes que altre temps rebíeu. De tot això se n’hauria de
prendre nota, però mentre la majoria dels ciutadans
d’aquestes illes els doni el suport  que reben, no hi ha res
a fer.

Es veu que la cultura no dóna vots, sobretot la
nostra. Aquests polítics s’estimen més subvencionar les
festes que fan els qui vénen de fora, que promoure,
defensar, recuperar i enfortir tot el que rebérem dels nostres
avant-passats. No tenc res a dir que s’ajudi a aquestes
persones. Però em sembla molt malament que els exclosos
siguem els propis nadius.

Desitjant que les coses millorin, per a tots aquells
que feis possible que Fent Carrerany cada mes surti al
carrer, rebeu la meva més cordial felicitació.

Molts d’anys.

                                     Palma de Mallorca, juliol de 2006
                                            Pere Sureda Ribas

En el número 3 de Fent Carrerany, publicat el
mes d’octubre de l’any 1986, era notícia el
començament de les classes amb deficiències a les
finestres de l’edifici nou. La portada feia referència
en aquest principi de curs.

El mestre Onofre Sureda començava a fer
classes a Maria aquest any.

Margalida Mas escrivia un article sobre el valor
de la lectura en l’educació en el qual deia: “Un bon
lector és aquell que no només llegeix per aprendre
lliçons, sinó aquell que llegeix perquè hi passa gust, i
a través de la lectura és capaç de tenir noves vivències,
d’eixamplar el seu punt de vista i enriquir la seva
personalitat”.

Començàrem a publicar la llei de Normalització
Lingüística que s’havia aprovada el 29 d’abril de 1986.

Ens fèiem ressò de la mort d’Antoni Rotger Llull
i Antònia Carbonell Mascaró.

I també del casament de Josep Ferriol Bergas  i
Margalida Portells Capó.

Josep Lluís Corresa parlava del malalt
bronquític donant una sèrie de normes i consells a
aquests malalts.

L’equip de futbol S’Estiu 82 guanyà el
campionat de futbet que organitzà la nostra associació,
que fou tot un èxit.
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QUI DIES PASSA...

2 de setembre: “L’amo, què sou de Maria?” La veu,
la seguretat de la seva veu em sorprèn. “Com que
veig que duis una bomba; què podríeu inflar sa
bicicleta des meu germà?”. La nina no crec que
tengui més de nou o deu anys, i el seu germà, sis o
set. Som a prop de l’Escola de baix i els acab de
passar pel costat. No els reconec. Ells, a mi, tampoc.
La veritat és que la bicicleta del menut va massa
buida. M’atur, i li infl les dues rodes. Mentre, la nina
no s’atura de parlar i de fer reflexions que em
sorprenen per la seva maduresa i agudesa discursiva.
“Ja li he dit jo, que no vengués, que anava massa
buit; però ell no m’ha fet cas. És un caparrut. Si no
hagués estat per vós...”. Davant d’aquells comentaris
m’he de contenir les rialles i li faig que sí amb
capades, supòs que per reforçar les reflexions que fa
davant el seu germanet, que s’ho mira tot amb
expressió compungida. Quan he acabat i em dispòs a
partir, la nina encara m’obsequia amb la darrera.
“L’amo, perdonau que vos hàgim fet perdre es temps.
Tu -ara, s’adreça al seu germanet- dóna-li ses gràcies
a aquest home”. El nin, cap baix, articula els seus
primers sons, alhora que parteix esperitat damunt la
seva bicicleta inflada. “Gràcies”. Acostumat, en el
meu cas, desgraciadament, al contacte amb molts
d’adolescents que et miren amb cara de perdonavides,
que enlloc de paraules articulen massa sovint sons
guturals inintel·ligibles, les formes tan educades de
la nina reconec que m’han captivat.

5 de setembre: La vida en capses. Roda el món i
torna al Born. Feim mudances. I aquesta vegada (no
se sap mai), sembla ser la darrera. És curiós com la
vida, l’itinerari vital de cadascú, va acompanyat no
solament de records, de marques evidents a la pell
pel pas del temps, sinó d’objectes diversos (mobles,
llibres, andròmines de tota classe i condició) que
podem embolicar, posar en capses i transferir a un
altre lloc. En el meu cas (supòs que tothom que ho
ha fet ha experimentat la mateixa sensació), estic
sorprès de la gran quantitat de coses inútils
acumulades. Surten papers (molts, moltíssims);
objectes, suposadament de decoració, que difícilment
reconec en origen; fins i tot pedres (sí, pedres!)
pintades o que devien tenir alguna forma curiosa que
haguessin atret la meva atenció en un moment donat.

El cicle, a mig centenar d’anys complerts, m’ha tornat
al lloc d’origen. I tot aquest temps es pot explicar en
forma de trastos acumulats en capses que
s’amunteguen a la nova llar. Quan feia les capses ja
em vaig trobar amb el problema de saber
desprendre’m de mil i una cosa inútils, que em
recordaven un moment, un episodi de la meva vida,
alhora que em deia a mi mateix que en obrir-les, en
el nou destí, ja ho faria. Som incapaç. Però l’espai
nou és el que és i la lògica, fins a un cert punt,
s’imposa. He de triar, seleccionar. La resta, com si la
vida s’ho pogués permetre, segueix acumulada en
capses, ben tancades, que mir de col·locar en un racó
de la casa dels pares. Potser sí que al proper trasllat
pugui prescindir de més coses.

8 de setembre: Pedaços a les façanes. No puc
criticar els símbols de manera gratuïta, ja que tots,
en un moment o altre, els hem usat per identificar-
nos-hi, o per rebutjar-los. Ja sigui per marcar una
tendència, una ideologia, un pensament, una actitud.
Amb les banderes passa el mateix. La seva exhibició
té un valor d’identificació que sovint s’usa per
exclusió o per confrontació amb una altra. I he de
confessar que som poc donat a les  exhibicions de
banderes, als himnes i altres elements identitaris, més
enllà de l’ús de la llengua com a expressió de
ciutadania clara. Quan l’Ajuntament repartí aquells
pedaços ataronjats per penjar a les façanes de les cases
amb motiu de les festes, la veritat és que no em va
fer ni fred ni calor. Una estratègia com una altra, que
al final va tenir una gran acollida. La tramesa del
drap, coincidí amb la distribució per part del Consell
de Mallorca, d’un altre drap que suposadament
representa una altra entitat i identitat, la mallorquina.
L’ajuntament anterior a l’actual va fer fa uns anys el
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repartiment de senyeres amb les quatre barres
identificadores de la nostra catalanitat. Davant de la
generosa exhibició d’uns i altres draps, veure penjar
d’una balconada d’una casa de Maria una tela que
ningú havia trobat a faltar i que no hi pintava res en
cap cas, em va fe venir pell de gallina i em recordà
èpoques passades que alguns s’encaparroten a no
oblidar.

15 de setembre: A Sineu veuen el gep dels altres i
no veuen el seu, diu la dita popular. I el Papa actual,
Benet XVI, o sembla que té problemes de memòria
i/o desconeixement de la història de la religió que
presideix, o no coneix la dita anterior. A l’hora
d’aconsellar als musulmans que la religió no és
quelcom que s’hagi d’imposar per la força i tirar-los
en cara l’evidència de la seva història i els
innombrables exemples actuals d’intolerància
religiosa, ben bé podria haver citat els ignominiosos
episodis de l’església catòlica (croades i inquisició,
per exemple), o posar en quarentena les actuals dèries
d’un poder americà que invoca Déu contínuament,
per marcar un model de vida que ha trobat en el món
musulmà la bèstia que cal combatre per purificar-se
i arribar a l’ideal.

21 de setembre: Qui ens defensarà del defensor?
Supòs que a hores d’ara ja deveu saber que el senyor
Múgica, el “Defensor del Pueblo” (amb carnet del
PSOE) i col·locat com a tal pel PP (quina maniobra
més intel·ligent!), és germà d’un assassinat per ETA
i que sempre s’ha destacat pel seu espanyolisme més
intransigent. També deveu saber que la seva adjunt a
la institució, és Maria Luisa Cava de Llano (militant
del PP), que suposadament és illenca i que va ser
diputada pel PP de les Illes Balears, ara fa unes
legislatures. Idò, bé, aquest duet, gens partidista, tal
com es pot veure, acaba de recórrer, davant el
Tribunal Constitucional, l’estatut aprovat fa poc pels
Parlaments català i espanyol i en referèndum pel
poble de Catalunya. Sabeu quina és l’objecció
principal d’aquest democràtic duet? La llengua
catalana i la seva oficialitat. Ho tenim magre tots els
ciutadans (quin remei!) d’aquest país que pensam que
els nostres drets nacionals i lingüístics han de tenir
el mateix valor i tractament que els dels altres, si
aquell que ens els ha de defensar, és l’actual
“Defensor”.

24 de setembre: La ignorància i l’ego dels
poderosos. Acab de sentir per la ràdio la frase que
ha deixat anar l’inefable ex-president espanyol, José
M. Aznar. Per justificar la poca traça diplomàtica del
Papa, en l’afer citat més amunt, no se li ocorre altra
cosa que dir que de disculpar-se davant el món
musulmà res de res. Que a “Ell” (sí, a ell), mai ningú
del món musulmà no li havia demanat disculpes per
l’ocupació, al llarg de vuit segles, que aquests feren
d’Espanya. Davant d’aquesta brillant interpretació
de la història d’Espanya i la seva cronologia, és oportú
recordar com als nins i nines de les ex-colònies
espanyoles a l’Àfrica guineana, que tenien la “sort”
de passar per les escoles de l’època, els parlaven dels
seus avantpassats gloriosos i dels seus herois (els
ensenyaven els dibuixos del cabdill Viriato, del Cid,
els parlaven de l’herència dels romans, d’Isabel i
Fernando, etc.), així com de la seva història. Ja us
podeu imaginar la cara d’estupor i incredulitat
d’aquells nins, negres com el betum, a l’hora de trobar
els punts de contacte amb aquells homes blancs com
la neu, que havien viscut a milers de quilòmetres i
que els deien que eren part indisociable de la seva
història.

30 de setembre: No tindràs casa en la teva puta
vida, és el lema de la manifestació que em trob de
visita a Barcelona, per afers familiars. Com que el
tema dóna per molt, ens toca de ben a prop i ben
segur que tornarà a aparèixer més d’una vegada en
aquestes reflexions, ho deixarem per a una altra
ocasió.

Joan Gelabert i Mas
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LA BIBLIOTECA INFORMA ......
El Centre Coordinador de Biblioteques del Consell

Insular de Mallorca ha duit  a terme un curs el passat mes
al mateix Centre Coordinador.

El  tema d’aquest curs ha estat “La catalogació
unitària” del qual se n’ha fet càrrec Llorenç Homar.

L’objectiu concret  del mateix es donar a conèixer i
facilitar la utilització del mòdul informàtic GUI-CAT per
donar d’alta els exemplars de les biblioteques, des de les
biblioteques. Aquest objectiu esta inclòs dins una finalitat
mes general: conferir flexibilitat, efectivitat i eficàcia al
procés d’intercanvi bibliogràfic i d’accés a la informació
dels usuaris a través de la representació, gestió i
comunicació de la informació bibliogràfica en format
llegible per ordinador. D’aquesta manera, les biblioteques
podran oferir un millor servei als ciutadans usuaris.

Al curs hi assistirem deu biblioteques
aproximadament i tots quedarem molt satisfets dels
coneixements adquirits.

La biblioteca pública és un centre local d’informació que
facilita tot tipus de coneixement i informació al seus
usuaris. A més a més, les biblioteques públiques han de
posar  una èmfasi especial en dues de les seves missions:

1. Centre de suport essencial a la infrastructura
educativa.

2. Espai cultural i de trobada, que estimuli valors
d’interculturalisme i participació, necessaris en
una societat tan heterogènia com l‘actual.Un
multiespai obert a tots els sectors socials i que
inclogui tota mena de suports adients, tant en
tecnologia moderna com tradicional. D’aquesta
manera la biblioteca és una de les poques
institucions que poden contribuir a una millor
comprensió i cohesió social.

Tot l’anterior, sense oblidar un aspecte tan básic però
essencial: el plaer de llegir.
En la biblioteca de Maria tenim a l’abast material
bibliogràfic, discs compactes, DVD i vídeos i
publicacions periòdiques (revistes, diaris...).
A més, com a centre d’informació juvenil, proporcionam
als joves tota mena d’informació en els següents temes:
temps lliure, treball, educació, habitatge....
Com a novetat , la biblioteca de Maria ofereix accés gratuït
a Internet i una sala d’estudis separada de la resta.
D’entre els últims DVD arribats podeu trobar a la vostra
disposició:
Harry Potter
Los osos amorosos en el país de las maravillas
Les tres bessones
King Kong
Casino
(…)
Alguns dels DISCS COMPACTES són:
Mal Vici
Miquela Lladó
Anegats
Eros Ramazzotti
Andrés Calamaro
Noa
David Bowie
(...)
PREMSA DIARIA de què disposam:
Diari de Balears.
En els temps actuals les biblioteques deuen adaptar el seus
serveis a grups d’usuaris i a demandes canviants; introduint
nous formats i obrint-se a les noves tecnologies. Solament
així podrà complir amb els seus objectius fonamentals.

L’HORARI de la biblioteca és el següent:
De dimarts a divendres, de 17:00 a 20:00 H.

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA INFORMACIÓ DIRIGIDA ALS JOVES DE
MARIA...

Des de la biblioteca us recordam que existeix un Punt
d’Informació Juvenil ubicat a la mateixa sala de la
Biblioteca Municipal al carrer Sant Miquel, 11.

L’objectiu principal del mateix és atendre i donar resposta a
les demandes d’informació dels joves, i no tan joves, perquè
tothom del municipi hi té cabuda,.

El Punt ofereix informació sobre diversos temes d’interès,
com poden ser:

FORMACIÓ, beques, allotjaments, oferta educativa, plans
d’estudi, centres educatius, formació professional,
universitats, ensenyança no reglada, idiomes, estudiar a
Europa...

TREBALL, cercar feina (com elaborar un currículum vitae,
una carta de presentació...), ofertes i borses de feina,
legislació laboral (drets i deures ), cursos de Formació
ocupacional, treball a l’estranger...

PREMIS I CONCURSOS, convocatòries vigents, activitats
culturals, jornades, exposicions...

TEMPS LLIURE, instal·lacions esportives, camps de
treball,  viatges, excursionisme, campaments, concerts,...

SALUT, ADMINISTRACIÓ, SOCIETAT, PROGRAMES
EUROPEUS, I MOLTES MÉS COSES,...

L’horari d’obertura és el següent:
De dimarts a divendres, de 17.00 a 20.00 H.

NO ET PERDIS, VINE !.
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NOTÍCIES DEL CLUB CICLISTA.

El final de temporada, ha estat del milloret
per tancar-la. En Joan Ferriol,
guanyava la darrera reunió a
Sa Voltadora de Sineu, on en
Toni Gelabert, quedà el
tercer, a la general, ja que
problemes de salut no pogué
disputar la penúltima etapa.

En la prova disputada
per les festes a Porreres, va
ser Toni Gelabert qui guanyà
el primer lloc.

En les festes de
Maria, i en la prova de
promoció hi prengueren part
Toni Gelabert, Joan Ferriol,
Toni Font, Bernat Quetglas i
Tomeu Arbona. Aquesta
carrera fou guanyada per
Carlos Rodríguez, de sa
Pobla, i en segon lloc Toni
Gelabert que va ser superat
per uns metres a la línia
d’arribada. En la prova de cadets i júniors hi prengué
part el local del Toyota, Miguel Salom. En la foto

podeu veure els mariandos amb el Batle, Toni Mulet.
Durant totes les proves es disputaren esprints

especials amb premis de 10 euros. El corredor local

Rafel Ferriol – “es corredor” – hi posà un premi, fet
que agraïm. Aquestes carreres varen ser patrocinades

per l’AJUNTAMENT
DE MARIA DE LA
SALUT. Hi
c o l · l a b o r a r e n
VIATGES MARTEL,
A G U A M A R ,
P E R R U Q U E R I A
RINXOLS, TALLER
D’ALUMINI BIEL
V A N R E L L ,
BICICLETES CAN
B O T E L L E S ,
BARBERIA MIQUEL
SALOM i
CONSPORT.

Per acabar la
temporada el dia 23 es
disputà la darrera
carrera a Villafranca,
on en Bernat Quetglas,
va ser tercer.

Pep Ferriol
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 VI Volta Cicloturista Internacional a Menorca 2006

Dissabte, 21 de Octubre 2006
                              CLUB CICLISTA MARIA DE LA SALUT                              CLUB CICLISTA MARIA DE LA SALUT                              CLUB CICLISTA MARIA DE LA SALUT                              CLUB CICLISTA MARIA DE LA SALUT                              CLUB CICLISTA MARIA DE LA SALUT

Primera etapa: Maó - Ciutadella - Maó (116 km.)
  Recorregut Km. parcial Km. total
09:00 h. Maó - Començament etapa, direcció Fornells
                (Sortida davant Ajuntament de Maó) 00,0 00,0
09:50 h. Camí d’en Kane - Mercadal 20,0 20,0
10:06 h. Ferreries 07,0 27,0
10:40 h. Ciutadella - Poliesportiu 15,0 42,0
11:10 h. Avituallament (líquid i sòlid 24 minuts)
12:05 h. Mercadal 24,0 68,0
12:37 h. Far de Cavalleria (Tram 10 km. v. lliure) 14,0 82,0
12:45 h. I reagrupament
13:11 h. Creuer ctra. Fornells - Maó 11,5 93,5
14:00 h. Ajuntament Maó - Final 1a Etapa 22,5 116,0

22 d’Octubre 2006
Segona etapa: Maó - Mont Toro- Maó (67 km.)

  Recorregut Km. parcial Km. total
08:45 h. Maó - Inici etapa (Sortida davant Ajuntament de Maó) 00,0 00,0
09:15 h. Alaior 12,0 12,0
09:37 h. Mercadal 08,5 20,5
10:00 h. Pujada Mont Toro 03,0 23,5
 Avituallament (líquid) i baixada a Mercadal
10:30 h. Concentració al carrer Central davant col·legi    
10:45 h. Creuer Torre Soli - Son Bou 06,0 29,5
11:02 h. Platja de Son Bou 07,0 36,5
11:20 h. Creuer Rotonda Ctra. General 07,5 44,0
11:48 h. A Sant Climent / Torralba 12,0 56,0
12:06 h. Port de Maó “Costa de Ses Voltes” 08,0 64,0
12:15 h. Volta por Port de Maó / Ajuntament Maó 03,0 67,0
Sortida dia 20 d’octubre a les 16.00 ALCÚDIA / CIUTADELLA
Tornada dia 22 d’octubre a les 19.00 CIUTADELLA / ALCÚDIA.  PREU  175 euros, aproximadament.

Els corredors mariandos que
participaren a les carreres de les
festes, amb el batle
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TORNEIG DE FUTBET FESTES DE LA
MARE DE DÉU

SEMIFINALS  Dimarts 5 setembre
Aluminis Biel Vanrell - Pintures Florit (4 – 3)
Excavacions Pedro Terès Fixo - Quintos 71 (3 – 5)

3r i 4t LLOC Dijous 7 setembre
Pintures Florit – Quintos 71 (Pintures Florit no es va
presentar)

GRAN FINAL
Aluminis Biel Vanrell – Excavacions Pedro Terès
(3 – 3, per penals va guanyar Aluminis Biel Vanrell) Aquest és l'equip d'Embotits Matas. Aquesta foto ens l'ha

enviada una admiradora, destacant les seves ganes i la
seva esportivitat i per això trobava que l'havíem de publi-
car i així ho feim.

1r. Aluminis Biel Vanrell  (Campions)
2n. Excavacions Pedro Terès
3r. Quintos 71
4t. Pintures Florit

I aquest és l'equip campió de l'edició
d'enguany. Enhorabona!

I TORNEIG DE PÀDEL FESTES DE LA MARE
DE DÉU
Aquestes festes s’han celebrat les semifinals i final
de torneig de pàdel. Els resultats han estat els següents:

SEMIFINALS:
Toni Tortella - Toni Rotger             6   6
Samuel Lozano – Toni Vadell        3   4
Pedro Font – Biel Vanrell               0   0
Guillem Carbonell – Joan Gual      6   6

3r i 4t LLOC
Samuel Lozano – Toni Vadell
Pedro Font – Biel Vanrell    (No es varen presentar)

FINAL
Toni Tortella - Toni Rotger             4   6   6
Guillem Carbonell – Joan Gual      6   4   1

1r. Toni Tortella - Toni Rotger         (Campions)
2n. Guillem Carbonell – Joan Gual
3r. Samuel Lozano – Toni Vadell

     4t. Pedro Font – Biel Vanrell

F.C. MARIA DE LA SALUT
Els resultats del CF Maria de la Salut a la copa
federació, fins aquests moments han estat els següents:

Joventut Ca’n Picafort – FC Maria de la Salut  6 – 0
FC Maria de la Salut  - Escolar 1 – 1
Alcúdia – FC Maria de la Salut 3 – 0
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IMATGES DE LA FIRA

Martí Monjo exposà la seva obra a Ca Ses Monges
durant la fira.

I Antònia Font ho féu a un local de Sa Plaça, vora
el bar Can Tomeu.

Vista del carrer de Sa Quintana, amb manco gent
que en passades edicions.

Firaires a la plaça des Pou.

Al local de la Tercera Edat hi havia una treballada
exposició de brodats i campanes.

L'artesania i Fet a Maria ocupava el carrer Nou.


