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Aquest passat mes de març s’ha celebrat una manifestació a
Ciutat amb un títol ben explícit: Prou destrucció. Salvem Mallorca.
Més de cinquanta mil illencs assistiren a la crida feta des de diverses
plataformes i amb el suport d’associacions i dels partits polítics de
l’illa, excepte el PP. El clam era ben explícit. L’illa necessita un
desenvolupisme controlat, sotmès als interessos de la gent, que no
hipotequi el futur, que no el condicioni, territorialment,
demogràficament, energèticament, culturalment. El plantejament de
l’obra pública no ha de venir condicionada pels interessos particulars i
ha de tenir els límits raonables de l’equilibri, de l’harmonia territorial
i de la previsió de recursos que la facin viable en el futur. I en aquesta
legislatura no ha estat així. Massa sovint, al llarg d’aquests quatre
anys, hem vist com diversos polítics eren acusats i duits davant la
justícia per haver prevaricat, abusat de la seva situació de privilegi i
haver-se embutxacat doblers amb concessions il·legals, amb
desclassificacions sospitoses o amb obres pròpies al marge de tota
legalitat. Aquelles que havien de donar llum, donaven fum. I la gent
n’està farta. I la manifestació del passat 17 de març recollí en bona
part aquest malestar generalitzat.

A tot això, d’aquí a penes un mes i mig, tendrem eleccions;
eleccions municipals, al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes
Balears. Unes eleccions que han de marcar un nou mapa polític i un
camí que marcarà bona part del nostre futur. Al nostre poble, llevat de
sorpreses d’última hora, seran quatre les candidatures que es
presentaran: PP, UM, PSOE i Independents-PSM. Tres candidats que
repetiran i un de nou. Al Consell es votarà per primera vegada com a
llista diferenciada.

A Maria, per l’augment demogràfic que hem tengut en aquests
quatre anys, i en passar dels dos mil habitants, ens correspondran 11
regidors, cosa que pot fer variar l’actual majoria municipal si es
repetissin els mateixos percentatges de vot de les darreres eleccions.

El proper mes, com ja és habitual tendreu notícia de les quatre
candidatures i una sinopsi de les seves propostes. És la nostra manera
de contribuir a fer-les conèixer i que tots els mariers i marieres puguin
decidir, amb criteri, el millor per al nostre poble.
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Dissabte dia 21 d’abril a l’horabaixa
passarà per Maria el Correllengua 2007. Des
d’aquí volem convidar tothom que vulgui
participar en aquest acte per la nostra llengua i
per la nostra cultura perquè es posi en contacte
amb l’adreça de Fent Carrerany. Hem de menester
gent per dur la flama des del límit amb el terme
d’Ariany fins al límit amb el terme de Llubí.

Ens agradaria que fos un acte
multitudinari en el qual hi participàs tot el poble,
tots els col·lectius i totes les entitats: ciclistes,
cavallistes, motoristes, futbolistes ... en definitiva,
TOTHOM !

Amb aquest acte, la gent de Maria
demostrarem l’orgull que sentim de ser
mallorquins i la voluntat de transmetre les nostres
arrels, la nostra cultura i la nostra llengua tant als
nouvinguts com a les generacions futures.

Per acabar d’arrodonir l’acte tots durem la
camiseta del Correllengua que valdrà 5T. Ja us direm on
les podeu aconseguir.

Per enllestir totes aquests detalls convocam a totes

Joves de Mallorca per la Llengua és una entitat que
enguany celebrarà el seu XIVè any d’existència, i que
des d’ençà ha anat realitzant activitats amb l’objectiu
d’impulsar la llengua catalana a tots els àmbit de la nostra
comunitat a fi de poder arribar a la seva plena
normalització.

Així, durant la seva història, aquesta entitat ha
promogut el català en diversos àmbits com el cinema, la
justícia, les administracions públiques, la música ... Però
tanmateix, les activitats que han tengut més ressò han estat
l’Acampallengua i el Correllengua que es realitzen
alternadament un cop a l’any.

Ara, Joves de Mallorca per la Llengua està enllestint
la que serà la Va edició del Correllengua, després d’haver-
lo celebrat per darrera vegada l’any 2003 amb una
participació d’unes 40.000 persones.

El Correllengua consisteix en una activitat on
tothom és partícep de la voluntat de voler accelerar el
procés de normalització lingüística i de reivindicar que la
nostra llengua encara es troba en molt bona salut per
aconseguir-ho.

El protagonista de l’acte és la flama, que recorre
l’illa de punta a punta, poble a poble, institut a institut, de
mà a mà dels milers d’habitants que volen fer sentir la
veu del català. Aquesta flama simbolitza la llengua, que a
l’hora que està encesa demostra la seva vitalitat.

CORRELLEGUA 2007

Al Correllengua hi participa gent de tota l’illa i de
totes les edats i això es correspon amb el sentit de la flama
(la llengua) es va transmetent de persona a persona i de
generació en generació. Així, els participants d’aquesta
multitudinària activitat demostren la seva disposició per
conservar la salut de llengua pròpia de les illes, la catalana
i per seguir emprant-la i transmetent-la a diari.

Enguany, la nova edició del Correllengua
començarà dia 17 d’abril al municipi d’Escorca (Lluc) i
finalitzarà dia 5 de maig a Palma. La flama de la llengua
recorrerà poble a poble, municipi a municipi Mallorca, i a
cadascun d’ells se li donarà la benvinguda amb un acte
que els mateixos habitants del poble hauran preparat. A
més, es durà a terme la lectura d’un manifest.

Cal destacar també la importància del Correllengua
Cultural que organitzarà diferents activitats culturals
paral·lelament a la realització del Correllengua. Així, la
flama també passarà pels instituts públics de l’illa perquè
els estudiants es puguin sumar a la reivindicació lingüística
que impulsarà de nou Joves per la Llengua.

El Correllengua 2007, per tant, pretén ser l’edició
d’aquesta activitat més potent i multitudinària. Així serà,
com la societat civil mallorquina reivindicarà a les nostres
institucions que s’acceleri el procés de Normalització
Lingüística i que de bon de veres aquestes s’hi impliquin
així com ha de ser.

Joves de Mallorca per la Llengua

les associacions i particulars que hi vulguin participar
en una reunió que farem a Ca Ses Monges el dia 14
d'abril, a les 16 hores.

Esperam la vostra resposta, i que Maria sigui un
èxit de convocatòria.

EL CORRELLENGUA PASSARÀ PER MARIA EL DIA 21 D'ABRIL
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53 fórem els que, entre alumnes, mestres, pares i
mares, realitzàrem un viatge cultural per terres de la
comunitat autònoma de Castella i Lleó. Aquesta
comunitat, actualment dividida administrativament amb
nou províncies, ocupa part de l’antic regne de Castella i
tot el de Lleó. Les nou províncies són: Àvila, Segòvia,
Sòria, Burgos, Palència, Valladolid, Lleó, Zamora i
Salamanca. Visitàrem totes les capitals manco Àvila, Sòria

VIATGE A CASTELLA I LLEÓ

Davant l'"Alcázar" de Segovia

La "sucursal" de la perruqueria de n'Antònia a Peñafiel

protagonista: el Duero. Però amb força afluents! Cada
ciutat visitada, a part de la catedral, també té el seu riu,
que al llarg de la història li ha donat vida com les artèries
al nostre cos. Així per Segòvia hi passa el riu Eresma, per
Peñafiel, el Duratón, per Burgos, l’Arlanzón, per León,
el Bernesga, per Palència, el Carrión, per Astorga, el
Tuerto, per Salamanca, el Tormes, per Tordesillas, el
Duero, i per Valladolid, el Pisuerga.

Visitàrem les catedrals de Burgos, Lleó, Astorga,
Palència, Salamanca i Valladolid. Davant la de Lleó hi
trobàrem dos mariandos que eren de viatge amb un grup
de la tercera edat de mallorquins. A més a Segòvia
visitàrem l’”Alcázar” i l’aqüeducte romà, a Burgos, “la
Cartuja de Miraflores”, a Astorga el palau episcopal

Dins la catedral de Burgos
i Zamora, encara que d’aquesta travessàrem les seves
terres.

No ens mancà cap dia una bona ració de
monuments. Aquesta vegada no visitàrem cap àrea natural.
I ens hagués anat bé, per descansar de tanta catedral, com
deien els alumnes. El paisatge de Castella és molt
monòton, molt pla,  però així i tot té el seu encant i des de
dalt de la meseta es distingeixen  les serralades de
muntanyes que emmarquen els seus límits. I també els
rius, els grans protagonistes de les planures mesetàries.
Encara que en aquest viatge just un gran riu n’és el

Pere Oliver i Antònia Torelló davant la catedral de Lleó

construït per Gaudí i a Salamanca, la universitat, la “Casa
de las Conchas” i la “Casa Lis”.

Quan es viatja no es pot oblidar la gastronomia. I
es féu un tast als diferents restaurants on vàrem dinar.
També provàrem el formatge de Lleó, la “morcilla” de
Burgos i les xocolates d’Astorga.
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Tot això resumit en una setmana molt intensa que
començà a les quatre de la matinada del dilluns i que acabà
passades les dues de la matinada ja del dissabte per mor
de la pèrdua d’unes maletes a l’aeroport.

I ara, a continuar amb el curs i amb el dia a dia de
cadascú, però amb un grapat més de records.

Magí Ferriol

A la plaça de Lleó, mercadejant embotits típics

Passejant per Castrillo de los Polvazares

Sessió d'acudits nocturns davant l'església de Magaz de
Pisuerga

Dins la "casa de las Conchas" de Salamanca

Al jardí de la casa de Cervantes, a Valladolid

Al panteó de "El Escorial" envoltant la tomba de "Don
Juan de Austria"
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SA XERRADETA AMB...

Nascut a Palma el 1980, és diplomat en Magisteri
d’Educació Física. Posseeix una àmplia experiència
asociativa i de participació en moviments socials (GOB,
Joves de Mallorca per la Llengua, BEI-CEPC, Moviment
Escolta i diverses plataformes). És membre de la Comissió
Permanent del Consell de la Joventut de les Illes Balears
des del 2002, que presideix des de l’abril de 2006.

El Consell de Joventut és una institució encara
desconeguda pels joves de les Illes Balears. Quins
objectius teniu marcats per donar- vos a conèixer?

Tot i els més de 20 anys de vida del CJIB, és cert
que no es prou conegut per la ciutadania, però, tot i que el
CJIB té un component molt alt de voluntariat, també són
necessaris recursos econòmics per poder dur a terme
aquesta tasca. Uns recursos que sempre han estat
insuficients i que, malgrat que el  CJIB és una plataforma
d’entitats creada per Llei per promoure la participació del
jovent en el desenvolupament econòmic, cultural i social
de la nostra societat, pareix que les institucions no han
tingut gaire interès en potenciar i donar a conèixer.

Tot i això un dels principals objectius de l’actual
comissió permanent és seguir el procés de vertebració te-
rritorial iniciat fa 4 anys i crear  els enllaços necessaris i
adequats amb les entitats i associacions que, per manca
de coneixement de qui som o de que feim, no han arribat
a acostar-se al CJIB sobre tot a la Part Forana de Mallorca
i a Menorca i les Pitiüses,  així per exemple , la Vice-
presidència actual l’ocupa una al·lota de Formentera, amb
la qual cosa ja queda clar la importància que donam al fet
interinsular.  El CJIB ha estat massa temps un organisme
de Mallorca o, fins i tot, de Palma, i pràcticament les
reivindicacions que duia a terme es centraven a l’Illa major.

Per a una persona que no conegui la realitat del
Consell de Joventut, ens podries explicar quins
avantatges té per a una entitat formar-ne part?

La integració d’una entitat al CJIB suposa apostar
per un model de participació més sòlid, que es caracteritza
per la diversitat, pluralitat i coordinació associativa, i que
a més podrà beneficiar-se d’espais de formació i espais
de trobada i assessorament. Jo diria que és una escola de
participació democràtica. Però no només té avantatges per
a les entitats que en formen part si no per a les entitats
juvenils en general, per exemple l’Ajuntament de Palma
fa un any va estar a punt de tancar la seu d’una associació
perquè no tenia llicencia d’activitats, gràcies a la mediació
del CJIB aquesta entitat segueix treballant i desenvolupant
els seus projectes a la seva seu. Fins fa un any si hi havia
un romanent a la convocatòria de subvencions per entitats

juvenils, aquest romanent es tornava a Hisenda. Gràcies a
la proposta del CJIB actualment aquest romanent es
redistribueix entre els projectes susceptibles de ser
subvencionats. Al final, la feina que es fa al CJIB es bene-
ficiosa per tot el jovent, sigui associat o no, sigui membre
o no, però el fet de que la gent hi formi part, ens legitima
més, si escau, la nostra feina.

Quins projectes teniu en marxa en aquest moments?
Estem treballant intensament en el

desenvolupament de les Polítiques en matèria de Joventut
de la nostra Comunitat. Per aquesta raó estam preparant
un Congrés de Joventut que es durà a terme el primer cap

RAFEL SEDANO PORCEL,
PRESIDENT DEL CONSELL DE

JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS
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de setmana del mes de març. Per això durant els mesos de
novembre i desembre hem fet reunions amb les entitats
juvenils  informadors juvenils, assemblees de joves dels
municipis de totes les Illes

Ara per ara aquest és el nostre objectiu més
immediat perquè pretenem que d’aquest congrés surtin
uns documents de les vuit àrees en que dividim al CJIB
(participació, salut, educació, emancipació, llengua i cul-
tura, medi ambient, igualtat d’oportunitats i internacio-
nal) on siguin els i les joves que  defineixin cap on han
d’anar encaminades les Polítiques de Joventut a les Illes
Balears.

Que n’opinau de les Polítiques de Joventut que s’estan
duent a terme?

És molt important estar a l’aguait del procés i
moviments que darrerament estam vivint a nivell de
polítiques de joventut amb una Llei de Joventut i unes
transferències de Joventut als Consells de Menorca i
d’Eivissa i Formentera que just són efectives a partir
d’aquest mes de gener.

Alhora, estam en un moment on no hi ha cap Pla de
Joventut ja que el que s’estava preparant es va paralitzar a
finals de l’any 2005 i ja fa 3 anys que no tenim cap tipus
de regulació a nivell de Polítiques de Joventut, de fet
gairebé totes les comunitats autònomes compten amb el
seu Pla Jove, per això des del CJIB hem demanat que
s’inclogui una partida als pressuposts de la CAIB de 2007
per començar  treballar el Pla Jove perquè en un principi
tot i que la Llei de Joventut ho recull no s’havia previst
cap partida .

Des del CJIB pensam que tot aquest procés de Llei
de Joventut, Transferència de competències  i Pla Jove ha
estat precipitat i marcat per una manca de consens o,
almenys, d’informació suficient perquè fos tan efectiu com
caldria. A nosaltres no ens val allò de “fins ara no havia
res i ara, almenys, ja hi ha alguna cosa”, nosaltres el que
volem i necessitam és que allò que surti sigui el millor
possible, i això passa per un consens del 100% en qualsevol
de les fases. Una Llei de Joventut on més del 45% dels
diputats hi vota en contra o no hi vota a favor, no és la
millor.

El Triangle Jove és una experiència associativa
entre el CJIB, el Consell de la Joventut del País
Valencià i Consell Nacional de Joventut de Catalunya
que va camí dels seus 8 anys de vida. En que consisteix?
Com establiu les relacions?

Aquesta experiència associativa ha servit per, durant
aquests anys de vida, compartir experiències per tal de
millorar la qualitat de l’associacionisme i potenciar la

participació social de la joventut mitjançant tota una sèrie
de trobades i altres accions acordades pels tres Consells.

Cada any es celebra a una de les comunitats, de
forma rotatòria, una trobada, entre entitats i joves de tot el
territori de parla catalana on es debaten i treuen conclusions
sobre diferents temàtiques que afecten a la joventut i,
especialment, a la joventut associada  així per exemple
s’han fet monogràfics sobre educació, tercer sector,
participació, resolució de conflictes.

Alhora, també hem editat conjuantament dues  guies
sobre creació de Consells Locals i de Dinamització de
joves i associacions a nivell més local que han servit molt
tant a entitats com a ajuntaments. En aquesta mateixa
direcció, fa 3 anys que celebram una altra trobada entre
Consells Locals de Joventut i altres formes de participació
a nivell municipal tres consells de joventut.

Enguany s’ha celebrat el centenari del 1r
Congrés de Cultura Catalana i vint anys del 2n Congrés
i de l’aprovació de la Llei de Normalització Lingüísti-
ca. De quina forma el CJIB s’ha implicat en la seva
commemoració i en la promoció de la llengua i cultura
catalanes?

Des del CJIB sempre hem tengut molt clar el nostre
posicionament en defensa de la llengua i cultura catalana,
pròpia de les Illes Balears. Com no podia ser d’altra for-
ma, el CJIB també ha volgut posar el seu granet d’arena
per commemorar aquests esdeveniments i s’ha fet de
diverses formes. Per una banda, s’ha col·laborat amb
l’Obra Cultural Balear en preparar una exposició del
Centenari que es va exposant a diferents municipis de les
Illes. Per altra banda, en l’organització del Congrés
esmentat, hi tendrà un pes important l’area de llengua i
cultura, on les polítiques de defensa de la llengua catala-
na des de l’àmbit juvenil partiran del treball d’aquests cent
anys des del primer Congrés de Cultura Catalana.
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VI COPA D'ESPANYA TRIAL DE CLÀSSIQUES
El passat diumenge dia 18 d'abril, tingué lloc a

Maria i per segon any consecutiu, el campionat d'Espanya
de Trial de Clàssiques, organitzat pel Moto Club Cop de
Gas, i amb molt gran satisfacció de tots els participants.

Els participants es desplaçaren de moltes parts de
la península i també de totes les Illes, gràcies a les facilitats
donades per la organització en quant al transport i a
l'allotjament gratuït en un hotel de luxe.

Segons els especialistes, el recorregut de 12 zones,

fent dues voltes durant quatre hores, fou millor que el de
l'any passat. Les categories foren les següents: Trialers,
Pre 77, Pre 72, Experts i Master

Cal destacar que en l'organització hi han participat
més de vint persones als quals en Toni Mas els vol agrair
el seu esforç perquè la jornada fos perfecte.

Si voleu tenir una descripció molt completa de la
jornada podeu visitar la pàgina web http://
www.todotrial.com/ttclasico/indexttclasico.htm.
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Podi Pre 72: Kiko Carbonell, Angel
Magriñá i Martí Font

Podi Pre-77: Juan Miguel San Félix,
Toño Villanueva i Agustí Vila

Podi Trialers: Manolo Jiménez,
Alberto Selma i Jaume Vila

Podi Expertos: Luis Díaz, Carles Casas i Josep Mujal Podi Master: Joan Rovira, Ramón Membrives i Fran Rico
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BULLIT DE NOTÍCIES
10

EL PARTIT BARÇA-MADRID, A INCA
El passat dissabte dia 10 de març, un bon grapat

d’aficionats culés de Maria (una trentena) anaren fins
a Inca, al Pavelló Cobert. Allà, la Coordinadora de
Penyes Barcelonistes de Mallorca, juntament amb
l’Obra Cultural Balear, havia organitzat una jornada
reivindicativa per poder veure les emissions
futbolístiques en català, ja que des de començament
de temporada, i perduts els drets televisius per part
d’IB3 i amb el senyal de TV3 tapat, només es pot
seguir el partit en castellà. I a més de l’espectacle
esportiu —un bon espectacle— pareix mentida que
a l’any 2007 encara s’hagin de reivindicar drets tan
elementals com aquests. tots els permisos legals de les Conselleries pertinents.

No ho dubtam, però no hagués de més que aquesta
construcció en terreny rústic s’hagués pogut
incorporar al possible polígon de serveis i posar totes
aquestes construccions juntes i no escampades una
aquí i unes altres allà.

EL CIRC A MARIA
El passat dissabte dia 17 de març tenguérem

circ. De bon matí, enmig de la Plaça des Pou, uns
operaris començaren a muntar una carpa immensa
que ocupava ben bé mitja plaça. Uns dies abans pel
poble havien aparegut uns cartells anunciant
l’espectacle. Envoltats de motoristes i motos que
celebraven la prèvia al seu campionat de l’endemà,
la funció reuní un bon grapat de nins i nines,
acompanyats d’adults, que s’ho passaren molt bé amb
els pallassos, els malabaristes, etc.

REIVINDICACIÓ D’UN CARRIL PEATONAL
ENTRE MARIA I SANTA MARGALIDA

Des de fa dos mesos circula per Maria un full
on es reclama el suport de la gent del nostre poble a
una vella reivindicació. Entre el poble de Maria i la
carretera de Petra a Santa Margalida (un bon grapat
de quilòmetres) hi ha un tram de via que sense estar
ocupat per la calçada, és de domini públic. Per això
es demana ara, que s’adeqüi i s’arregli i es pugui
habilitar com a passeig. Fins i tot es podria connectar
per accedir als terrenys de Sa Comuna que fa poc
que es varen arreglar i condicionar per a ús públic.

CONSTRUCCIÓ D’UNA IMMENSA NAU
AGRÍCOLA

A prop de Ses Tarragones, al costat de la
carretera de Petra a Santa Margalida, podeu observar
un bon moviment de terra. Diuen que es tracta d’un
projecte de nau agrícola molt gros i que compta amb

NOU PARC VERD
Segons una informació que està a la web de

l’Ajuntament, es construirà un nou parc verd. Estarà
ubicat al costat del cementiri. El projecte té un
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pressupost de 76.708,47 euros dels quals el Consell
de Mallorca n’aportarà 50.000,- i la seva redacció.
Complirà amb totes les normatives vigents al
respecte.

APROVAT EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L’ANY 2007

Al darrer plenari que se celebrà a l’Ajuntament
es va aprovar el pressupost per a enguany, 2007. La
quantitat pressupostada puja a 1.090.000 •. El
pressupost comptà amb el vot de l’actual equip de
govern: PP, UM i Grup Mixt. El representant del
PSM-Independents es va abstenir i el PSOE hi votà
en contra. El punt fort de les inversions l’ocupa el
punt verd, l’asfaltat de diversos carrers del municipi
i la millora de diverses voravies, l’asfaltat de camins
rurals i la revisió del planejament urbanístic.

ECOVIES
El passat 21 de març es presentaren les

anomenades Ecovies, uns circuits destinats al
cicloturisme i que han suposat una inversió i millora
de diversos camins rurals de la Mancomunitat del
Nord a més dels municipis de Maria, Ariany i Petra.
Aquestes autovies connecten aquests municipis i

l’incendi. A través del telèfon d’emergència es
mobilitzaren els Bombers que es desplaçaren
ràpidament fins al local. Poc després de la intervenció
dels bombers, l’incendi es pogué sufocar. Com que
l’espai estava habilitat com a oficina, es cremaren
molts documents i paperassa diversa i alguns mobles
d’oficina, a més dels problemes que el fum origina a
parets i llocs on arriba. Afortunadament l’incendi no
anà a més i no afecta persones, ni l’estructura de
l’habitatge.

CANVI DE JUTGE DE PAU
Hem sabut que des del passat 15 de març  el

càrrec de jutge de pau de Maria ha quedat vacant. El
darrer titular, Biel Genovart, arianyer, però que
resideix a Maria des de fa anys, ho deixa. Segons
marca la llei, s’obre un termini per tal que tots els
interessats puguin presentar la seva candidatura. Si
en llegir aquesta notícia encara no s’ha acabat el
termini, us ho podeu pensar i presentar-vos al càrrec.

MARIA, NOTÍCIA GENS AGRADABLE
Hi ha vegades en què un no voldria que el seu

nom o el del seu poble fos notícia. I quan el passat
dia 7de març, a la premsa mallorquina, sortí la notícia
que a Maria, un resident d’origen africà havia estat
detingut per haver agredit la seva esposa i per haver-
li llençat un... televisor, la vergonya encara es va fer
més evident. L’home, begut, exercí una violència
absolutament brutal. La dona va haver de ser atesa al
PAC i l’home, l’endemà, després de ser denunciat,
va ser detingut per la Policia Local i posat a disposició
de la Guàrdia Civil.

UNA CALABRUIXADA SORPRESA
El passat dia 18 de març caigué una clabraixada

com podeu veure a la imatge i la pedregada
amuntagada pels racons es perllongà quasi bé un dia.

estan destinats a cicloturistes i a altra gent que vulgui
gaudir passejant per aquests camins, lluny de les
carreteres destinades als vehicles.

INCENDI AL CARRER DE DEULOSAL
Divendres dia 23, es va produir un incendi en

un despatx professional situat al carrer Deulosal, núm.
19. Era prop de la una quan a la planta baixa de
l’esmentat edifici, en una oficina, s’hi declarà
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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
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ENS HAN DEIXAT:

Que descansin en pau

Margalida Bergas Carbonell va morir el passat
dia 14 de febrer a l'edat de 81 anys. Vivia a Inca.

Gabriel Tugores Gayà ens deixà el passat dia 6 de
març, a l'edat de 82 anys. Vivia al carrer Villlonga,
número 26.

Simó Seguí Font va morir el passat dia 25 de març a l'edat
de 75 anys. Vivia al carrer de Sa Tanca, número 23.

Bartomeu Mas Font morí el passat dia 27 de març, a l'edat de
94 anys. Vivia al carrer Nou, número 36.

Magdalena Roig Borràs ens deixà el passat dai 28 de març a
l'edad de 88 anys. Vivia al carrer del Pujolet, 26.

BENVINGUTS:

Enhorabona als pares i demés família

Pau Moranta Capó va nèixer
el passat dia 9 de març. Els seus
pares són Jaume Moranta Bergas i
Joana Maria Capó Gelabert.

Mohamed Aarab Oulfertah vingué al món el passat dia 15 de
març. És fill de Houcine Aarab Bouzbib i Badiaa Oulfertah.

Paula Ferriol Font va néixer el passat dia
19 de març. Els seus pares són Joan Ferriol
Quetglas i Martina Font Ribas.

Neus Morey Bergas va néixer el
passat dia 20 de març. És filla de
Miquel Morey Mas i Francesca Maria
Bergas Mas.
.
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia 5 .............. 1 l.
Dia 9 ............ 17 l.
Dia 17 .............. 2,5 l.
Dia 18 .............. 7,5 l.
Dia 19 .............. 1 l.

TOTAL: 29 LITRES

Temperatura Màxima
20,1º C (Dia 15)
Temperatura Mínima
6,8º C (Dia 3)
Temperatura Mitjana
13,7º C
Mitjana Màximes
17,7º C
Mitjana Mínimes
9,8º C

13

MES DE FEBRER

POEMES I GLOSES
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

Quantes n'hi ha de casades
que necessiten garrot,
per Pasqua volet xot
i sols no saben fer panades.

A sa rebranca des portal
hi ha dues pells penjades
això és una senyal
de què heu fet panades.

Si deis que no n'heu pastades
o no mon ne voleu donar,
el xot que vàreu matar
tornarà ressucitar
i vos mufarà a sucades

Dau-nos coca o flaó
o un fil de sobrassada
o si no, una panada
o u ou de niaró.
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EL PSM-INDEPENDENTS DE MARIA JA TENEN LA SEVA CANDIDATURA DEFINI-
DAEls partits van escalfant motors i preparen

els seus equips per a competir en les properes
eleccions municipals del mes de Maig.

Així el PSM-INDEPENDENTS DE MA-
RIA ja tenen la candidatura completa i la presen-
taran amb una festa a la plaça des Pou el proper
28 d'abril.

La llista queda de la següent manera:
1.- JOAN MIQUEL BERGAS FONT
2.- JOAN GELABERT MAS
3.- CATALINA INÈS PERELLÓ
CARBONELL (INDEPENDENT)
4.- EULÀRIA FERRIOL QUETGLAS
(INDEPENDENT)
5.- GASPAR MAS MAS
(INDEPENDENT)
6.- BERNAT RIBAS MOLINES
7.- MARGALIDA DALMAU MAS
8.- MIQUEL MOREY MAS
9.- MARGALIDA MAS GOMILA
 10.- GUILLEM JORDÀ BAUÇÀ

11.- MAGÍ FERRIOL BAUÇÀ
12.- MARTÍ ANTONI MONJO BALLESTER
(INDEPENDENT)
13.- MARGALIDA MAS VICENÇ
14.- ANTONI BERGAS BERGASGUILLEM FERRIOL CANDIDAT A BATLE PER UM

Un altre partit que també ha presentat
el seu candidat és Unió Mallorquina que
presentarà a Guillem Ferriol que ja fou
candidat i també batle a la passada legislatura.
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ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS
Fa vint anys, com aquest mes, érem a les portes de

les eleccions municipals i autonòmiques i d’això parlàvem
a l’editorial. També publicàvem els caps de llista coneguts
de les diferents formacions polítiques: Rafel Oliver, pel
PSOE, Miquel Torelló per UM i Magí Ferriol, pels
Independents de Maria. No se sabia qui encapçalaria la
del PP la qual, al final, fou comandada per Miquel Oliver.

Molt interessant l’article sobre “I si parlàssim
d’autoritat” de Pere Sureda, analitzant com ha influït l’ús
de l’autoritat al llarg del temps sobre el comportament
dels mariandos i la seva educació.

Antoni Mas Negre ens parlava de com quedarien
les Cambres Agràries arrel d’una parlada que havia fet el
Senador del PSOE, Antoni Garcies.

Unió de Pagesos ens feia saber la problemàtica del
sector de la llet.

Publicàvem un article del llavors president del la
comunitat autònoma Gabriel Canyelles, sobre la quarta
celebració de l’aprovació de l’estatut d’autonomia que
s’havia celebrat a Sineu.

Anunciàvem que per Pasqua sortiria la petita banda
de tambors i cornetes dirigida per l’amo en Tomeu de
l’Havana..

Dins l’apartat de demografia anunciàvem la mort
de Joana Maria Castelló Carbonell, el naixement de
Gabriel Pastor Jordà i el casament de Miquel Salom Ferriol
amb Maria Ramis Perelló, de Miquel Llompart Mestre

Dia 23 de febrer va tenir lloc el lliurament dels
premis Hiperbòlic (2a
edició) que organitza la
publicació universitària
Hiperbòlic. Durant l’acte
celebrat a l’edifici de Sa
Riera de la UIB es premià
amb una menció especial
en la categoria
d’Humanitats i Ciències
Socials a Francesc Vicens
Vidal. El treball premiat
que du per títol “Diàbolus
in Musica. Formes de
pecat: redempció a la
iconografia monumental
romànica hispànica”, és un
estudi de les imatges
musicals medievals
posades en relació amb el
seu context  filosòfic i
cultural.

amb Pereta Mas Cifre i Sebastià Cloquell Noceras amb
Catalina Esteva Dalmau.

PREMIS HIPERBÒLIC DE LA UIB
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QUI DIES PASSA ...

Dissabte 10 de març: Espai obert, espai tancat:
una altra manera d’entendre la propietat privada.
Aprofit el teòric descans del cap de setmana per anar
a fer una feina que hauria d’haver fet ja fa temps i
que els múltiples i inútils compromisos amb què em
complic la vida habitualment m’han impedit de dur
a terme en el seu moment. Vaig a netejar unes
carxoferes. Són a la vorera d’un camí molt transitat.
Dues tires de carxoferes negres, generoses, que tot
just demanen que quan toca les arreglin una mica.
Molt a prop d’on som veig una guarda de persones
que treballen en una finqueta recentment adquirida
per uns forasters. És tot just una llenca de terreny de
poc més de dos quartons que té una petita caseta
feta a base d’anys i d’ignorar lleis que tanmateix
ningú no vol aplicar per no posar-se malament amb
ningú. Estan tancant la finca amb bloquets i filferro.
Mentre uns duen els bloquets amb una carretilla, dos
més ja alcen la paret i altres dos posen unes
travesseres de ferro. Una feina feta a escarada i que
els permet fer una viada.  És molt curiosa aquesta
tendència de tancar els bocins de terra. Fa temps, els
únics tancaments eren les parets de pedra seca que,
de deu vegades nou, eren més una forma
d’espedregar la finca i possibilitar una millor feina
que no fer parts i quarts i marcar fites. Fins i tot uns
escalons de pedra incorporats a la mateixa paret
facilitaven el pas d’una banda a l’altra. Les filferrades
es deixaven per als llocs on hi havia animals i no hi
havia paret. Ara, de cada vegada més, el camp
s’assembla més a l’espai urbà. Es marca el territori,
s’aïlla la propietat i de cada vegada ens tancam més.
Al altres... i a nosaltres mateixos.

Dissabte 17 de març: Prou. Salvem Mallorca.
Baixam a Ciutat. Hi ha una manifestació convocada
pel GOB i per una munió de plataformes
mallorquines que aquests darrers anys han duit a
terme diverses lluites en defensa de causes que
plantejaven una altra manera de creure en Mallorca
i el seu futur. L’equació construcció = progrés, no
sempre és correcta. Un futur millor no es fa a base
d’usar el present com a negoci particular amb el
suport d’un govern que funciona com a empresa que
reparteix beneficis a empresaris afins al poder polític.
I això és el que desgraciadament està passant. Una

política respectuosa amb el territori, equilibrada, que
no prioritzi els guanys privats i que tengui ben present
no hipotecar el futur, bé es mereix una manifestació.
I som milers els ciutadans que feim cap a Ciutat a
demanar als polítics, a tots, que tenguin ben present
això en futures decisions. La manifestació transcorre
amb alegria, amb humor, amb ganes de fer-se notar.
Quan passam pel davant de la seu del Parlament, al
carrer Conquistador, un grupet de jovenets (no crec
que cap d’ell tengui més de quinze anys), des d’una
balconada, comencen a pegar crits d’”España,
España, Zapatero dimisión”. Braços enlaire, fent la
salutació feixista (hagués estat interessant demanar-
los si sabien ben bé què feien, i per què ho feien) i
onejant unes banderes espanyoles, fan un contrapunt
preocupant i absolutament fora de to al sentit de la
manifestació.

Tal com passà fa quatre anys, a la manifestació
del 2004, dubt molt que els destinataris principals
del missatge (el duo PP-UM, sobretot) es donin per
al·ludits. I un futur amb matisos i contrastos en gris-
grava, vermell-totxo i negre-asfalt m’envaeix quan
tot s’acaba i retorn cap al poble.

Diumenge 18 de març: Un foraster especial, una
relació d’amor, una lliçó per a tots en el futur.
Vaig d’excursió al Teix. Amb la gent de l’Associació
Fent Carrerany, (uns mariandos que, almanco un cop
al mes, solen fer una sortida per conèixer diversos
racons de Mallorca), partim cap al Teix. Fa temps,
molt de temps que no hi havia estat. I l’excursió, fa
anys, l’havia feta per una ruta que no és la mateixa
que la d’avui. És de tornada, cap a Valldemossa, quan
passam pel Camí de l’Arxiduc. No l’havia fet mai,
aquest recorregut. I un cop més la mítica figura de
l’Arxiduc Lluís Salvador em torna aparèixer
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gegantina, clarivident, sorprenent. Som a finals del
segle XIX, quan aquest noble austríac arriba a
Mallorca i se n’enamora. I s’ofereix a l’illa amb
magnanimitat, amb generositat extrema. Compra
finques i finques i, respectant al màxim la seva
geografia humana, cultural, geogràfica, paisatgística,
s’hi integra i les millora. Per a ell, per als mallorquins,
per al futur. Fa construir camins que encaixen en el
paisatge, i miradors per contemplar-lo. Arregla cases,
marjades, etc. No especula amb els seus doblers, que
inverteix a cabassos per al nostre futur. Avui, més de
cent anys després, encara sorprèn la modernitat
generosa d’aquest il·lustrat que no va veure en el
paisatge mallorquí un espai per especular-hi, sinó
una obligació moral per millorar-lo, per llegar-lo
sencer a les futures generacions. I el Camí de
l’Arxiduc, un camí de pedra treballada que transcorre
per un tros de la carena de la Serra de Tramuntana,
n’és, un segle després, una prova immillorable. És
difícil que la nostra classe dirigent actual, o que els

quotidiana, també vaig ser d’aquells que varen
aconseguir posar-hi distància. I no em vaig decantar
per un pensament anticlerical com a reacció
contrària. No. Potser perquè també vaig descobrir
una part de l’església que es movia en uns postulats
semblants als que jo a poc a poc anava descobrint i
acceptant com a propis, com a model de vida i de
pensament. Eren persones, més que l’església en si;
unes persones — clergues o no, però vinculades a
l’església— que defensaven una llengua, una cultura,
una terra, una justícia social, uns plantejaments ètics,
en contra d’una determinada visió i pràctica de la
dictadura primer i de la democràcia, que ens tocà
acceptar, després. I vaig valorar uns costums, un
cerimonial, un llegat cultural, un patrimoni religiós
valuós i excepcional. I en el món en què jo em vaig
començar a moure, vaig començar a descobrir noms
propis que formaven part de la militància religiosa.
Gent que va lluitar, també, perquè la nostra llengua,
la llengua catalana, tengués la consideració de
llengua oficial, que fos coneguda, usada, respectada.
I vaig valorar aquesta actitud tan valenta de bona
part del clergat mallorquí. Segurament per això m’ha
caigut tan tort l’escena que acab de viure en un
funeral que se celebra a la parròquia de son Cladera,
a la barriada palmesana. La mare d’una bona amiga
morí fa tres dies i avui dilluns és fa la cerimònia
religiosa habitual. La difunta era originària de Muro
i s’establí en aquesta barriada ciutadana feia ben bé
una quarantena d’anys, com tants i tants mallorquins
de la Part Forana que feren cap a Ciutat cercant un
futur millor

Arrib a l’església justet, justet. A fora fa un
vent de mil dimonis que ho mou tot. Xiulets
prolongats s’infiltren per retxilleres i forats de
l’edifici.  Tot d’una que comença la cerimònia i,
cantats els himnes introductoris, el capellà agafa el
micròfon i ens sorprèn amb una frase antològica: A
petición de la familia vamos a celebrar la misa en
mallorquín. Pedimos disculpas a los feligreses que
no hablan nuestra lengua. La mala llet em puja de
cop i com una mena d’efecte immediat una bufada
de vent forta, intensa, obre una porta lateral, romp
una vidriera i la cerimònia s’ha d’aturar de cop
obligant l’Escolà major a córrer per solucionar el
problema i tancar la porta oberta violentament. I no
puc deixar de pensar que per un moment l’Excels ha
pensat com jo i que s’ha enfadat. Quin consol!

nous rics, que s’han fet d’or arrasant part d’aquest
paisatge que tant enamorà l’Arxiduc, entenguin res
de tot això, que mostrin el mínim interès en imitar-
lo. Al final haurem de pregar perquè no se’ls ocorri
imitar malament l’Arxiduc i substituir el seu camí
per una d’aquestes modernes i ecològiques autopistes
o autovies (tanto monta, monta tanto) que recorrin
la Serra de Tramuntana de nord a sud. Preguem!

Dilluns 19 de març: Demanar disculpes per dir la
missa en mallorquí, a Mallorca. No som
anticlerical, en absolut. Tot i ser d’una generació que
es va veure immergida en una visió i interpretació
del món on la religió marcava la pauta de conducta
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CICLISME - PISTA
En Daniel Estarellas, un dels millors
velocistes de l’estat espanyol
El ciclista de Maria de la Salut, onze anys després, ha
tornat a competir a primer nivell a les tres jornades dels

campionats nacionals de ciclisme de pista que serviren
per inaugurar el Palma Arena, el nou velòdrom de Ciutat.

La inclusió del ciclista de Maria dins l’equip balear
no ha estat fàcil. En Daniel va tornar a competir ara fa
dues temporades en categoria de promoció, al Pla Petit,
amb un pes molt per damunt del que es habitual en un
ciclista. I ho va fer bé. Es va classificar en segona posició
a la cronometrada individual i va haver d’abandonar a la
darrera etapa després de dues foradades quan encara anava
segon.

A partir d’aquí va completar la temporada amb
molta dignitat. Va demostrar la seva categoria guanyant
dues curses de circuit urbà i una a la voltadora de Sineu.

La passada temporada es va passar voluntàriament
a la categoria superior. Va competir com a ciclesportista
en el Pla Gran. Va patir de valent a totes les curses tant de
circuit com de carretera. Però a la Voltadora, al Vila de
Sineu de ciclisme en pista, va demostrar la seva vàlua i
va oferir alguns esprints de puntuació de gran qualitat.

Aquesta temporada ha passat a la categoria èlit, la
màxima de la nostra Comunitat Autònoma. I des dels
darrers mesos del passat any ha estat treballant per
aconseguir un bon estat de forma física. A més d’una
alimentació equilibrada, ha treballat molt tant en el
gimnàs, la piscina, la carretera i la pista.

Tot l’hivern ha entrenat cada dissabte horabaixa
amb els integrants de la selecció balear de ciclisme en
pista. Al principi només feia caramull però ben prest els
seleccionadors se n’adonaren que feia molta via a les
curses de velocitat i treballaren amb ell per anar millorant
el seu rendiment. I els fets ho demostraren.

Els joves que foren confirmats foren: Alexandre
Bonnin i Pujades, Rafel Sastre i Mas, Maria Margalida
Ferriol Bergas, Aina Maria Bergas i Fons, Maria Antònia
Carbonell i Ferriol, Magdalena Bergas i Sabater i Fran-
cisca Neus Cifre i Mas.

El bisbe Murgui vingué per primer cop a Maria i
fou per confirmar un grapat de joves del poble. L'acte
tingué lloc a la nosytre parròquia el passat dia 4 de març.

EL BISBE MURGUI CONFIRMÀ UNS
JOVES A MARIA
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El mes de març no podia començar millor. A
l’estrena del nou velòdrom “PALMA ARENA”, Daniel
Estarellas, disputà el Campionat d’Espanya de Ciclisme
de pista, amb els colors de la selecció de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Daniel Estarellas, quart en la final de keirin, i
l’equip de velocitat olímpica, format per Daniel Estarellas,
Víctor Bonnin i Lluís Maria Bonnin, també quart, varen
estar a punt de pujar al podi.

En aquest campionat la selecció catalana fou
l’estrella, molt per damunt de les altres seleccions
autonòmiques.

El nostre corredor de Maria de la Salut, espera
poder repetir els èxits acumulats en les categories base.

MARXES CICLOTURISTES

Enguany es disputa la 5ª CLALLENGE
CICLOTURISTA ILLES BALEARES 2007

Dia 4 de març se celebrà la MARXA
CICLOTURISTA DES GÜELL A LLUC.
En aquesta marxa hi participaren Joan Ferriol, Pere Ferriol,
Antoni Bergas, Josep Ferriol i Miquel Perelló. Uns 250
corredors partiren des Güell  a Lluc. 48 quilòmetres
fins a Lluc i altres 40 per tornar a Maria.

Dia 17 març va ser la IV MARXA DE LLEVANT
20047. Varen ser 105 Km pel Llevant de Mallorca, una
marxa molt dura però molt interessant per als 305
corredors inscrits. Pobles i paratges molt distints als pobles
del Pla.  Sant Llorenç, Manacor, Porreres, Felanitx, Son
Carrió, es Carritxó, Cales de Mallorca, Porto Cristo, fins
a la Cala Bona, on ens esperava un bon dinar. Molt bona
l’organització del equip, Bicicletas Sancho.

De Maria hi participaren: Miquel Perelló, Pere
Ferriol, Josep Ferriol i Daniel Estarellas.

Dia 24 de març se celebrà l’habitual DIADA
CICLOTURISTA MEGA-SPORT. Varen ser 82 Km, d’un

ACTUALITAT DEL CLUB CICLISTA MARIA DE LA SALUT. MARÇ 07

dematí de molt de vent. Bunyola, Coll d’honor, Orient,
Alaró, Binissalem, Camí vell de Muro, Santa Maria i
tornada al Mega-Sport. Amb un bon dinar, acabà aquesta
diada cicloturista.

Ara ja espera el Divendres Sant, data important
per tots el ciclistes i socis del club. Per tant dia 6 d’abril,
anada a Lluc i un bon dinar per acabar bé la jornada.

Josep Ferriol Torelló

Als campionats nacionals, va ser un dels dos
velocistes balears de categoria èlit i va participar a les
curses de velocitat, velocitat per equips i keirin. Va ser a
les individuals, la velocitat i el keirin allà on va oferir un
millor rendiment. A la primera es va classificar com el
setè d’Espanya.

Però va ser a la de keirin allà on va oferir un millor
rendiment. Primer es va classificar per a la final a la qual
va fer cridar d’emoció tots els espectadors del Palma Arena
entre els quals hi havia més de trenta mariandos. A la
sortida de la darrera peralta, es va emparellar amb el que
finalment va ser la medalla de bronze i es va haver de
conformar amb una quarta posició que li ha de servir per
continuar lluitant dins un esport que li agrada i en el qual
ofereix un gran espectacle.
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Després de deixar els cotxes a Valdemossa i d'una forta
ascensió, el berenar fou una meravella.

Després, els 15 participants continuarem camí de la
cima del puig del Teix, a 1064 metres d'altura

Aquesta escala ajudar a passar sense dificultat a l'altra
banda de la paret.

Després de dinar el cim, iniciàrem el retorn per
l'anomenat camí de l'Arxiduc, amb unes belles vistes

sobre la costa.

Abans d'arribar a Valdemossa férem una visita a la cova
de l'ermità Guillem, cova perfectament conservada.

EL DIA 22 D'ABRIL PUJAREM AL
CASTELL D'ALARÓ

La propera excursió que tenim programa-
da és al castell d'Alaró. La ruta és prou
coneguda i no necessita explicacions. El seu
nivell de dificultat és relativament baix. A més
es pot visitar l'hermosa cova de Sant Antoni.

Hi ha la possibilitat de dinar allà dalt però,
per això hauríeu de confirmar a n'Antoni
Horrach els que així ho voleu fer, una setmana
abans.

La partida serà com sempre des de la plaça
des Pou, a les 9 hores del matí, amb cotxes
particulars.


