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EDITORIAL
2

Sumari

Joves de Mallorca per la Llengua, Associació de Premsa Forana, Tomeu
Arbona i Josep Ferriol Torelló

Lloc Web:
www.telefonica.net/web2//fentcarrerany

correu electrònic:
   fentcarrerany@premsaforana.cat

L’editorial d’aquest mes ha de fer referència necessàriament a la propera
jornada electoral. Així, el pròxim diumenge dia 27 de maig tendrem eleccions
municipals, al Consell de Mallorca i al Parlament de les Illes Balears. Per primera
vegada, en la curta història d’aquesta democràcia, seran tres les paperetes que
haurem de dipositar a les urnes corresponents. Tres àmbits de gestió i de
competències ben diferents que han de marcar aquests propers quatre anys. A
la revista pretenem mostrar-vos totes les opcions que es presenten al nostre
poble a les quals hem demanat una sèrie de coses i la seva valoració. És l’àmbit
més pròxim al ciutadà. La vida municipal i aquells que l’han de gestionar dia a
dia, aquells que han de marcar el futur del nostre poble, són els primers que
s’han d’elegir. Convé mirar-se bé el que diuen sobre els diferents temes
consultats. Convé aprofitar les visites que segur que faran als electors per
demanar-los sobre els temes que preocupen. Convé valorar la capacitat de les
persones per dur-ho endavant. I votar en consciència i seny. El poble s’hi juga
molt i la participació hauria de ser considerable.

La segona de les votacions correspon al Consell de Mallorca. Una
institució amb competències considerables que gestiona un pressupost també
considerable i que és el primer contacte dels municipis amb les estructures
supramunicipals.

La tercera és la papereta del Parlament de les Illes Balears, el  Govern de
les Illes Balears. La gestió de la nostra autonomia amb les competències que el
poder central li ha transferit: educació, cultura, sanitat, infrastructures viàries,
pesca, etc.

Al llarg d’aquest mes de maig els electors rebrem una allau de
suggerències, de promeses, de propaganda institucional i de partit, on tothom
parlarà de la bondat de les seves propostes i de les mancances dels altres.

Des d’aquesta revista, que tot i marcar una línia editorial i de contingut
clarament a favor de determinades postures nacionalistes i progressistes, sempre
hem procurat donar veu a tothom, creiem que el millor que és pot fer en unes
eleccions com aquestes (i en totes quantes se n’organitzen democràticament)
és votar honestament. I això vol dir, per a nosaltres, cercar el bé comú per sobre
del particular; això vol dir, tenir present aquells que defensen la nostra terra, el
nostre país, la seva llengua i cultura, el seu medi ambient, davant aquells que
volen especular amb el territori, menysprear la nostra llengua i fer negoci particular
amb la gestió pública; això vol dir, valorar aquells que es presenten amb valors
com la solidaritat, la justícia, l’absència de corrupció i la garantia d’honestedat,
en la seva  presència a les diferents institucions. I això vol dir informar-se,
contrastar opinions i valorar.

La participació és un dret i un deure ciutadà.
El proper diumenge dia 27 de maig:

VOTA!
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Manifest del Correllengua 2007

Avui, 21 d’abril de 2007, Maria de la Salut rep la flama
del Correllengua en el seu recorregut pels diferents pobles
de Mallorca. Amb això, ens unim a la reivindicació de
Joves de Mallorca per la Llengua i d’altres associacions
de la nostra terra de que la llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, tengui una presència normal en la vida dels
mallorquins. Per aquest motiu, avui rebem amb els braços
oberts la flama de la llengua.

Els darrers temps hem assistit a una bel·ligerància
contínua contra la llengua catalana: retallada dels
coneixements de català per als funcionaris; davallada del
pressupost destinat a normalització lingüística; tancament
de Som Ràdio; creació de mitjans de comunicació públics
en què el català és minoritari; sortida de les Illes Balears
de l’Institut Ramon Llull; i mesures contra el català a
l’ensenyament, entre les quals destaca l’abolició a la
pràctica del Decret de Mínims i la promulgació d’una
norma que, sota l’excusa de promoure l’ensenyament de
l’anglès, imposa el castellà al sistema educatiu de Balears.
I, per sobre de tot, la creació d’un discurs que promou la
crispació social presentant de manera negativa l’ús de la
llengua pròpia de Mallorca. El Govern de les Illes Balears

ha duit a terme una política lingüística que ha provocat,
amb el vist i plau, i incompetència del Director General de
Política Lingüística, un retrocés en l’estat de la llengua
catalana al nostre territori. S’han afavorit tot un seguit de
mesures que han incomplert, de forma reiterada, la Llei
de Normalització Lingüística.

Per tot això demanam:

- a l’Estat Espanyol que garanteixi el dret de tots els
ciutadans a poder utilitzar la llengua catalana a
l’Administració Central. Per això, exigim a les institucions
estatals l’abolició de totes les disposicions i decrets legals
que limiten l’ús de la llengua catalana.

- a les institucions de les Illes Balears (Govern, Parlament
i Consells insulars) que liderin el procés de normalització
lingüística i compleixin la Llei de Normalització Lingüística
en el seu conjunt.

- als ajuntaments, que són les institucions més properes
als ciutadans, que s’impliquin activament en el procés de
normalització lingüística, i que potenciïn la llengua catalana
en tots els àmbits possibles. Així mateix, els demanam
que fomentin l’aprenentatge de la llengua catalana entre

EL CORRELLENGUA
2007 PASSÀ PER MARIA

Era el dissabte dia 21 d'abril quan el Correllengua
2007 passà, una vegada més, pel nostre poble. La flama,
que es recollí del terme d'Ariany, arribà a la plaça de Maria
cap a les quatre i mitja de l'horabaixa. Allà tres alumnes
de l'escola, Bernat Mas, Ridouan Hadachi i Verónica
Romero llegiren el manifest que reproduïm més avall.
Llavors la flama passà per la mà de tots els presents per,
a continuació, ser traslladada, a peu, en bicicleta o a cavall
fins als veïnats de Llubí.
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La campanya Sus Mallorca, impulsada des de fa un any
per l’Obra Cultural Balear, està arribant a la seva recta
final. Han estat mesos de mobilitzacions a favor de la
llengua, la cultura i l’autogovern, que s’han concretat en
multitud d’actes a nivell local. Hi han participat més de
trenta poblacions de Mallorca i moltes d’altres s’hi
afegiran durant les properes setmanes. La campanya Sus
Mallorca va néixer amb  l’objectiu de tornar a treure la
reivindicació lingüística al carrer. Durant aquests mesos
milers de mallorquins i mallorquines hi han pres part per
dir prou als atacs a la nostra llengua i a la nostra cultura i
per reafirmar el seu compromís amb les nostres senyes
d’identitat. El Correllengua 2007, organitzat pels Joves
de Mallorca per la Llengua, també ha començat a caminar.
La Flama de la Llengua visitarà els nostres pobles i ciutats
per fer arribar per tot arreu la força d’un poble en
moviment.

Els darrers quatre anys han estat una època negra per a
la nostra llengua i la nostra cultura. Per primera vegada
des de l’arribada de la democràcia, un Govern de les Illes
Balears ha pres mesures contra l’idioma propi i oficial de
les Illes Balears. Per damunt de tot, s’ha de destacar
l’intent dels governants de fer arribar a la societat un
discurs que associa l’ús del català amb el conflicte i la
imposició. Mai com abans hi havia hagut entre el conjunt
de la població un coneixement tan gran de la nostra llengua,
però mai com ara hi havia hagut un retrocés tan accelerat
en el seu ús social. La inexistència d’una política
institucional d’integració dels nouvinguts dificulta que els
nous mallorquins puguin conèixer i fer servir el català.

És per això que cal que els mallorquins i mallorquines
culminem la campanya del Sus Mallorca amb una
mobilització que no tengui precedents en defensa de la
nostra llengua i la nostra cultura. Hem de ser desenes de
milers el proper dissabte dia 5 de maig horabaixa per omplir
la Plaça Major de Palma, a l’acte central de la campanya
Sus Mallorca. El lema de la mobilització serà Per una
Mallorca amb futur, amb el qual els convocants volen
fer arribar a la ciutadania un missatge positiu i engrescador

a favor de la pervivència de les nostres senyes d’identitat
i de la construcció d’una societat oberta a tothom,
independentment del seu origen. Perquè la nostra terra
tendrà futur en la mesura que sàpiga mantenir les arrels
culturals llegades pels nostres avantpassats i acollir amb
els braços oberts les milers de persones que hi han vengut
a construir una nova vida entre nosaltres. Les entitats
també s’adreçaran als mallorquins i mallorquines per
demanar-los que estimin, coneguin i facin servir l’idioma
propi, i a les institucions perquè rectifiquin la seva política
lingüística. La comissió organitzadora està formada per
vint-i-tres entitats, que representen sectors molt diversos
de la societat civil.

Per reafirmar aquest compromís amb les nostres senyes
d’identitat, et necessitam a tu! Per la llengua, per la cultura,
pel país, per una Mallorca amb futur, dissabte dia 5 de
maig horabaixa tothom a la Plaça Major de Palma!

Obra Cultural Balear
Palma, dijous dia 5 d’abril de 2007

PALMA, DIA 5 DE MAIG, ACTE CENTRAL DE LA CAMPANYA SUS
MALLORCA: PER UNA MALLORCA AMB FUTUR, HI HEM DE SER TOTS

la població nouvinguda per tal d’afavorir la seva plena
integració dins la societat mallorquina.

- als catalanoparlants, que prenguin una postura
reivindicativa davant les administracions públiques en
defensa de la seva llengua. També els demanam que
utilitzin la llengua catalana en tots els aspectes de la seva
vida quotidiana, i que hi parlin als nouvinguts, per facilitar,
d’aquesta forma, la seva integració.

- als no catalanoparlants que viuen a Mallorca, que facin
un esforç per aprendre la llengua d’aquesta terra. Aquest
aprenentatge els permetrà ampliar els seus horitzons
culturals i integrar-se i estimar la societat que els ha acollit.

Finalment, emplaçam tothom a assistir a la Diada per la
Llengua i l’Autogovern que celebra l’Obra Cultural Balear
el dia 5 de maig a Palma. Allà clourem la campanya SUS
Mallorca i acabarem el Correllengua 2007, que, enguany,
haurà recorregut tots els pobles de Mallorca.
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ELECCIONS MUNICIPALS 2007
Davant les properes eleccions municipals del proper dia 27 de maig, des de Fent Carrerany hem trobat oportú

presentar als caps de llista de les candidatures que es presenten a Maria, una sèrie de qüestions, les mateixes per a tots,
perquè expressin la seva postura davant elles, i que l’elector les pugui conèixer i comparar. L'ordre en què figuren és
l'alfabètic del nom del partit; PP, PSM-Independents de Maria, PSOE i UM

ANTONI MULET, CANDIDAT DEL PP

1.- Quina valoració en feis de la
legislatura que ara acaba?
Creiem que la gestió que s’ha fet dins
aquesta legislatura ha estat molt bona,
de fet s’ha complit amb els tres grans
objectius que ens marcarem a principi
de la legislatura. En primer lloc evitar
la crispació política, avui Maria
políticament és un poble tranquil,
segurament perquè  el nostre candidat Antoni Mulet no s’ha
dedicat ni a fer polítiques no de dretes, ni d’esquerres, ni de
centre, ni nacionalistes,... el que ha fet ha estat dedicar-se a
escoltar la gent i intentar donar solucions.
Un altre gran objectiu ha estat dur a terme moltes de les
infraestructures reivindicades històricament i que eren una
necessitat  més que justa per tots nosaltres com poden ser el
camí Creuer, l’enllumenat públic, les millores de les instal·lacions
esportives, l’aigua potable, solucionar el tema dels abocament
de l’aigua de la depuradora el torrent de Banderola, els camins,
començar a donar passes per la nova escola i el nou centre
sanitari, etc., etc. Encara en queden  moltes a fer, però com
podeu comprovar la inversió en infrastructures ha estat més
que bona.
I en tercer lloc i el nostre gran objectiu és la política social, la
gent de Maria i s’ha fet un gran esforç intentant dinamitzar els
col:lectius, sobre tot joves i majors, s’ha fet el primer casal pels
joves, tenim per primera vegada un educador de carrer, hi ha
hagut més dinamitzadors pels joves que mai, cada dia hi ha
activitats pels majors, ioga, gimnàstica, restauració de mobles,
cursos d’anglès i català, tallers de memòria, sentiments, natació,
cordar cadires, etc., etc.

2.- Quant a l’urbanisme, qui creis que ha de marcar la política
urbanística del nostre poble, les necessitats reals de la població
o els interessos de les empreses constructores? Hi ha massa
sòl urbanitzable? Quin límit ha de tenir?
La política urbanística ha de ser responsable, sostenible i
moderada. Per altra banda ha de permetre donar solucions als
joves de Maria que volen construir la seva primera vivenda
dins el seu poble, per tant la solució no passa per reduir el sòl
urbanitzable.
Per nosaltres és necessari organitzar l’urbanisme i fer unes
normes subsidiàries exemplars que preservin la tipologia d’un
petit municipi del Pla de Mallorca que és el que som i per això és
necessari reduir l’edificabilitat dels solars, d’aquesta manera
reduint els paràmetres urbanístics els solars deixen de ser
golosos pels promotors i especuladors i també deixem sol perquè
els joves tinguin opcions a una vivenda dins Maria.
Referent a aquest sentit l’actual consistori presidit per n’Antoni
Mulet ha estat dels pocs capaços de aprovar una moratòria

urbanística per tal de evitar la massificació de la població i
sobre tot preservar la nostra identitat.

3.- Parlant d’infrastructures, quines creis que són
prioritàries? Creis que per ampliar aquestes infrastructures
s’ha de fer a costa de més urbanització?
Com hem dit abans, des del nostre grup, volem que Maria sigui
el que és, un poble d’interior però modern i això vol dir amb les
millors instal·lacions que són necessàries per poder gaudir dels
millors serveis. Amb infraestructures són moltes les prioritats
però destacarem l’escola, el centre sanitari, l’àrea de serveis i
un centre de dia i/o residència.
Aquesta ampliació d’infraestructures en absolut ha de ser a
costa de més sòl residencial, de fet el centre sanitari,  l’escola i
la zona verda que va al seu costat es fan en gran part dins un
sòl que ja era residencial  i dins el sòl on ubiquem aquests
equipaments ja no s’hi podran fer vivendes. És cert que la
propietat que ens ha cedit els terrenys podrà construir 49
vivendes però hem de descomptar totes les que se podrien
construir on hem ubicat la escola, el centre sanitari i l’àrea de
serveis.
Per altra banda tenim previst fer la zona de serveis dins una
àrea on la passada legislatura es signà un conveni per adquirir
terrenys per equipaments municipals a costa de requalificar
una parcel·la d’uns 8000 m2. per construir vivendes. Ara volem
modificar aquest conveni, adquirir els terrenys necessaris per
construir el centre de dia i/o residència i un aparcament (zona
verda amb arbres) al poliesportiu i canviar l’ús del conveni que
es firmà al seu dia passant el sòl de residencial a serveis.
Amb aquest dos convenis no tan sols adquirim els terrenys
necessaris per fer les infraestructures que creiem necessàries
sense incrementar el sòl residencial, és més, si s’analitza bé,
inclús haurem reduït sol residencial.
Per altra banda amb l’adquisició d’aquests terrenys i una vegada
fetes les inversions preteses  disposarem de les tres escoles i
l’actual centre sanitari per donar altres usos com podrien ser
una escoleta homologada, una biblioteca,...

4.- Quines són les vostres prioritats quant a política social i
cultural?
Referent amb la política social seguirem amb la mateixa línea i
poc a poc anar millorant en primer lloc les infraestructures
perquè volem el millor centre  sanitari, la millor escola, les millors
instal·lacions esportives, el millor centre de dia per tal de poder
oferir els millors serveis a més de intentar millorar els serveis
existents i aconseguir serveis que no teníem com el servei
d’acompanyament dels majors amb dificultats de mobilitat al
centre de la tercera edat, el casal pels joves, l’escola matinera,
la mediadora cultural, l’educador de carrer, els dinamitzadors
que hem tingut per organitzar activitats,  el bus+tren amb les 7
freqüències diàries, o apropar serveis al ciutadà amb convenis
com són la finestreta única, consum a ca teva, l’encomana de la
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gestió de les targetes de l’atur del SOIB...
Referent a la cultura i esports creiem que els vertaders
dinamitzadors del poble i motors culturals són les associacions,
pensem que la nostre feina és estar darrera ells i donar-los el
suport econòmic i material que pugin necessitar per dur a terme
les seves activitats, de fet aquestes dues darreres legislatures
hem més que duplicat els recursos econòmics destinats a les
associacions gracies a les subvencions aconseguides per
organitzar les  fires a les quals volen donar continuïtat i
consolidar perquè les veim una bona manera de promocionar el
poble.
Una novetat serà instaurar un fòrum periòdic de comunicació
amb totes les associacions del poble, representants de tots els
col·lectius d’immigrants i l’Ajuntament, consistent amb reunions
bimensuals amb l’objectiu de programar les activitats
bimensualment i donar una divulgació conjunta a tots els actes
que es faran i organitzar millor els espais destinats a aquestes
associacions.

5.- En els darrers anys ha vengut una allau de gent de fora a
viure al nostre poble. Quines propostes teniu per a integrar-
los a la vida del poble?
La integració dels nou ben vinguts és necessària però es
necessita temps. A Maria la integració dels immigrants és bona
en general, i per altra banda tenim els serveis socials i l’educador

de carrer que detecten si hi ha cap situació de necessitat o
exclusió i s’actua de manera immediata. El que sí s’ha de millorar
és la seva participació amb les activitats que es donen dins el
municipi i agafar consciència tan ajuntament com associacions
que la integració consisteix amb admetre i sentir-se admès,  més
que filosofar, i reivindicar integracions sense fer res,  i per tant
és necessari que tots però de manera molt especial les
associacions i Ajuntament treballem per millorar la integració
de  tots aquest col·lectius dins els nostres projectes, com ja
l’han fet associacions com l’associació esportiva Maria de la
Salut que ha aconseguit una participació més que notable de
representants de tots els nouvinguts.

6.- I per acabar ens podríeu dir quins seran per a vosaltres els
5 punts més importants del vostre programa electoral?
La nostra proposta electoral és qualque cosa més que un
programa electoral, és un projecte a llarg termini en què es
pretén dotar a Maria de les millors instal·lacions per poder donar
els millors serveis, amb un èmfasi especial cap als col·lectius
més sensibles com són el joves, majors, discapacitats i
immigrants. Tots els punts del projecte els veiem necessaris
per dur-lo endavant. Prest  el tindreu als vostres domicilis i
aprofitem aquestes línees per posar-nos a la vostra disposició
per aclarir-vos i explicar-vos tot el vulgueu d’aquest projecte.

JOAN MIQUEL BERGAS, CANDIDAT DEL
PSM-INDEPENDENTS DE MARIA

1.- Quina valoració en
feis de la legislatura que
ara acaba?
Ha estat una legislatura una
mica estranya, començant
per la moció de censura al
principi de la mateixa.  S’han
inaugurat infrastructures
que s’havien començat i
gestionat durant la
legislatura en què nosaltres
vàrem governar (enllumenat públic, Ca ses Monges,
reforma Ajuntament, pavelló cobert, asfaltat d’alguns
camins). D’altra banda s’ha de dir que a part d’inaugurar
infrastructures i obres, no s’ha fet cap tipus de gestió. No
tot és fer les obres i ja està, és necessari aprofitar-les,
fer-les operatives. L’enllumenat ha acabat amb molts de
problemes que fan que cada dos per tres mig poble quedi
a les fosques, ca ses Monges fa oi, no hi ha planificació.
Hi ha hagut moments en què l’Ajuntament pareixia que
no existia, no hi ha hagut control de cap obra pública
(pensau en el desgavell del carrer de Ca ses Monges) i el
més greu és que la gent ha perdut la il·lusió per participar
dels actes del poble.

2.- Quant a l’urbanisme; qui creis que ha de marcar
la política urbanística del nostre poble: les

necessitats reals de la població o els interessos de
les empreses constructores? Hi ha massa sòl
urbanitzable? Quin límit ha de tenir?
Creim que no tenen perquè anar confrontades les
necessitats de la població amb els interessos dels
constructors. Maria encara és dels pocs pobles del Pla
de Mallorca que s’està salvant del boom urbanístic de la
resta de Mallorca, encara que aquests quatre anys s’ha
augmentat la construcció fins al que creim que hauria de
ser el límit. El que no es pot fer és créixer cap a defora
quan hi ha un munt de solars i cases buides dins el poble.
Hem de pensar que un creixement desmesurat, a part de
destrossar la fisonomia del poble, crearia problemes
d’abastiment d’aigua, clavegueram, fems, residus...
Tothom ha de tenir dret a una casa, a un habitatge, però
anem a aprofitar les cases i solars buits de dins del poble
abans de créixer cap a fora. No ens agraden les
construccions que desvirtuen el poble (pisos, adossats)
que imiten la construcció ciutadana o les urbanitzacions-
dormitori als voltants de Palma. D’altra banda pensam
que el mateix mercat aturarà les construccions massives.
La política d’accés dels joves a un habitatge passa per
polítiques d’ajuda diferents a les actuals, absolutament
inexistents.

3.- Parlant d’infrastructures, quines creis que són
prioritàries? Creis que per ampliar aquestes
infrastructures s’ha de fer a costa de més
urbanització?
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Pensam que una escoleta de 0 a 3 anys amb servei de
menjador i horari matí i capvespre és una obra prioritària,
ja que els darrers anys Maria ha tingut un percentatge de
naixements espectacular, la majoria de nins se’n van a
Sineu ja que allà l’escoleta compta amb tots els serveis.

El centre sanitari també esta molt vell i és una
infrastructura molt necessària.

Quant a una escola nova, estam a favor, però no tant en
el lloc, i a més s’hauria de pensar què fer amb les dues
escoles que quedarien buides.

Un centre de dia per a la tercera edat també seria una
obra important per a la gent gran del nostre poble.

Altres infrastructures no tant prioritàries però que estan
dintre del nostre programa serien: un tanatori al cementiri,
cobrir i climatitzar la piscina, un gimnàs i gespa artificial
al camp de futbol...

Nosaltres, si governam, donarem veu i vot al poble en
referència a les infrastructures que troben més
necessàries i on les volen. Un exemple és la construcció
de la nova escola, nosaltres faríem una consulta demanant
al poble on l’ubicarien.

4.- Quines són les vostres prioritats quant a política
social i cultural?
Per a nosaltres el poble de Maria es troba molt coix en
matèria social i cultural. S’ha d’ampliar, des de
l’Ajuntament, l’oferta d’actes culturals per a totes les
edats, potenciar excursions i viatges tant culturals com
d’esbarjo. No es pot considerar les associacions com un
mercat de vots, fent-los creure que cada vegada que els

cau qualque cosa és per la cara guapa del polític de torn,
que en aquell moment està al davant de la institució. Les
polítiques socials i culturals han d’arribar a tots els sectors
de la nostra societat, independentment de qui governi,
perquè és un dret fonamental, no un regal. Que hi hagi
associacions que organitzin actes esportius, actes culturals,
esdeveniments com el Rock’n’rostoll, que publiquin
revistes, que organitzin excursions, que publiquin coses,
s’ha de veure com un acte de normalitat i se’ls ha d’ajudar
en la mesura que es pugui, sense pretendre marcar les
seves activitats, etc. No es poden enganar les
associacions, la gent, fent-los creure que allò que els arriba
de les institucions és un regal d’en Matas, de na Maria
Antònia Munar, o del batle. No, de cap manera. Els doblers
públics no són dels polítics per fer partidisme, sinó que
estan al servei de la gent, de tota la gent, fins i tot d’aquells
que no els han votat.

D’altra banda hem d’ampliar els treballs d’ajuda a les
persones amb necessitats, tercera edat, inmigrants, donant-
los una millor qualitat de vida.

5.- En els darrers anys ha vengut una allau de gent
de fora a viure al nostre poble. Quines propostes
teniu per a integrar-los a la vida del poble?
S’haurien de potenciar i incentivar aquelles iniciatives que
els permetin integrar-se amb facilitat: aprendre la nostra
llengua, els nostres costums, la nostra manera de ser. Amb
els infants això és més fàcil, però el fet és que la major
part de població nouvinguda és adulta i no s’ha fet res per
facilitar aquest acostament a la nostra realitat. I això és
una feina de tot el poble, no només dels polítics de torn.
Hi ha d’intervenir les associacions, la gent en particular,
les institucions, amb propostes intel·ligents, atractives que
arribin amb facilitat a aquest col·lectiu. S’ha de fer veure
a la gent de Maria la necessitat que en adreçar-se als
nouvinguts no canviïn la llengua, perquè és la manera com
s’aconseguirà que la gent vegi la necessitat d’usar-la,
d’aprendre-la.

6.- I per acabar ens podríeu dir quins seran per a
vosaltres els 5 punts més importants del vostre
programa electoral?
1. Transparència i participació del poble a l’hora de prendre
decisions.
2. Gestionar eficaçment les infrastructures existents per
aprofitar-les bé (Ca ses Monges, polisportiu, edificis buits).
3. Dur a terme una sèrie d’infrastructures prioritàries
(Escoleta municipal, centre sanitari, centre de dia).
4. Fer un poble socialment i culturalment més actiu,
arribant allà on no arribin les associacions.
5. Potenciar totes aquelles coses que no ens facin perdre
la nostra identitat de mallorquins i sobre tot de mariandos
( festes, cultura, llengua, tradicions....)
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MARTÍ FERRIOL, CANDIDAT DEL PSOE

1.- Quina valoració en feis de la legislatura que
ara acaba?
Què podem dir que no estigui a la vista? S’han preocupat
que es fessin adossats i que hi hagués una gran especulació
urbanística. Es detecta clarament l’obscurantisme en què
es fa feina, amb la manca de participació i d’informació
que hi ha. Mal gestionen la institució municipal. No hi ha
els comptes municipal al dia. Embadoquen la gent,
especialment el sector jove, amb subvencions fent una
política partidista i selectiva.

2.- En quant a l’urbanisme, qui creis que ha de
marcar la política urbanística del nostre poble, les
necessitats reals de la població o els interessos
de les empreses constructores? Hi ha massa sòl
urbanitzable? Quin límit ha de tenir?
Les necessitats reals de la població són las que haurien
de marcar el creixement. El sòl urbanitzable existent,

creim que és suficient per mantenir un augment moderat
i d’acord amb la nostra tipologia. Per tant, s’han de
modificar les Normes Subsidiàries on, a través dels grups
de participació i amb assessorament tècnic, s’indicarà cap
on ha de créixer el poble, on s’han d’ubicar les activitats
molestes, d’oci, ... El límit que s’ha de tenir és aquell que
ens permeti conservar les característiques pròpies del
poble de Maria.

3.- Parlant d’infrastructures, quines creis que són
prioritàries? Creis que per ampliar aquestes
infrastructures s’ha de fer a costa de més
urbanització?
Infrastructures com una escola, un centre sanitari, un
centre de dia, una escoleta municipal, un poliesportiu adient,
un cementiri amb tanatori són necessàries per un poble.
Però efectivament aquestes no necessàriament han
d’implicar convenis o acords urbanístics que hipotequin
el nostre poble. L’administració té eines especials per
poder dur endavant infrastructures sense necessitat de
malbaratar-ho amb urbanització.

4.- Quines són
les vostres
prioritats quant a
política social i
cultural?
Hem de recuperar
el sentiment de
poble amb activitats
que donin resposta
a una convivència
que arreli el
sentiment de poble,
de comunitat, entre
tots els que
l’habitam. Amb
cursos d’estiu i
taller continuats
durant tot l’any i per
totes les edats.

5.- En els
darrers anys ha vengut una allau de gent de fora a
viure al nostre poble. Quines propostes teniu per
a integrar-los a la vida del poble?
Fer que els nouvinguts sentin que passen a formar part
de la nostra societat posant en marxa una xarxa de
voluntaris per dur a terme programes d’intercanvi: parelles
culturals, de cuina, de balls ..., per ajudar-los a incorporar-
se entre nosaltres i que sentin el poble com a seu,
compartint el drets i també els deures de tota convivència
entre ciutadans.
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afavorit els interessos d’empreses constructores de fora
de Maria. La moratòria actual ens permet aturar un poc
aquest creixement desmesurat, però això no és suficient i
és necessària una revisió de normes adaptant-les al Pla
Territorial de Mallorca (PTM). El respecte cap a
l’harmonia i forma del nostre poble és primordial. No es
pot permetre que a Maria es facin grans construccions
plurifamiliars i que el nostre poble es converteixi en un
poble dormitori. Pensam que el límit és el que fixa el PTM
i que a Maria no és necessari més sol urbanitzable.

3.- Parlant d’infrastructures, quines creis que són
prioritàries? Creis que per ampliar aquestes
infrastructures s’ha de fer a costa de més
urbanització?

Si la passada campanya electoral ens fèiem ressò de la
necessitat de fer carretera el Camí Creuer, el fet que el
Consell de Mallorca i gràcies a Unió Mallorquina ens hagi
permès dur endavant aquest projecte ens fa pensar en
aquest moment que a curt plaç, i tenint en compte que
prest començarà la construcció de la nova escola, el nou
centre de salut, el nou Parc Verd i l’ampliació del cementiri,
no hi ha cap infrastructura prioritària a Maria. Sí ens
agradaria aprofitar una de les escoles per adaptar-la a
Centre de Dia, però el que veiem més necessari són
actuacions per a millorar el poble i la seva qualitat de
vida, com pot ser una gran reforma de la Plaça del Mercat,
també al carrer Nou i Sa Quintana, seguir asfaltant carrers
i fer una ordenança per el tancament de solars.

4.- Quines són les vostres prioritats quant a política
social i cultural?

Quant a la política social és un tema que part d’ell està
mancomunat i gran part de les actuacions en aquesta
matèria s’han de prendre conjuntament amb els altres
municipis del Pla, però sí tenim ben clar que farem el

6.- I per acabar ens podríeu dir quins seran per a
vosaltres els 5 punts més importants del vostre
programa electoral?
El nostre compromís és:

- Participació, amb grups de treball que orientin les
decisions que s’han de prendre, prioritzant les
actuacions a realitzar.

- Informació, amb un butlletí perquè tothom conegui
amb què s’està treballant i perquè.

- Transparència, que quedarà patent en el moment
que s’apliquin els punts anteriors.

Per tant no hi ha punts que estiguin per damunt els altres,
tots són importants, seran els grups els que decidiran
l’ordre prioritari de necessitats, ara bé, entre d’altres i

per indicar els 5 que demanau, hi ha:

1. L’aplicació de l’Agenda Local 21 revisant-la, si cal,
perquè deixi de ser la gran mentida que ha estat.
2. Implantar la recollida selectiva, porta a porta, (un altra
gran fracàs) que ens ha de dur a reduir el tribut que pagam
per aquest concepte.
3. Aconseguir una escoleta municipal que escolaritzi els
petits de 0 a 3 anys.
4. Millorar el format de gestió del poliesportiu perquè sigui
un lloc obert i actiu en la pràctica de l’esport i l’ús de les
instal·lacions.
5. Dur endavant la Llei de Dependència en allò que ens
pertoca com Ajuntament i reclamar a les institucions la
seva participació en el que els correspongui.

GUILLEM FERRIOL, CANDIDAT D'UM
1.- Quina valoració en feis de
la legislatura que ara acaba?

Pensam en general que ha estat
una bona legislatura, i gràcies a
la gestió feta des d’Unió
Mallorquina en el nostre
Ajuntament d’una banda i des
d’UM al Consell de Mallorca per
una altra, aquesta ha estat la
legislatura en que més capital s’ha invertit en el nostre
municipi, un exemple clar és el Camí Creuer.

2.- En quant a l’urbanisme, qui creis que ha de
marcar la política urbanística del nostre poble, les
necessitats reals de la població o els interessos de
les empreses constructores? Hi ha massa sòl
urbanitzable? Quin límit ha de tenir?

Sense cap dubte la política urbanística del nostre municipi
l’han de marcar les necessitats reals de la població i creim
que més que massa sòl urbanitzable el que tenim són unes
normes subsidiàries, que daten del any 1990, que han
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possible per a que cap persona de Maria que tingui una
necessitat estigui mal atesa.
D’altra banda dins Maria hi ha un teixit gran associatiu a
on les associacions duen totes elles tasques molt
importants, a on hi podem trobar activitats molt valuoses
que van des de l’esport fins a la cultura. El que ens agrada
més és que ho fan de manera desinteressada i per això
volem que l’associacionisme del nostre poble es vegi
recolzat per l’Ajuntament incrementant la partida
pressupostària en aquest apartat. D’altra banda, és el
nostre deure reconèixer la feina dels organitzadors d’un
dels esdeveniments que ens donen més projecció a fora
del nostre municipi, el Rock’n’Rostoll. Es mereixen de
bon de veres que s’incrementi l’ajuda que reben per part
del consistori per a que puguin dur a terme un del festivals
de música jove més arrelats a l’illa de Mallorca.
Es promouran certàmens de pintura, literaris, de fotografia,
exposicions i tota casta d’actes que cultivaran l’incentiu
creatiu dels nostres artistes i autors.

5.- En els darrers anys ha vengut una allau de gent
de fora a viure al nostre poble. Quines propostes
teniu per a integrar-los a la vida del poble?

En primer lloc, pensam que l’adaptació dels nouvinguts
no és fàcil. La comunicació amb aquestes persones, ja
sia a través de cursos o de qualsevol altre eina, és l’eix
fonamental per integrar els nous mariandos. Però això és
una tasca que s’ha de fer conjunta entre l’Ajuntament i
tota la resta de veïns de Maria. Integrar és una fita que

s’ha d’aconseguir entre tots sense cap tipus d’imposició.
També cal destacar que no imposar no significa que els
mariandos i mariandes de tota la vida ens haguem de
sotmetre. A vegades el primer que feim és canviar la nostra
llengua i seria molt més fàcil demanar a l’altre interlocutor
que intentés parlar la nostra.

6.- I per acabar ens podríeu dir quins seran per a
vosaltres els 5 punts més importants del vostre
programa electoral?

Volem fer una reforma integral de la Plaça del Marcat
amb un nou i més segur Parc Infantil, així com al carrer
Nou i al carrer de Sa Quintana con a eixos fonamentals
del poble.
En segon lloc ens agradaria que s’adaptés una de les
escoles, que el dia de demà quedaran buides, com a Centre
de Dia.
En tercer lloc és necessari arreglar les aceres, sempre
respectant la seva i tipologia, tancar solars i seguir asfaltant
carrers del poble.
També volem instar al Consell de Mallorca perquè es facin
noves les carreteres de Sineu i Santa Margalida, tot
respectant l’harmonia del paisatge del Pla de Mallorca;
de fet ja hem aconseguit una resposta ferm per després
de les eleccions si existeix el mateix enteniment d’ara.
I finalment, també potenciarem una millor neteja del poble
així com una millor gestió de la recollida de residus
aprofitant al màxim el nou Parc Verd que hem aconseguit
per el poble de Maria.
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PLA DE REGADIUS AMB AIGÜES REGENERADES DE L’EAR
DE MARIA DE LA SALUT, ARIANY, PETRA I SINEU, ALS
TERMESMUNICIPALS DE MARIA DE LA SALUT, ARIANY I
SINEU (MALLORCA)

El passat dilluns dia 16 d’abril a l’edifici de Ca Ses Monges el
Sra. Gaspar Oliver, Director General de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, juntament amb el tècnic de la mateixa
Conselleria, el Sr. Gabriel Vicens, i el nostre Batle Antoni Mulet
Campins, varen presentar el projecte del Pla de Regadius de
Maria de la Salut al veïns del nostre municipi i amb especial als
membres de la Comunitat de Regants de Maria de la Salut que
és va constituir no fa massa temps.
En un principi estava prevista la Consellera d’Agricultura i Pesca
la Sra. Margalida Moner però que un imprevist li va impedir
poder presidir aquest acte.
El Batle, Antoni Mulet va obrir l’acte fent referència a la
importància d’aquest projecte per tres motius primordials, en
primer lloc perquè d’una vegada per totes és construïa la fase
terciària de la depuradora i deixàrem de vessar aigües
contaminades al Torrent de Montblanc, en segon lloc per donar
la possibilitat a molts de propietaris a regar amb aigües tractades
a molt baix cost i en tercer lloc per rehabilitar tots els camins
afectats per aquest ambiciós pla de regadius.
El Sr. Gaspar Oliver va excusar l’assistència de la Sr. Margalida
Moner i va fer referència als que en dos mesos és començarien
les obres d’aquest gran projecte el qual tenia 166 beneficiaris
interessats amb el regadiu i la zona de regadiu arribava a les 95
hectàrees. Les obres seran executades per la empresa TRACSA
i tenen un cost de cinc milions tres-cents setanta vuit mil vuit-
cents noranta nou amb cinquanta set euros.
Comentar que la Conselleria d’Agricultura i Pesca està negociant
la compra de les finques on ha d’anar la bassa d’emmagatzement
de l’aigua i que queden petits detalls per començar les obres. El
Sr. Oliver també va recordar que la Conselleria d’Agricultura i
Pesca del Govern de les Illes Balears havia subvencionat el
75% de 431.454’66.- € per tal d’asfaltar i arreglar drenatges i
marjades dels camins de Son Xigala-Vall d’Aran, Deulosal, Ses
Sorts, Baix de Roqueta i d’Es Pujolet.
Per la seva part el Sr. Gabriel Vicenç, va explicar en que consistia
el projecte i va indicar que constava de les següents parts: En
primer lloc hi ha l’estació de bombeig, que tendrà 3 bombes
submergibles (una d’elles de reserva) de 20 CV (15Kw) de
potència. Per dur a terme la impulsió de les aigües fins a 800
mals amb canonada de condició dúctil K-9 de DN 150 mm.
Aquesta estació consta d’una estació de filtrat constituïda per
quatre filtres autonetejables d’anelles de 3” de 20 micres. També
inclou un dipòsit d’hipoclorit sòdic de 1.000 litres pel tractament
terciari. També s’ha d’executar una caseta de capçalera de planta
rectangular de 57 m2. (9’8x5,8) de superfície interior, coberta a
una aigua amb pendent de 8% i altura màxima i mínima de 3,00 i
2,5 mts, respectivament.
En segon lloc tindrem la Bassa de regulació que consisteix amb
una bassa de materials de relleno impermeabilitzats amb làmines
de polietilens d’alta densitat (PEAD) de 1,5 mm. de gruix,
col·locada sobre un filtre geotèxtil de 400gr/m2. La capacitat
d’aquesta bassa serà de 56.749 m3. d’aigua. La construcció
d’aquesta bassa suposarà el moviment de 20.513m3 de desmonte
i 20.542 m3. de terraplè. L’altura total del dic interior serà de 6,15

m. L’altura total de
l’aigua que
s’emmagatzemarà
serà de 5,64 m.
Dins aquest
projecte es
contempla un
camí de coronació
de 5,00 mts.
d’ample i 446,00
de longitud, la
xarxa de drenatge serà de 1.394 mls. De canonada corrugada de
PVC de DN 160mm.
En tercer lloc tindrem una segona estació de bombeig en la
qual ens trobem amb tres bombes de cambra partida de 70 cv.
(52Kw) i serà necessària una nau d’estructura metàl·lica de
planta rectangular de mides 12,00 x 8,50 m, amb coberta a dues
aigües i altura 4,50 mls en coberta i 3,5o en pilars.
En Quart lloc ja ens trobem amb la Xarxa de regadiu que
comprendrà un total de 52 hectàrees i hi haurà una superfície
de 52 hectàrees regables. Per dur a terme aquesta canalització
faran falta 12.522 mls. de canonada de PEAD de DN 90 mm i PN
de 10 atm, 2.333 mls. de canonada PEAD de 110 mm. i PN 10
atm., 997 mls. de canonada de PEAD de DN 125 mm. i PN 10
atm, 849 mls. de canonada de PEAD de DN 1de 140 mm. i PN 10
atm; 5.357 mls. de canonada de PEAD de DN de 160 mm. i PN 10
atm; 522 mls de canonada de PVC de DN 200 mm i PN 10 atm;
1.853 mls de canonada de PVC de DN 250 mm. i PN 10 atm;
1.065 mls de canonada de PVC de DN 315 i PN 10 atm; i finalment,
128 mls de canonada de PVC de DN 400 mm. i PN 10 atm. Tambè
disposa de 131 hidrants de DN 40 mm de PN 16, 29 hidrants de
DN 50 mm en PN 16; 4 hidrants de DN 80 mm en PN 16 i 2
hidrants de D 100 mm en PN 16.
Finalment el projecte contempla la recuperació dels camins
afectats pel mateix pla i és reasfaltaran 5000 mls. de camins amb
una amplària de
5 mls. És
construeix el
trispol amb
aglomerat en
calent de 8.000
mls. i una
amplària mínima
de 5 mls. Els
camins afectats
pel projecte són
el de Son Basch,
Es Puig, Es
Rafal, Es
Pujolet, Camins
de vaig de Sa
Raval, Camí
d’en Roteres,
Camí de son
Rebassa, els
dos camins de
Banderola, Rota
d’es Pinar i Son
Colomar.
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QUI DIES PASSA...
Dissabte 7 d’abril: La natura imitada. Ens passam
mitja vida intentant construir un espai a la nostra mida, al
nostre gust: la casa, els mobles, la decoració... La natura,
l’espai salvatge, no modificat per la mà de l’home, és imitat
i entrat a la casa en forma de cortinatges, de plantes
d’interior, d’objectes de disseny diversos. A la finestra, al
balcó, a la terrassa, al corral, al jardí... hi posam plantes,
hi sembram arbusts i arbres que ens facin la il·lusió de
trobar-nos envoltats de natura. Potser per això, quan arriba
aquest temps, m’agrada sortir al camp i fer-me un ram de
flors silvestres: margalides blanques i grogues, contells,
alguna rosella (delicada, sempre a punt de trencar-se) que
contraposi el vermell intens als altres colors més suaus,
més difosos i entrar-les a casa. D’uns anys ençà he
descobert m’han fet descobrir, per ser més exactes
la gran varietat de les orquídies que senyoregen els nostres
camps  i la seva complexitat morfològica i les he intentat
incorporar, també, al meu àmbit particular.

Segurament per tot això em vaig quedar de pedra
el dia que baixant cap a Palma amb uns amics i mentre
passàvem per davant del camp de golf de Puntiró sortí el
comentari de la plantació d’un arbre de pisos alt, molt alt,
que sobresortia sobre la resta d’arbres del voltant i que
feia com una mena de contrapunt a la vegetació baixa del
camp de golf. La mà de l’home modificava així del tot la
natura, el paisatge de sempre, primer arrasant el terreny
per fer-ne el camp i després posant-hi aquell element natural
de contrast. La meva sorpresa va venir quan em feren
notar que aquell extraordinari exemplar vegetal era, en
realitat... una antena de comunicacions, disfressada
d’arbre per no desentonar enmig d’un suposat paradís
natural per als amants d’aquest esport de rics. Poques
vegades m’he sentit més estafat, més enganat, que en
aquells moments. La meva teoria bucòlica i romàntica
desmuntada per un arbre... metàl·lic!

Dimecres 11 d’abril: El circ ja no és el que era. Feia
temps que els volia veure i aprofit un viatge a Barcelona
(uns dies de cert retrobament familiar i paisatgístic alhora)
per satisfer la meva  curiositat. El Circ du Soleil, fa temps
que periòdicament visita Barcelona amb els seus
espectacles que diuen que han renovat l’art circenc. Jo
només havia tengut oportunitat de veure’ls per televisió i
l’espectacle m’havia fascinat. Per a la gent de la meva
generació el circ era un espectacle amb unes connotacions
especials. La màgia del circ era assistir amb algun familiar,
pels volts de Nadal, a alguna d’aquelles sessions que es
feien al Teatro Balear de Ciutat on trapezistes (record
una Pinito del Oro impactant), pallassos, alguna vegada
amb algun forçut o forçuda, i animals salvatges, feien les
delícies dels privilegiats que hi podien anar. Ja fora de la
condició d’espectador-criatura  vaig assistir a algun
espectacle que em va decebre del tot perquè no deixava
de ser una desfilada de capgrossos televisius que amb
música enllaunada, no feien res de res. Era avorridíssim.
Vaig estar molt de temps sense tornar-hi.

Els anys que vaig viure per Barcelona em vaig
retrobar una altra vegada amb la genuïnitat de l’espectacle
quan vaig conèixer el Circ Cric i el seu concepte de circ
diferent. Una certa màgia, envoltada d’una capa de poesia
ingènua, el feia entranyable. Fins arribar al Circ de Soleil.
Meravellós, un espectacle perfecte d’execució, però que
això no obstant no tenia res a veure amb el que jo cercava.
Més que d’un espectacle circenc s’hauria de parlar
d’espectacle visual, d’ajuntar un seguit d’artistes del cos,
de l’equilibri, de l’harmonia, que envoltats d’una
escenografia brillant i d’una música en directe suggestiva
i complementària ofereixen un espectacle impecable.

Dimarts 24 d’abril: Ja som vell! Som en una reunió
amb una quinzena de persones més. Es parla d’organitzar
un acte "un de tants" per commemorar un aniversari. Com
m’acostuma a passar darrerament, de tots els presents
som dels qui aporta és cabells blancs a la reunió. A l’hora
de concretar les feines i en to bromista faig referència a
aquesta tonalitat i els coment que els joves són qui han
d’assumir més feina i responsabilitat i que els vells hem
de quedar al darrere. La meva proposta "feta amb una
dosi evident d’ironia" és agafada al peu de la lletra. Un
dels assistents per més fer, m’enfloca una frase lapidària
que m’envia directament al llim dels pre-jubilats.
”Bé, els joves ens cuidarem d’organitzar-ho i els vells
hi sereu per si vos necessitam per omplir buits”. Redéu,
quin final! O em tenyesc el pèl o abans d’obrir boca faig
una distinció clara entre el recurs a la ironia i l’ús del
llenguatge clar, contundent i precís de l’objectivitat pretesa.

28 d’abril: Contra natura. No hi ha res com l’aïllament
i un rellotge que es mogui amb lentitud exasperant per
començar a interrogar-se sobre mil i una obsessions i
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curolles que ens ronden. En un hospital aquesta dinàmica
s’accentua i la lectura es converteix en una mena de
catarsi que ajuda a passar el tràngol del moment. N’havia
escoltat un comentari passavolant a través de la ràdio i
un dia en vaig llegir una breu referència en un setmanari.
El llibre és d’un professor de la UPF i es titula així: Contra
natura. La imatge bucòlica de la natura (hereva d’un
romanticisme tronat, encara que ric literàriament,  i que
ha afectat i afecta la literatura , la cultura, la ideologia,
etc.), és, aquí, desmuntada de manera brutal, seca, sense
concessions.

La natura amable, equilibrada, harmònica... és
presentada com a cruel,com a tirànica, on la supervivència
és l’eix de la pròpia existència. Així, al llibre, es presenta
el conflicte, la violència, com l’eina que permet l’evolució.
Quan als nostres dies algú parla de consumir menjars no
manipulats, “naturals”, en diuen, Arcadi Navarro, l’autor
del llibre, diu clarament que no ens els podríem empassar
per indigeribles. Al llarg dels anys els hem manipulat i
canviat tant  "igual que nosaltres mateixos"  que no els
toleraríem,, ens intoxicaríem.

Allà on el llibre deixa amb el cul a l’aire "perdó per
l’expressio" determinats models socials cooperatius basats
en bondats congènites dels humans, és quan treu temes

com els de les formigues esclavistes. I és que els traficants
d’esclaus "a escala humana" d’abans o d’avui mateix en
totes les seves variants,  no tenen res a envejar a aquesta
espècie animal que viu esplèndidament a costa d’altres
formigues a les quals obliguen a treballar (si fan el gandul
se les carreguen sense manies) sense descans. O també
és bo de citar el cas d’aquell paràsit que infecta les rates
i que per reproduir-se necessita passar pel sistema digestiu
dels moixos i com si fos un hàbil polític, un habitual
comunicador-manipulador de masses, o un reputat
psiquiatre, manipula i condiciona el cervell de la rata de
tal manera que la condueix a deixar-se atrapar per un
moix per acomplir el seu cicle vital.

Després de llegir-lo i arribat a ca nostra, en
Marramèu, el nostre moix casolà (mig bàmbol, de tan
pacífic, panxacontent i empardalat  com pareix estar
sempre) se m’acosta i es col·loca, com sol fer sempre,
sobre les meves cames. No ho puc evitar. Me’l mir amb
una certa prevenció. Ell, mentrestant, comença a fer aquell
ronroneig tan habitual, fruit d’un estar de benestar
inconfusible. Els seus ullets em miren com cada dia. Crec!

Joan Gelabert Mas

NA CATALINA SUREDA, INTEGRANT DE
L’ORQUESTRA GUSTAV MALHER

Per segona vegada, la violinista Catalina Sureda, actualment estudiant a
Graz (Austria), ha format part de la plantilla de la Gustav Malher Jurgendorchester,
orqustra jove integrada  per  músics menors de 26 anys de tots els països
d’Europa, fundada a Viena l’any 1986 per iniciativa del seu actual director l’italià
Claudio Abbado i considerada una de les millors orquestres joves del món.
Compta amb el patrocini del Consell Europeu. Fa dues concentracions anuals, una

per Pasqua i l’altra a l’estiu i per formar part
d’aquesta orquestra cada any s’han de passar
les proves.

L’encontre de Pasqua d’aquest any
començà amb una concentració a Bolzano
(Itàlia) on prepararen una gira per diferents
països d’Europa que començà el dia 2 d’abril a
Bolzano i que continuà per París (França),
Interloken (Suïssa), Berna (Suïssa), Salzburg
(Austria), Graz
(Austria), Viena
(Austria), Madrid
(Espanya) i acabà a
Lisboa (Portugal) el dia
14 d’abril.

De cara a
l’encontre d’Estiu la
concentració també
serà a Bolzano (Itàlia)
on faran dos concerts  i
llavors emprendran una
gira per Brasil i
Argentina durant el
mes d’agost.

13
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FER PANADES, UNA BONA TRADICIÓ
A l’Escola de Maria segueixen amb la tradició de

fer les panades abans de les vacances de Setmana Santa.
Enguany, la novetat va ser que l’endemà d’haver-les fetes,
dia 4 d’abril, el darrer dia de classe, els nins i nines anaren
a Sa Comuna d’excursió a menjar-se-les. Com que els
grans hi anaren a peu i els petits també tenien gana, diuen
que les trobaren boníssimes i que no en deixaren ni les
miques per a les formigues de la contrada.

UN PROPIETARI AL COSTAT DE SA COMUNA,
ENFADAT

Una quarantena de mariandos anaren el passat
diumenge dia 22 a fer un dinar amb un concurs de paelles
a Sa Comuna de Maria. Quan arribaren a prop de les
instal·lacions de l’àrea recreativa deixaren els cotxes a la
vorera del camí i començaren a baixar els estris per
preparar l’arrossada. De cop un home, propietari d’una
finca d’allà aprop, arribà amb el seu cotxe i ben molest el
deixà just enmig del camí, impedint el moviment dels que
ja havien aparcat a la vorera. Baixà i començà a
despotricar contra els mariandos allí presents convidant-
los a no emprenyar i anar-se’n a fer nosa a Maria. Els
argumentava que ell tenia un negoci d’agroturisme allà i
que no volia cap molèstia per als seus clients. Al final es
va tranquil·litzar i la festa acabà en pau, però convendria
que escenas com aquestes no es repetissin. L’accés és
públic, el camí també i la tolerància una virtud que no es
pot deixar perdre.

UNES LLISTES ELECTORALS FARCIDES DE
NOMS EN FORA DE JOC

Diuen les males llengües que algunes de les llistes
electorals que els diferents partits i agrupacions presenten
al poble tenen noms que hi són senzillament per acabar
d’omplir la llista. Fins i tot es cita qualque cas d’algun
despistat que en veure el seu nom s’estranyà de veure’s
tan envant, ja que el seu comprimís no arribava a tant i no
li va fer gaire gràcia.

UNS CARRERS QUE PAREIXIEN RIERES
El passat diumenge dia 29, va ser un dia

mogudet,meteorològicament parlant. Cap al migdia
descarregà una tempesta considerable, amb trons, llamps
i fins i tot una mica de calabruix, que caigué en poc temps.
El fort aiguat demostrà una vegada més la necessitat que
la xarxa de clavegueram es mantengui neta i que
determinats carrers tenguin desguassos que permetin que
l’aigua vagi a parar a la xarxa de pluvials, perquè sinó els
carrers semblen autèntiques torrenteres que no donen
abast a l’aigua caiguda. Aixa, passa amb els carrers Nou,
Sa Quintana i Antoni Monjo, que recullen l’aigua de la
major part de carrers del casc urbà i que provoquen més
d’una inundació i molèsties als veïnats impotents per evitar
que l’aigua els entri a ca seva. La solució passa o bé per
abixar el nivell del ferm dels carrers, per construirs més
desguassos als carrers esmentats o per pujar les voreres.
Però una cosa o altra s’ha de fer.

UN PANCARITAT SENSE CLIENTS
Pel poble es comenta que el passat dia 9 d’abril

COST DEL 42è CINTURÓ CICLISTA I OBLIT
DEL CLUB CICLISTA DE MARIA

En aquesta mateixa revista hi trobareu fotografies
i notícia dels pas per Maria del Cinturó Ciclista d’enguany.
La moguda va ser considerable i al voltant del Cinturó
vàrem veure com s’asfaltaven alguns trams  de carrers
del poble (es nota que no havien de passar pel carrer de
Ses Venes o pel de S’Arraval, o pel carrer Nou, per
exemple) o com es podaven els arbres de la plaça. Tot
molt bé, però el que ningú no sap és el cost real que això
suposà per al nostre poble. El patrocini de la primera etapa,
amb sortida i arribada a Maria, va tenir un cost
considerable, que és lícit demanar-se si un ajuntament
petitet com el nostre està en condicions d’assumir, quan
tantes coses queden en l’aire per manca de recursos.
Només en un diari es feren ressò clar de la prova (aquell
que la patrocinava, concretament) i algun resum televisiu.
Els més de dos milions de pessetes invertits, sense tenir
en compte extres com les hores dels municipals, l’asfaltat
de carrers, la propaganda, etc. bé mereixen els comptes
clars. I ja que a Maria hi ha un club ciclista amb molts
d’anys de tradició, i amb presència pública continuada,
no hagués de més que se’ls hagués notificat tot el que es
feia i consensuar-ho i que tot no hagués quedat a mans
dels regidors de l’actual majoria municipal.
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l’Ajuntament havia organitzat un Pancaritat a Sa Comuna
i que fins i tot havia llogat un autocaret per desplaçar la
gent que hi volgués anar i que el xofer de l’autocar es va
avorrir d’allò més, no precisament per fer viatges d’anada
i tornada massa monòtons, sinó perquè es va cansar
d’esperar clients. La festa es va anul·lar per manca de
clientela. I és que no n’hi ha prou d’anunciar coses perquè
es facin. La  presència a actes que no incloguin menjar o
música no acaba de funcionar. I això és el que s’ha
fomentat en aquests darrers anys. Una llàstima, perquè
el poble ha perdut aquell ritme, aquella tradició de
participació, que sempre havia tengut.

CURSET D’EDUCACIO VIAL I PARC MÒBIL
Durant els passats mesos de març i abril els nins

i nines de 1r a 6è de l’Escola de Maria han realitzat un
curset d’educació vial, gràcies a l’esforç i la voluntat dels
policies municipals del poble. Les classes teòriques
tengueren un final al mateix poliesportiu on gràcies a la
col·laboració de la Direcció General de Carreteres es
comptà amb un parc mòbil que col·locaren a la pista
coberta. Allà, a peu, amb bicicleta , o amb uns petits karts,
els escolars de Maria posaren en pràctica tot el que havien
après al llarg del curs, de manera divertida i entretenguda.
Al final foren obsequiats amb uns diplomes que acrediten
que han seguit el curs amb aplicació.

EXCURSIÓ DE CATEQUESI.
El passat dia 28 d’abril els nins i nines de catequesi

juntament amb els catequistes i el rector anàrem d’excursió
a peu a la comuna de Maria.  Els més grans hi anaren en
bicicleta.

La sortida fou a les 10 h. del matí de davant
l’església, els pares hi anaren en cotxe i s’incorporaren a
la festa per dinar. Tot va funcionar molt bé fins que a
l’hora del dinar va començar a ploure i per acabar la festa
es varen haver de menjar les ensaïmades a la Capella

Fonda. Els qui hi anaren en bicicleta arribaren a Maria
passats per aigua.  Esperem que l’any que ve el temps
els permeti gaudir de l’excursió de fi de curs.

REUNIÓ A PALMA DE L’ASSOCIACIÓ
ESPANYOLA D’UROLOGIA, AMB PRESÈNCIA
MARIERA

El penúltim cap de setmana d’abril se celebrà a
Palma, la XXIVa reunió d’aquesta associació per tractar
del tumor vesicular, un tema que afecta, segons dades
aportades per l’associació, a molta població insular. Fins i
tot la seva incidència és una de les més altes del món.

Aquesta reunió dels uròlegs espanyols i que ha
comptat amb la presència, també, de destacats
especialistes estrangers, tenia la particularitat d’estar molt
vinculat al nostre poble, ja que dos mariers havien aportat
cadascú la seva feina perquè l’acte tengués la
trascendencia que tengué. Així Antoni Gelabert  i Mas,
com a metge uròleg i coordinador del congrés i Martí
Monjo com a autor del cartell que l’anunciava, es
convertiren en la quota marianda a l’esdeveniment
científic.
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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

16

ENS HAN DEIXAT:

Que descansin en pau

Miquel Ferriol Sureda va morir el
passat dia 6 d'abril a l'edat de 68 anys.
Vivia al carrer Ponent, número 26.

BENVINGUTS:

Enhorabona als pares i demés família

Bernat Andreu Bergas va néixer el passat dia 30 de març.
Els seus pares són Joan Ramon Andreu Feli i Esperança Bergas
Ramon.

Tomeu Quetglas Vallori va néixer el passat dia 3 d'abril. És fill
de Bernat Quetglas Jordà i Francisca Vallori Ginard
.

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.
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia .8 ............ 25 l.
Dia 25 ............ 10 l.
Dia 28 ............ 50 l.
Dia 29 .............. 3 l.

TOTAL: 88 LITRES

Temperatura Màxima
24,1º C (Dia 4)
Temperatura Mínima
4,5º C (Dia 22)
Temperatura Mitjana
13,º C
Mitjana Màximes
17,2º C
Mitjana Mínimes
8,9º C

17

MES DE MARÇ

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

Un pollastre té despatx
i una gallina també
si Déu ho vol i convé
poguem arribar al maig

Un temps passava el carril
i ara veig que ja no passa
de glosar jo no en sé massa
per poder passar l'abril.

Jo tenc vuitanta-cinc anys
i encara me trob molt bé.
Déu vulga que l'any que ve
pogume fer el concert també
Com el que em fet aquest any.

Andreu Forteza, Abril 1987
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ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Igualment com hem fet amb els candidats a l'Ajuntament i per iniciativa de l'Associació de Premsa Forana, també hem

entrevistat els caps de llista dels quatre principals partits que es presenten al Parlament de les Illes Balears i ells són els
candidats a la presidència del govern balear.

ENTREVISTA AL CANDIDAT DEL PP –
Jaume Matas i Palou

Pregunta.- Quin és el seu
balanç d’aquesta legislatura en
la que el PP ha gaudit de
majoria absoluta al Parlament?
Resposta.- Ha estat una
legislatura que s’ha caracteritzat
per haver donat solucions i per
l’estabilitat política i institucional que s’ha viscut, sobretot si
es compara amb l’anterior. Ha estat una legislatura positiva.

P.- Han quedat projectes per desenvolupar?
R.- Sí, sobretot el que fa referència al Règim Econòmic i Fiscal
de les Illes Balears. Almenys hem aconseguit incloure dins
l’Estatut d’Autonomia el compromís de desenvoupar-lo, i ara
les obligacions corresponen a l’Estat. També queden moltes
coses per fer en el terreny de l’educació, un camp en el que s’ha
experimentat un creixement del 30% en el nombre d’alumnes
matriculats i ni una pesseta més d’inversió des de Madrid. Des
del Govern Balear hem multiplicat per tres el pressupost
d’Educació, però per a la propera legislatura mancarà realitzar
un esforç en aquest sentit.

P.- Què plantejarà el PP en el seu programa electoral per
executar a les Illes Balears durant els propers quatre anys?
R.- Els projectes d’infrastructures tradicionals s’han acabat; és
una assignatura feta i aprovada. Les Illes Balears arrossegaven
un dèficit històric en aspectes com energia, aigua, carreteres o
hospitals. Tot això ho hem solucionat. Les inversions que
plantejam són ara de caràcter tecnològic, de diversificació del
producte turístic, de millora dels serveis socials bàsics, de
recuperació d’espais degradats, de reconversió d’espais,
d’infrastructures del coneixement, de serveis públics... El futur
és la societat del coneixement i aquest és un repte tant o més
ambiciós que el que ens plantejàrem a la legislatura anterior,
però diferent. El més important és el que queda per fer, no el que
ja s’ha fet.

P.- Se’n beneficiaran també els pobles de la part forana de
Mallorca?
R.- Aquesta és una qüestió transversal i aterritorial. El gran
repte d’aspirar a la modernitat afecta totes les persones per
igual. Que els al·lots parlin anglès és tan important a Palma com
a la part forana, i les infrastructures tecnològiques també afecten
i beneficien tothom.

P.- Quins resultats poden sortir a les urnes dia 27 de maig?
R.- Nosaltres hem fet els deures. Hem demostrat que funcionam
i que hem recuperat coses que estaven espatllades. Ens dóna
credibilitat el fet d’haver acomplert el nostre programa electoral.
Els nostres reptes de futur els vivim amb molta intensitat perquè
ens agrada assumir grans reptes.

P.- Com creu que poden afectar a les eleccions locals, als
consells i autonòmiques els debats que es sostenen a Madrid?
R.- El PSOE, davant la falta de lideratge aquí a les Illes Balears,
s’aferra a Zapatero i pretén que el meu opositor sigui ell. Ja ho
intentaren l’any 2003. I per molt que ho intentin, aquestes
eleccions són d’aquí i, per tant, no hi influiran els debats d’àmbit
nacional. El que està passant és que el panorama polític s’ha
bipolaritzat perquè tot el que està a l’esquerra del PSOE s’ha
suïcidat, més pel desencert del PSM i d’Esquerra Unida que per
l’encert dels socialistes. Aquesta situació afavoreix el PSOE i
un poc UM. Sincerament, no crec que els votants d’aquests
dos partits ens votin a nosaltres.

P.- Faci’ns una fotografia dels altres candidats al Govern.
R.- Tenc molt de respecte pels polítics i preferesc ocupar-me de
nosaltres i no dels altres. Els governs es perden des del Govern.

P.- Quines mesures té previst plantejar el PP per evitar els
desastres urbanístics que han provocat manifestacions durant
aquesta legislatura?
R.- Els desastres urbanístics s’han d’evitar, però jo, com a
candidat al Parlament, no tenc competències en aquesta àrea
perquè correspon al Consell. Als polítics també ens correspon
fer didàctica i he de recordar que en aquestes eleccions hi haurà
ja tres urnes per al Parlament, per al Consell i per als Ajuntaments.
I l’urbanisme correspon al Consell.

P.- I també als ajuntaments...
R.- Efectivament. Però si els ajuntaments fallen, qui té el control
supramunicipal són els consells insulars.

P.- Durant els darrers mesos han aflorat alguns casos de
corrupció política. Preveu el PP alguna mesura per evitar que
es repetesquin fets com aquests?
R.- La corrupció ni és generalitzable ni és patrimoni d’un partit.
Exigim que la llei es complesqui i actuï amb contundència. Ja
vàrem aprovar l’exigència per als alts càrrecs de presentar la
declaració de béns i començament i al final de les legislatures, i
no podem fer més perquè no som nosaltres els que hem d’exercir
de garants de la justícia, sinó que aquesta és una tasca que
pertoca a la policia i a la justícia.

P.- Quin és el perfil que tenen els candidats del PP?
R.- La llista que jo encapçal al Parlament excedeix l’àmbit estricte
d’un partit polític i ha estat capaç d’incloure persones que han
triomfat en la seva vida professional particular. En política, i
especialment en aquest sistema nostre de llistes tancades, hauria
de ser una pràctica habitual obrir-nos més a la participació de
més persones, especialment després d’haver vist resultats molts
baixos de participació a determinats comicis com el de Catalunya.
Al Consell hem preparat una llista per governar, amb integrants
experimentats en el món de la política, mentre que als municipis
el pes de l’elecció dels candidats recau sobretot sobre els òrgans
locals.
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ENTREVISTA AL CANDIDAT DEL BLOC
Biel Barceló i Milta

Pregunta.- Des del punt de
vista d’Illes Balears, quin
balanç fa de la legislatura que
és a punt de finalitzar?
Resposta.- Ha estat una
legislatura marcada pels casos
de corrupció, per la destrossa
del territori, pels retrocessos en
llengua i cultura. No s’ha
avançat en qualitat de vida,
perquè el benestar social ha
estat la darrera prioritat del
Govern i del Consell, i no s’han
solucionat els problemes de les
persones majors, dels joves,...
Finalment, no s’han afrontat els
reptes de l’actual model econòmic: precarietat laboral, turisme
sostenible i de futur, investigació i desenvolupament,
diversificació de l’economia,...

P.- Què s’hauria d’haver fet i ha quedat pendent?
R.- Moltes coses: el desenvolupament de la xarxa ferroviària, el
problema de l’accés a l’habitatge, la protecció dels espais
naturals, el declivi dels nostres sectors industrials i agraris,
l’atenció als problemes socials, el repte de la immigració, ....

P.- Quins són els punts «estrella» del programa polític que el
Bloc planteja per a la propera legislatura?
R.- Per una banda, tenir uns serveis públics de qualitat: el
transport públic, una major atenció al benestar social, a
l’educació i a la salut. En segon lloc, l’autogovern:
desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia, aconseguir un
millor finançament per les illes, defensa de la nostra llengua i
cultura. En tercer lloc, una economia sostenible, de futur, que
dugui a la diversificació, que potenciï els nostres productes i
empreses, que aposti pel comerç urbà, que reorienti el sector de
la construcció cap a la rehabilitació, i que garanteixi el futur de
sectors com la indústria o l’agricultura.

P.- I per a la part forana de Mallorca: què proposen?
R.- Proposam un ambiciós pla de transport públic, que faria
arribar el tren fins a Santanyí, fins a Alcúdia, fins a Cala Rajada,
i que connectaria la badia de Palma (Andratx, Calvià, Palma,
aeroport, platja de Palma). També proposam un ambiciós pla
d’infrastructures socials i culturals pels municipis: una xarxa
d’escoletes d’infants, teatres municipals, centres de dia per
persones majors, atenció domiciliària,...

P.- Quines expectatives tenen posades en les eleccions?
R.- Pensam que el Bloc per Mallorca (PSM-Entesa Nacionalista,
Alternativa Esquerra Unida-Els Verds, Esquerra Republicana),
pot obtenir un gran resultat. A més el Bloc serà la força
imprescindible per qualsevol govern progressista i nacionalista.
Estic convençut que no hi haurà majories absolutes ni al Consell
ni al Govern, i per tant queda oberta la possibilitat a pactes.

P.- Com creu que poden afectar els actuals debats que es
desenvolupen a nivell nacional a les eleccions municipals,
autonòmiques i als consells?
Pens que aquests debats són els de la crispació, i que parlen
poc dels vertaders problemes de la gent. Estic convençut que
els ciutadans sabran destriar els vertaders debats que ens
interessa. Hem de parlar de solucionar els problemes de la gent,
des de les institucions més properes.

P.- Faci’ns una lloança i una crítica de cadascun dels seus
adversaris polítics...
R.- Matas: n’ha après molt des que va ser ministre per Madrid,
però està massa fermat per determinats grups de pressió
econòmics i mediàtics. Per altra banda, sembla més interessat
en tornar a Madrid que continuar a Balears.
Antich: és una persona molt preparada, però no transmet
suficient confiança en les seves possibilitats.
Munar: és la política amb més experiència política de tots els
que ens presentam, però el seu projecte està massa lligat al
clientelisme. Presenta un cert aire de supèrbia.

P.- Després de les mostres de sensibilització del poble envers
els desastres urbanístics: quines mesures pensa plantejar el
Bloc al respecte per a la propera legislatura?
R.- S’ha de replantejar el Pla Territorial de Mallorca per evitar
que les Àrees de Reconversió Territorial es converteixin en
noves excuses per urbanitzar. S’ha de limitar la urbanització del
sòl rústic. Hem d’ampliar els espais protegits per la figura de
parc natural. Proposam la temporalització de les llicències
urbanístiques (un 1% anual). Ens comprometem a millorar la
xarxa viària, però a no fer noves autopistes.

P.- I respecte a la corrupció política: què preveuen fer per
evitar-ho en el futur?
R.- La gent està cansada de que els governants usin i abusin
dels seus càrrecs per un enriquiment personal. Aquesta
legislatura ha estat especialment greu el llistat de batles i alts
càrrecs del govern implicats en la corrupció. Des del Bloc,
propòs incrementar els recursos de la Fiscalia Anti Corrupció,
aplicar i incrementar les incompatibilitats dels alts càrrecs, fer
públic el patrimoni dels candidats, crear una Autoritat de
Disciplina Urbanística, i reformar la llei de finançament dels
partits polítics. Sobretot, el més important, és el nostre
compromís d’actuar amb honestedat i transparència.

P.- Quin és el perfil que tenen els candidats del Bloc als pobles
de l’illa?
R.- És gent molt preparada, provinent de diferents sectors
econòmics i socials, en general molt implicats dins la vida del
poble. Presentam una mescla de joventut i experiència. Tots els
nostres candidats estan preparats per governar amb eficàcia i
honradesa. Hem renovat moltes llistes, i finalment ens presentam
a la majoria de municipis de Mallorca, ja sigui com a PSM (com
per exemple a Campanet, Búger, Pollença, Binissalem, Montuïri,
Esporles, Alaró, Alcúdia, Sant Llorenç, Marratxí, Petra, sa Pobla,
Maria, Son Servera, ....), en candidatures independents (Santa
Maria, Costitx, Sineu,...), en coalicions progressistes (Manacor,
Santanyí, Sóller, Campos, Sencelles, ses Salines, Lloret,
Capdepera, Deià,...) o en candidatures de Bloc (Llucmajor, Inca,
Bunyola, Porreres, Calvià, Felanitx,...).
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ENTREVISTA AL CANDIDAT DEL PSIB-PSOE
– Francesc Antich

Pregunta.- Quin és el seu balanç de la
legislatura que ara acaba, des del punt
de vista autonòmic? 
Resposta.- El president Matas només
s’ha preocupat de fer grans
infrastructures, desmesurades,
excessives i que, a més, compten amb el
rebuig d’una bona part de la població.
Aquestes grans infrastructures, com les
autopistes i el metro, a més de significar
un menyspreu cap al nostre territori,
escàs i fràgil, suposa un endeutament que perdurarà durant
dècades.
Tot això vol dir que el Govern Matas ha gestionat de manera
nefasta; gastant sense preocupar-se de qui i com pagarà els
resultats de la seva política de mans foradades.
 
P.- Quins temes bàsics s’haurien d’haver duit a terme però
han quedat dins el tinter?
R.- Està clar que no es pot fer tot. Es tracta de establir prioritats;
i si les prioritats del president Matas han estat les que he
mencionat abans, és normal que s’abandonin altres temes molt
importants per a les persones d’aquesta comunitat. Continuam
tenint les taxes d’abandonament i de fracàs escolar més altes
d’Espanya; com a conseqüència, tenim l’índex més baix
d’estudiants de batxiller i d’universitaris.

P.- Quins seran els punts «estrella» del programa polític que
el PSIB-PSOE plantejarà per a la propera legislatura i que
ara que arriba la campanya electoral sortiran a rotlle?
R.- Els eixos fonamentals es poden resumir en tres:
regeneració democràtica, educació, territori i habitatge. En
primer lloc, un govern per a tots i totes, que no faci parts i
quarts, que vetlli per l’interès general. Després educació,
perquè és la base del futur, però també del creixement econòmic
i la productivitat. Pel que fa al territori, volem tirar endavant
la Llei de Sòl per acabar amb la cultura de l’especulació i
apostar fermament per la rehabilitació, a través d’una Llei de
Barris per invertir en la modernització del barris més antics
i desfavorits dels nostres pobles i ciutats. Per tenir cura del
territori, també apostam pel transport públic, com a eina per
cohesionar el territori.

P.- I sobre els temes que afectin específicament la part forana
de Mallorca?
R.- Ens volem comprometre amb un Pla Integral de Millora de
Pobles que requereixin atenció especial, adreçada a la
rehabilitació de l’habitatge, la millora dels equipaments, l’impuls
de la activitat econòmica i que permetin un avanç en la
convivència veïnal i ciutadana.

P.- Quines expectatives de resultats hi ha pel 27 de maig?
R.- Les nostres expectatives són optimistes. Els socialistes
confiam en la sensibilitat dels ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears, que ja han mostrat el seu rebuig a la política
depredadora que ha desenvolupat el president Matas al

capdavant del seu Govern. Sabem que el Partit Socialista és
l’única alternativa possible.

P.- Com creu que poden afectar els actuals debats que es
desenvolupen a nivell nacional a les eleccions municipals,
autonòmiques i als consells?
R.- La història de les successives convocatòries electorals
demostren que els ciutadans i ciutadanes saben perfectament
el que estan votant en cada ocasió. Per tant, són plenament
conscients que el proper 27 de maig està en joc el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments. Per tant, no
crec que els grans debats que tenen lloc a nivell de l’estat,
generalment farcits de la  crispació que afegeix el PP, afectin els
resultats electorals de les eleccions autonòmiques i municipals.
 
P.- Faci’ns una lloança i una crítica a cadascun dels seus
adversaris polítics...
R.- Les lloances i les crítiques que pugui fer dels meus
adversaris polítiques només pot estar en funció dels seus actes
com a polítics. En aquest sentit crec que em correspon només
fer la crítica al màxim responsable de la política desenvolupada
pel Govern durant aquest quatre anys, el president Matas. Les
respostes a les dues primeres preguntes contenen gran part de
les crítiques i lloances que puc fer del candidat del PP des del
punt de vista polític.

P.- Després de les mostres de sensibilització del poble envers
els desastres urbanístics: quines mesures pensa plantejar el
PSOE al respecte per a la propera legislatura?
R.- El territori juga un paper fonamental en una comunitat com
la nostra, petita, insular, amb un territori fràgil, que al mateix
temps és la nostra principal font de riquesa, perquè el turisme
ens visita pel nostre paisatge i la nostra singularitat. No podem
continuar destruint territori i això es pot regular des del Govern.
Una de les assignatures pendents d’aquesta legislatura ha estat,
precisament, la manca d’aprovació d’un llei del sòl, per lluitar
contra l’especulació urbanística.

P.- I respecte a la corrupció política que aflora a determinats
municipis: què preveuen fer en el futur per evitar-ho?
R.- L’ especulació és un camp abonat per a la corrupció.
Fomentar l’especulació ajuda, en certa mesura a fomentar la
corrupció. Ara be, els socialistes sabem que la major part de les
persones que es dediquen a la política són honrats. Ens
preocupen els casos de corrupció que s’han produït aquests
darrers quatre anys en diferents institucions governades pel
PP. El Grup Parlamentari Socialista va plantejar al Parlament una
iniciativa que pretenia frenar els casos de corrupció, amb la
creació d’ una oficina de control de càrrecs públics. El PP es va
oposar a aquesta iniciativa i no es va poder aprovar.

P.- Quin és el perfil que tenen els candidats del partit socialista
als diferents pobles de l’illa?
R.- Naturalment, el perfil dels candidats del Partit Socialista
correspon a homes i dones dedicades al servei de la gent, que
estan d’acord amb les idees i iniciatives que conté el nostre
programa electoral. Persones preocupades per qüestions de
caire social i disposades a lluitar per tal de fer vertaderes
polítiques que beneficiïn al conjunt de la població.
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ENTREVISTA A LA CANDIDATA D’UM
Maria Antònia Munar

Pregunta.- Quin
balanç fa de la
legislatura que és a
punt de finalitzar?
Resposta.- A nivell
del Parlament
aquesta legislatura
ve marcada per la
reforma de l’Estatut
d’Autonomia. Crec
que aquesta és una de les fites més importants que hem
aconseguit amb la feina de tots els partits polítics. Haguéssim
pogut aconseguir més però era l’únic possible, s’ha aprovat
amb el consens dels partits amb responsabilitats de govern a
les illes i, el més important, millorarà la qualitat de vida dels
mallorquins i mallorquines.

P.- I en quant al Consell de Mallorca que presidiu?
R.- Ha estat, sens dubte, la legislatura de les solucions. Hem
actuat com el vertader Govern de Mallorca que som. Així
aspectes tant importants com el Pla Territorial de Mallorca, les
carreteres o el tractament dels residus s’han abordat i resolt
amb eficàcia i eficiència. Durant molt d’anys, Mallorca, com a
territori i com a conjunt de persones, se’n beneficiaran.
 
P.- Quins temes importants han quedat dins la cartera?
R.- Crec que els desenvolupament de les lleis actuals, i
especialment del nou estatut, faran que la política es centri en
aspectes com la disciplina urbanística i l’enfortiment, encara
més, del Consell de Mallorca.

P.- Quins seran els punts «estrella» del programa polític que
UM plantejarà per a la propera legislatura i que ara que arriba
la campanya electoral sortiran a rotlle?
R.- No és aquesta una denominació que m’entusiasmi. Tot el
programa d’Unió Mallorquina és “estrella”. Convé defugir
d’aquelles grans promeses, gairebé mediàtiques, perquè allò
important són les petites coses que fas cada dia. Els mallorquins
i mallorquines saben que nosaltres gestionam amb moderació,
que cercam acords i que defensam la mallorquinitat. Aquest és
el missatge i aquesta és la nostra guia.

P.- Quins plans específics té UM per a la part forana de
Mallorca?
R.- Aquests darrers anys hem fet molt des del Consell per tots
els pobles de Mallorca. El Pla d’Obres i Serveis ha subvencionat
moltes obres d’aigua, clavegueram, piscines, gespa artificial,
parcs, voravies, enllumenat, centres culturals, biblioteques...
Hem arreglat un gran número de carreteres per donar seguretat
i rapidesa a les comunicacions dels mallorquins i mallorquines.
Als ajuntaments que hem governat, la manera de fer les coses
d’UM s’ha deixat sentir i crec que basta una ullada per certificar-
ho. Volem continua així i així continuarem.

P.- Quines expectatives de resultats hi ha pel 27 de maig?

R.- UM serà la gran vencedora. Ara mateix som l’únic partit que
ha presentat tots els candidats als 53 municipis de l’illa. Això
significa que a tots els pobles i ciutats la gent podrà votar i
tenir un batle d’UM i també que l’estructura del partit és forta,
el que ens augura els millors resultats de la nostra història.
Serem la segona força política de l’illa.
 
P.- Com creu que poden afectar els actuals debats que es
desenvolupen a nivell nacional a les eleccions municipals,
autonòmiques i als consells?
R.- Crec que als ciutadans de Mallorca els interessen més els
problemes que afecten al seu dia a dia que els grans debats
polítics de nivell estatal. Però en qualsevol cas pens que les
actituds dels grans partits només serveixen per crispar els
debats i radicalitzar les postures. Esper que els partits facin un
esforç per debatre iniciatives, idees i programes i deixin de banda
els insults i la crispació, no són bons per ningú. A UM que no
ens hi cerquin.
 
P.- Faci’ns una lloança i una crítica a cadascun dels seus
adversaris polítics...
R.- Francesc Antich ha demostrat una gran capacitat de diàleg
i voluntat d’arribar a acords. Jaume Matas és un bon gestor i
director d’equip. Pens que ambdós serien millors per Mallorca
si no estassin dins partits de disciplina centralista.

P.-  Després de les mostres de sensibilització del poble envers
els desastres urbanístics: quines mesures pensa plantejar
UM al respecte per a la propera legislatura?
R.- UM, des de la institució on governa, el Consell de Mallorca
ha fet un esforç molt important per lluitar contra els desastres
urbanístics. Com deia, hem aprovat el Pla Territorial de Mallorca,
feia 20 anys que la gent el demanava. Amb el PTM la gent sabrà
com serà la Mallorca del futur, tenim garantit el creixement
econòmic amb la protecció del territori. Què fa falta? Que els
pobles s’hi adaptin. A hores d’ara, només hi ha un poble que
ho ha fet.
 
P.-  I respecte a la corrupció política que aflora a determinats
municipis: què preveuen fer en el futur per evitar-ho?
R.- Contra la corrupció control i honradesa. I deixar actuar la
justícia, sense entrebancs. Per desgràcia, sempre hi ha persones
que no es mereixen la confiança que un deposita en elles. Se les
ha de fer fora  de la política o de qualsevol altra activitat. A UM
pensam que una figura independent com podria ser el Defensor
del Territori seria una solució. Veurem si ens posam d’acord
tots els partits.

P.-  Quin és el perfil que tenen els candidats d’UM als diferents
pobles de l’illa?
R.- Són els millors candidats pels nostres pobles i ciutats. Són
gent que per damunt de tot estimen Mallorca i el seu municipi.
De les llistes que presentam, només un 40% repeteixen, així que
podem dir que són candidats nous. La mitjana d’edat són 40
anys, malgrat el més jove en té 25 i el major 65, conjugam
joventut i experiència. El més important, les ganes de fer feina
que tenen per solucionar els problemes dels seus veïnats i
millorar de qualitat de vida dels mallorquins i mallorquines.
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PUBLIREPORTATGE

ENTREVISTA AMB LA CONSELLERA
D’AGRICULTURA I PESCA DEL GOVERN,
MARGALIDA MONER

El 14 d’octubre de 2003, Margalida Moner assolia el repte de
dirigir la Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les
Illes Balears. La renúncia, per motius de salut, del fins aquells
moments conseller Tomàs Cortes, retornava Moner a la vida
política activa després del breu parèntesi com consellera del
Partit Popular al Consell de Mallorca que succeí als seus dotze
anys a l’Ajuntament d’Andratx, vuit d’ells com a batlessa. Gran
aficionada al teatre, Moner tornava a l’escena política decidida
a donar una forta empenta al sector primari. Avui, quan manquen
poques setmanes per les eleccions del 27-M, repassa la seva
tasca amb la satisfacció d’haver complert amb els objectius
que es va marcar des del primer dia: obrir les portes de la
Conselleria als agricultors, ramaders i pescadors de les illes,
escoltar les seves propostes i preocupacions i posar en marxa
una política que permetés dibuixar uns nous horitzons als
professionals del sector. Moner podria presumir de ser la
responsable de que els pagesos hagin cobrat per primer cop
dins l’any natural les ajudes PAC gràcies a la creació del Fogaiba,
de fer realitat la denominació Vi de la Terra de Mallorca que
permetrà a tots els cellers utilitzar el nom de l’illa o d’haver
situat a Balears al capdavant de les comunitats espanyoles
amb més àrees de reserva marina de la Mediterrània. En canvi,
amb l’humilitat que sempre l’ha caracteritzada, resumeix la seva
gestió de la següent manera: “No s’he si he complert amb tot el
que s’esperava de mi. No és possible tenir content a tothom.
Però me’n vaig amb la satisfacció de que tot el que s’ha fet era
el que tocava”.

- Ara que s’apropen les eleccions, se’n va satisfeta de la seva
gestió?
- Quan peg un cop d’ull al passat i faig un repàs de tot el que
aquesta conselleria ha fet des de que vaig accedir al càrrec em
sent més que satisfeta perquè crec que s’ha fet el que tocava.
En aquest sentit, no hem d’oblidar que la major part d’aquest
mèrit correspon al meu equip de feina, des dels directors generals
fins als tècnics i professionals que dia rera dia s’han esforçat
per complir amb l’objectiu que tant en Tomàs (Cortés) com jo

mateixa ens vàrem proposar des d’un començament: posar-nos
a disposició del sector i treballar per traçar uns nous horitzons
de futur. No obstant, a mesura que s’esgoten els dies de gestió
i s’apropa la cita electoral, pens que me’n vaig deixant moltes
coses per fer. I és que l’agricultura i la pesca representen un
món engrescador que et captiva des de el primer moment. D’això
en vos podrien parlar tots aquells professionals del sector que,
malgrat saben que no és aquest un món precisament fàcil, s’hi
dediquen en cos i ànima des de primer hora del matí i quan
arriba l’hora de plegar ja pensen en l’endemà.

- Ara que ha vist de prop la realitat del sector, com veu el seu
futur?
- Amb optimisme, sempre i quan l’administració i els
professionals trobin l’equilibri que garanteixi aquest futur. A
veure, no es tracta de posar un peix a l’ham, sinó d’ensenyar a
pescar. Amb això vull dir que la Conselleria d’Agricultura i Pesca,
al manco aquesta ho ha fet així, ha de tenir les seves portes
obertes a tots i els ha d’ajudar amb tot el pugui, gratant d’allà
on no hi hagi per rapinyar un euro més si és necessari. Però les
subvencions, encara que indispensables, serveixen de ben poc
si el professional no compleix amb la part que li pertoca adaptant-
se als nous temps, evolucionant cap a la tecnificació, vetllant
per els nostres recursos naturals i preservant i millorant les
nostres senyes d’identitat tant pel que fa a l’agricultura, com a
la ramaderia i la pesca. Aquest panorama podria desanimar a
més d’un. Encara així, hem assistit, segons dades del Consejo
Económico y Social, a un creixement del 2,3 en l’agricultura. El
camp, com podeu comprovar, torna a generar llocs de feina. Per
la seva part, la renda agrària ha crescut un 16% en els darrers
tres anys, passant dels 248 milions d’euros de l’any 2002 als
290 de l’any 2005. En aquest sentit, crec que aquesta conselleria
també hi ha jugat un paper important amb el seu programa de
cursos de formació i integració, que hauran estat al voltant de
400 seguits per prop de 6.000 alumnes. Per això deia abans que,
malgrat els sacrificis que implica, l’agricultura, la ramaderia i la
pesca constitueixen un món engrescador.

- Abans ha parlat de la seva política de portes obertes. Estaven
obertes a tothom?
- A tots aquells que han volgut transmetre’ns les seves
propostes. La conselleria ha escoltat a tothom i ha actuat a
partir dels projectes que ha presentat el sector, sense imposar
res a ningú. No ha estat aquest un Govern intervencionista. El
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sector ha decidit quines eren les propostes que considerava
més convenients i nosaltres acceptat aquelles que resultaven
viables. Per exemple, els ramaders ens varen fer arribar la seva
inquietud per l’estat de les seves instal·lacions, que no
s’acabaven d’adaptar a la normativa actual en matèria
mediambiental. Per això vàrem posar en marxa les línies d’ajudes
Pro-Porc i Pro-Vacú, que permetran gaudir d’unes explotacions
ramaderes adaptades al segle XXI i respectuoses amb l’entorn.
Aquestes actuacions comptaren inicialment amb dues línies
d’ajuda dotades cadasquna d’elles amb 3 milions d’euros. La
del Pro Porc, ja tancada, es va ampliar fins a 6 milions. La línia
del Pro Vacú també s’ampliarà en cas de sigui necessari fer-ho.

- Es sent especialment orgullosa d’alguns dels objectius
complerts per la seva conselleria al llarg de la legislatura?
- Més que orgullosa, com ja he dit abans, em sent satisfeta de
tot el que s’ha fet en general, si bé es cert que me’n vaig deixant
ben provada l’eficàcia de la gestió del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba), que tantes suspicàcies
va despertar al llarg del seu procés de gestació i que, en el seu
primer any de vida, ha fet possible que tots els professionals
del sector rebessin, per primer cop en la història d’aquesta
comunitat, totes les ajudes directes dins l’any natural. Partides
que abans es tramitaven en 500 dies, ara n’han tardat menys de
150. L’ens pagador de la conselleria ha gestionat més de 120
línies d’ajudes amb un pressupost de 71,29 milions d’euros i té
pràcticament enllestit el nou PDR 2007/2013. Un pla específic
per a Balears, consensuat amb el sector i ajustat a les necessitats
de la nostra comunitat, en el que hi venim treballant des de fa
quasi dos anys amb l’objectiu de no deixar-nos cap cap per
fermar.

- Com per exemple?
- No es fàcil resumir tots aquests anys de gestió en una
entrevista, però si podem dir que la conselleria donat la volta a
la truita pel que fa referència a l’assumpte de la política de
reguius. Si fins fa uns anys teníem problemes d’aigua, ara,
precisament, n’anam sobrats gràcies al conveni del Pla de
Reguius signat entre la nostra conselleria i el MAPA per valor
de 113 milions d’euros. Amb aquest pla perseguim dos
objectius: reutilitzar les aigües depurades per ús agrícola i
optimitzar l’aprofitament de les aigües naturals millorant la xarxa
de sèquies de reg. Tot això és tradueix en una important millora
per els nostres cultius i, òbviament, contribueix a la preservació
dels nostres aqüífers. El pla, amb el que s’ha fet i amb el que
està projectat, afecta a més de 3.000 hectàrees de cultius i
beneficia a més de 2.000 regants de les illes, que, i m’agradaria
incidir en aquest aspecte, no han hagut de pagar ni un euro per
aquestes obres. Aquesta ha estat una de les actuacions més
ambicioses de la Direcció General de Desenvolupament Rural,
que també ha fet possible dur l’electricitat a més de 13
quilòmetres de zona rural a Menorca, acció que ha costat més
d’1 milió d’euros; i que ha invertit altres 12 milions d’euros en
millorar 314 quilòmetres de 191 camins rurals de quasi tots els
municipis de les Illes.

- Ha parlat dels avantatges del Pla de Reguius precisament en
un moment en el que les pluges d’abril ens han fet oblidar la
sequera de l’hivern.
- El Pla de Reguius és fruit d’un acord amb el MAPA signat
l’any 2004 i que s’està aplicant a bon ritme. Tant és així que ja
tenim preparat un esborrany d’actuacions futures per mirar de
signar un nou conveni encara més ambiciós que l’actual. No
obstant, pel que fa referència al present, està donant uns
resultats excel·lents. Basta donar un cop d’ull, per exemple, a
les plantacions del Pla de Sant Jordi o a les de la Vall de Sóller i
Fornalutx, entre d’altres. Confiam en que, un cop enllestit, pugui
contribuir a pal·liar els efectes d’una possible sequera. Mentre
això no ha estat possible, ja dic, perquè estem parlant d’un pla
de recent aplicació, la Conselleria ha estat al costat dels pagesos
i ramaders per actuar amb rapidesa davant qualsevol
eventualitat. Pel que fa a la passada sequera, aquesta Conselleria
va dissenyar i arrancar la campanya en un termini de quatre
dies, a la qual hi va destinar més d’1,5 milions d’euros.

- Creu que la forta competència d’altres mercats, ja siguin
nacionals o internacional, suposen una amenaça per els
productors agroalimentaris de les Illes?

- En el seu darrer any de gestió ha comptat amb una veu
especialment crítica: la Mesa Agrària.
- Els qui integren aquest col·lectiu han fet allò que han
considerat més adient. En el món de l’agricultura, com heu pogut
comprovar no fa massa dies, no sempre plou al gust de tots.
Som conscient de que no és possible fer content a tothom de la
mateixa manera que pens que n’hi ha que, tenint motius
abastament per estar-hi, prefereixen estar permanentment de
morros davant la gestió d’aquest equip. Jo m’en vaig, com he
dit, satisfeta i amb un balanç que, com a poc, convida
l’optimisme.
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- Jo crec que aquí hi ha lloc per a tots. Sempre he dit que tot el
que trobam exposat als mercats, si hi és, és perquè és bò. Ara
bé, no oblidem que tot el que surt d’aquí, de les Illes, sempre
serà més fresc que el que ens arriba de fora. És el cas dels
productes hortofrutícoles, de la carn i d’un peix que pot presumir
d’esser un dels més saludables de la Mediterrània. Hem prioritzat
la promoció agroalimentària posant en marxa un pla de 25 línies
d’actuació amb un pressupost que només en el darrer any ha
pujat a 2,1 milions d’euros. Tot això amb l’objectiu d’apropar al
consumidor de les Illes als productes acollits a alguna marca de
qualitat. Els resultats demostren un important increment tant
pel que fa a la producció com a la comercialització. En aquest
sentit, no voldria passar per alt la gran acollida que el consumidor
ha dispensat a l’Oli de Mallorca amb DO, que es va començar a
comercialitzar dins aquesta legislatura; als formatges amb DO
Mahón Menorca i mallorquí, i als vins de les dues DO, Binissalem
i Pla i Llevant, respectivament, així com a tots aquells
comercialitzats baix l’indicatiu Vi de la Terra.

- Una marca, Vi de la Terra, que compta des de fa ben pocs dies
amb un nou topònim: Mallorca.
- Era just i necessari que tots els productors de vi acollits a
aquesta denominació poguessin fer ús del topònim Mallorca,
un nom que havia d’estar a l’abast de tots els cellers de la
nostra illa. Des de la conselleria ja vàrem dir al seu moment, ara
fa poc més d’un any, que ens posàvem a disposició del sector
perquè tots poguessin fer ús del nom sempre i quan es posassin
d’acord. Ells varen complir amb la seva part i nosaltres amb la
que ens pertocava. La marca Vi de la Terra Mallorca ja és una
realitat com ho és que ja hem posat els fonaments per una
futura Denominació d’Origen Mallorca sempre i quan el sector
es mostràs interessat en posar-la en marxa.

Meditarrània, la corbina, el déntol o la morruda i en la recuperació
de les quals s’hi està fent feina al Laboratori d’Investigacions
Marines i Aqüicultura del Govern, un centre que, no vagi per
dit, ha estat sotmès a una profunda remodelació dins aquesta
legislatura.

- Ja que parlam de la mar, quina acollida ha obtingut entre els
afeccionats la nova llicència de pesca recreativa per
embarcació?
- Excel·lent si tenim en compta que aquesta pràctica gaudeix
d’una forta presència a les Illes. La nova llicència respon a una
vella reivindicació del sector i és per embarcació, ja que està
comprovat que el 75% de la pesca recreativa a les Illes es
practica des d’un vaixell. D’aquesta manera, hem fet possible
que fins a cinc persones puguin pescar a la vegada gràcies a
una única llicència. Calculam que en dos anys se’n faran unes
20.000 que és el nombre d’embarcacions que, segons les nostres
dades, surten a practicar pesca recreativa a les Balears.
Actualment s’emeten 45.000 llicències entre individuals i
submarines.

- Abans ens ha parlat dels avantatges del peix autòcton. Tant bo
és?
- I millor que ho ha d’esser! Els resultats demostren que ha
existit una gran implicació i un fort compromís d’aquest Govern
en matèria de protecció del nostre litoral, ja fos ampliant les
reserves marines existents o creant-ne de noves com la del
Toro, les Malgrats, la de Farrutx-Cap del Freu, s’Almonia i,
recentment, la de Llevant. A la preservació i regeneració dels
recursos existents cal afegir-hi la nostra preocupació per protegir
les espècies en perill d’extinció tals com la cranca de la

- Per acabar, quantes sorpreses l’hi ha deparat la Conselleria
en aquests anys de legislatura?
- Moltes i totes molt agradables. Una d’elles ha estat
l’espectacular creixement que ha registrat l’agricultura ecològica
en els darrers anys, passant de les 9.000 hectàrees de cultius de
l’any 2003 a les més de 18.000 existents a l’any 2006. També
s’ha quasi duplicat el nombre de productors. Tot això ha afavorit
una major implicació de la conselleria en el foment de
l’agricultura ecològica, tasca a la qual hi ha destinat més de
730.000 euros en concepte d’ajudes. Una altre actuació d’aquest
equip de Govern, que va fer possible posar remei a un vell
problema a la llonja del peix, va esser aconseguir reunir al 99%
del sector pesquer en una associació de productors,
OPMallorcamar, que vàrem recolzar des de el primer dia. Record
que el conflicte a sa llonja del peix de Palma va esser un dels
primer assumptes espinosos que em vaig trobar recent estrenat
el càrrec de consellera. Un foc que, afortunadament, vàrem saber
apagar ben aviat amb l’entrada en funcionament del sistema de
subhasta electrònica.
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IMATGES DEL 42è CINTURÓ CICLISTA INTERNACIONAL A MALLORCA

El passat dia 18 d'abril començà a Maria el 42è
Cinturó Ciclista Internacional a Mallorca. Era la primera
vegada que el nostre poble era principi i fi d'etapa del
cinturó i els veïnats pogueren viure una bona jornada de
ciclisme. La partida fou des de Sa Plaça, amb un
homenatge a Llorenç Seguí, amb assistència dels seus
pares i família, tallant la cinta de la sortida amb presència
de les autoritats locals i la de Toni Colom, amic d'en
Llorenc en la seva època de corredor abans del fatal
accident que li costà la vida l'any 1993.

El guanyador de l'etapa fou l'holandès Schmitz fent
el recorregut amb una mitjana de 43,672 quilometres per
hora, sobre un total de 143 corredors integrants dels 25
equips que sortiren de la meta de la plaça. Sortida dels corredors des la Plaça de Maria i davant un

nombrós públic.

Moment en què els corredors baixen pel carrer de
Petra.

Entrada dels corredors per la carretera de Sineu

Pujant pel carrer Ramon LLull, dirigint-se cap a la meta
de Sa Plaça.

El corredor holandès Schmitz, recollint un dels obsequis
de mans del batle.
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XXIII PLA DE MALLORCA’07

Després d’algunes reunions preparatòries realitzades pels Clubs
ciclistes organitzadors del XXIII Trofeu Ciclista Pla de Mallorca
2007 - Gran Premi “la Caixa” que patrocina s’Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca, ja ha quedat totalment
determinada la configuració de la propera edició, la qual, queda
de la següent manera:

1a. Diumenge 13 de maig MURO. Organitza CC Muro,
inscripció  Bar Sami. Meta a la Pça de St Martí: Muro, Can
Picafort, Sta Margalida, Son Tovell(PM), Llubí, cr d’Inca i
Muro (36 Km).

09:00 h.: Pla Petit: 1 volta al circuit.
10.30 h.: Pla Gran: 2 voltes. MV a la 1a passada

per Muro (78 Km).

2a. Dissabte 19 de maig ALGAIDA. Organitza el AC Algaida,
meta C/ de s’Aigua d’Algaida. Inscripció al Bar
s’Acadèmia.

16’00 h.: Pla Petit: Algaida, Pina, carretera de
Sineu, sa Llimonera (PM), Sineu, Lloret (MV), Pina,
Algaida (32 Kms).

17.30 h.: Pla Gran: 2 voltes al mateix itinerari. MV
a la 1a passada per meta (67 Km).

3a. Dissabte 26 de maig: PORRERES - VILAFRANCA.
Organitza el S.D. Vilafranca, contra rellotge individual de
11 Km, amb partida de davant l’església de Porreres i
arribada davant el Pub s’Altell, a Vilafranca. Inscripció
abans de partir el primer ciclista, a Porreres.

15:00 h. partirà el primer ciclista del Pla Petit.
Després del darrer d’aquesta cursa partirà el primer del
Pla Gran. Partida en ordre invers a la general. Abans,
partiran els que no hi figurin i ho hagin comunicat el
diumenge anterior a sa Pobla.

4a. Dissabte 2 de juny MONTUÏRI. Organitza el CC Montuïri,
amb la meta a la Plaça de l’Ajuntament. Inscripcions al
Bar Ca’n Xorri. Itinerari: Montuïri, creuer de Son
Company, creuer de Sant Joan, Son Costa i Montuïri (16
Km cada volta).

09 h: Pla Petit: 2 voltes (30 Km). PM a Son Costa i
MV a Montuïri (ambdós a la 1a volta).

10.30 h: Pla Gran: 5 vtes (80 Km). PM a Son Costa
(1a i 3a vta) i MV a Montuïri (2a vta).

5a. Dissabte 9 de juny SINEU. Organitza l’AC Sineu, amb la
meta situada a la Plaça des Fossar. Inscripcions al Bar
Triquet.

16 hores: Pla Petit: Sineu, Lloret, ctra de Sineu,
Sineu (MV), Lloret, creuer de Pina, ctra de Sineu, sa
Llimonera (PM), Sineu (30 Km).

17.30 h: Pla Gran: Sineu, Lloret, creuer de Pina,
ctra de Sineu, sa Llimonera, Sineu, Lloret, creuer de Pina,
ctra de Sineu, sa Llimonera (PM), Sineu, Lloret, creuer de
Pina, ctra de Sineu, sa Llimonera (PM), Sineu, Lloret, creuer
de Pina, ctra de Sineu, Sineu (74 Km)

CLOENDA: Divendres 15 de juny a les 21 hores al restaurant
Es Cruce.

Com els anys anteriors, la competició estarà dividida en dues
curses:

El Pla Petit, per a aquells ciclistes de la comarca del Pla
de Mallorca i amb uns itineraris més reduïts que estan al voltant
dels 30 quilòmetres. Per a ciclistes amb llicència de Promoció,
amb caire social, per invitació.

Guanyador 2006: Monserrat Mateu (CC Lloret-Rest.
Es Pou)

El Pla Gran, per a ciclistes de les categories
ciclodeportistes i veterans i amb uns itineraris més llargs.
Competició oberta, de caire regional, sense límit d’inscrits però
amb un màxim de 15 ciclistes de cada equip per etapa.

Guanyador 2006: Toni Font (AC Sineu - Grup
Fontanet)

La segona jornada és l’única que presenta novetats
respecte l’edició del passat any. Serà a Algaida, població on ja
hi havia hagut etapes d’edicions anteriors però alguns anys
enrere.

Patrocina: s’Institut de Serveis Socials i Esportius
de Mallorca.

Gran Premi: la Caixa.
Regularitat: Conselleria de Presidència i Esports.

Govern de les Illes Balears.
Muntanya: s’Institut de Serveis Socials i Esportius

de Mallorca.
Met Volants: Kubota Tractors - Autotècnica Sant Joan.
Gral Equips: Es Cruce - Restaurant - Vilafranca.

En referència al reglament intern, respecte al de l’any anterior,
es va decidir:

1. Que no es permetrà la participació de ciclistes cedits.
2. Que, al Pla Petit, igual que els anys anteriors, els nous
participants han de ser naturals, descendents en primer grau, o
consort dels dos casos anteriors o tenir residència en alguna
de les localitats... amb dos anys d’antiguitat. Interpretarem com
a consort els/les ciclistes que tenguin matrimoni civil o
eclesiàstic. No els/les que siguin parelles de fet.
3. Que, tal com obliga la normativa nacional, la zona d’arribada
a les etapes en línia serà de 3 Km.
4. Que, tal com obliga la normativa nacional, per a la caravana
de vehicles seguidors, les furgonetes que superin els 170 cm,
d’alçada no podran entrar en el sorteig i hauran d’anar sempre
a la part final de la caravana.
5. Que el termini d’inscripcions conclou el dia 20 d’abril de
2007. Aquestes inscripcions s’han de formalitzar per equips a
l’adreça plademallorca@ono.com o a través de la nostra pàgina
www.plademallorca.org
6. La resta de les condicions per a la inscripció són les mateixes
dels anys anteriors.

Tomeu Arbona.
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Actualitat del C.Ciclista Maria de la Salut. Abril
2007

Com no podia faltar el Divendres Sant, era el dia
assenyalat, per pujar a Lluc.
Aquest any 14 foren els corredors, que partírem de Maria
a les 08.15. Enguany, molts dels que faltaven eren de
viatge.

A les fotos podeu veure, Miquel Salom, el barber,
que arribar el primer a la Plaça, i ja es prepara per a la
foto. A la fotografia de dalt, ja al Santuari, tots plegats, a
destacar dues novetats en Martí Monjo i Toni Mas
“Ximenis” que pujaren per primera vegada, i no
desentonaren, ben entrenats. El servei d’avituallament anà
a càrrec de Toni Frau, pare i fill, ja que a darrera hora, els
germans Miquel i Nadal Ferriol, degut a la mort de son
pare no pogueren venir. Des d’aquí el feim arribar el nostre
condol. Les taronges molt bones, com sempre,  les aportà
en Bernat Ribas.

ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS
En l’editorial es parlava de la necessitat vital per a la llengua que parlam

a Mallorca, el català, sigui emprat per totes les entitats públiques i privades,
per així poder-la fer créixer, estimant-la i coneixent-la.

Destaca també un article “I si parlàssim de respecte i educació” que
firma la mestra Marilén Andreu.

També sobre educació anava l’article de Margalida Mas, “La lectura
dins l’educació”, classificant llibres i característiques dels mateixos per a nins
i nines de vuit i nou anys, de deu i onze anys i a partir de dotze anys.

Destacable és també l’entrevista al metge Jesús de Orbe, el primer que
vàrem tenir després dels metges de sempre, els metges Pelo i Blanquet.

Dins l’apartat de demografia publicàvem la mort de Pere Pericàs
Muntaner, casat amb Isabel Mas, als 29 anys, i el naixement de Gabriel Pons
Ferriol.

Bernat Mas, en la Pàgina Pagesa, ens parlava del cooperativisme i
Miquel Morey escrivia sobre Cabrera, Parc Natural.

També estaven a punt de celebrar-se les Eleccions Municipals i
presentàvem les llistes electorals d’Independents de Maria i PSOE i els caps de
llista d’AP i UM.

I com no podien faltar, a les dues ens retrobàrem
a Ses Torres, i una bona paella, ens vàrem empasolar.

Ens acompanyaren, Joan Estarellas, Joan
Gelabert, Pep Payeras, Miquel Bauzà, i els dos Biel Vanrell
– pare i fill-.

Josep Ferriol Torelló
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EL DIA 20 DE MAIG ANIREM A LA
PLATJA DEL COLL BAIX I ALCANADA

La propera excursió que tenim programa-
da és a la platja del Coll Baix i Alcanada. És un
passeig per la costa amb molta propabilitat de
què vos faci ganes de prendre el primer bany a la
mar. Convé du tapament pel sol i banyadors si
no preferiu fer-ho com vinguéreu al món.

Berenarem i dinarem del que durem dins
les motxiles, sense oblidar la necessària aigua i
les "herbetes".

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

Pocs vàrem esser els que ens decídírem a pujar
dalt del Castell d'Alaró, però gaudírem con si fóssim molts

A mitjan camí férem la primera aturada per berenar,
contar-nos algunes coses i prendre el primer cafè de
l'excursió.

Cap a la una arribàvem a les portes del castell on,
amablement, un mallorquí-murcià ens fotografià.

Ja a dalt del castell, visitàrem les dependències que
estan en obres.

Descendírem fins a les cases des Verger on vàrem dinar del
que quedava, ja que era un poc tard. Però encara menjàrem
caragols, sopes mallorquines,... entre altres menjues.


