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EDITORIAL
Un tema que hauria de dur a reflexió i que necessita ser
reconsiderat és el de les fires d’agost. Sense ganes de polemitzar, cinc
fires (firetes!) com les que hem tengut enguany, tal com estan plantejades,
tenen poc sentit. La preparació, la inversió efectuada, tenen un guany
mínim, si no és per als negocis de restauració que fan el seu agost,
divendres sí, divendres també. Si el que és vol és fer una fira el mes
d’agost, potser seria bo aprofitar algun dels temes proposats,
especialitzar-lo i donar-li més sentit i dimensió: els instruments de música
tradicionals, alguna cosa relacionada amb el camp, etc. Vist amb ulls
generosos, semblava més una convidada a baixar a la plaça a fer “bulto”,
que no una fira amb cara i ulls recordada per la seva singularitat o la
seva dimensió. És un tema que cal reflexionar i repensar-lo de cara a
anys vinents.
Però ara, amics lectors, toquen festes. Ja som a les Festes de la
Mare de Déu. Unes festes que s’allarguen un bon grapat de dies i que
permeten que els mariers residents i els que han trobat cau per altres
contrades trobin un moment per acostar-se al poble a veure família,
amics, i a fer una trobada amb els seus. Enguany, a la gent de Fent
Carrerany, als qui feim la revista des de fa més de vint anys, i que mes
darrere mes, procuram que arribi a tota la gent del poble, ens han convertit
en protagonistes de les festes. Ens han encarregat de fer el pregó
d’enguany, cosa que, si Déu vol i no plou, farà el nostre president el
proper dia 5 al vespre. La convidada, que agraïm sincerament, no ens
ha de fer perdre el sentit d’independència que fins ara hem tengut respecte
dels poders públics, siguin quin siguin el colors que han presidit
l’ajuntament al llarg de tots aquests anys. L’honor és per la feina feta,
una feina de la qual n’estam ben orgullosos i per a la qual no hem demanat
mai cap reconeixement. I per la feina que volem continuar fent a partir
d’ara. Tant si es vol com si no es vol, una part de la vida al nostre poble,
en aquestes dues darreres dècades, passa en bona part per la dinàmica
duita per la nostra associació i per l’existència d’aquesta mateixa revista.
Per tot això i perquè tots ens ho mereixem.
Fent Carrerany vos desitja
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PROGRAMA DE LES FESTES DE LA MARE DE DÉU 2007
Dissabte, 1 de setembre
14,00 h. – Col·locació de la bandera que fa fideus.
17,00 h. – Gimkana per a Mobylettes a Son Roig.
00,00 h. – Rock’N’Rostoll. ROCK: So What,
Crostown Traffic, Doble Duelo, Karronya i Tarantula.
02,00 h. – SAFAREIG: Swing y la carta más alta,
Electrofly DJ’s, David Martzz, Tolo M i Jaume Mas. Al
rostoll i safareig de Son Perot.
Diumenge, 2 de setembre
15,00 h. – Carreres ciclistes, a la Plaça des Mercat.
Alevins, infantils, cadets, promoció, ciclos i màster-30,
màster 40-50-60.
Dilluns, 3 de setembre
21,00 h. – Cinema a la fresca a la Plaça de Dalt:
Éragon
Dimecres, 5 de setembre
11,00 h. – Pintada infantil de carrers, al carrer de
l’Església.
18,00 h. – Concurs de dibuix infantil, a la plaça des
Pou.
21,00 h. – Primera semifinal de torneig de futbet, al
poliesportiu.
21,30 h. – Pregó de Festes a càrrec de Fent Carrerany, a
la Plaça des Pou.
22,00 h. – Segona semifinal de torneig de futbet, al
poliesportiu.
22,00 h. – Ball de Bot, amb l’actuació d’”Aires
Vileros” de Santa Margalida, a la Plaça des Pou.
Dijous, 6 de setembre
17,00 h. – XVI torneig Social Blitz, al carrer Costa i
Llobera.
18,00 h. – Carreres de joies per tricicles i bicicletes a la
Plaça des Pou.
21,00 h. – Sopar popular a la Plaça des Pou. Es prega
reservar taula abans de dia 5 de setembre. L’ajuntament
posarà taules, cadires i begudes.
23,00 h. – Play-Back per a adults, a la plaça des Pou.

Divendres, 7 de setembre
18,00 h. – Contacontes: “La rateta que escombrava
l’escaleta” a càrrec d’Eulàlia Carbonell i Magdalena
Soler, a la biblioteca.
19,00 h. – Tercer i quart lloc i final del torneig de pàdel,
al poliesportiu.
19,30 h. - Partit de presentació del Futbol Club Maria
de la Salut (Tercera Regional) al poliesportiu.
20,30 h. – Inauguració de l’exposició de pintura a
càrrec de Júlia Ramis, a Ca Ses Monges.
21,00 h. – Tercer i quart lloc del torneig de futbet, al
poliesportiu.
22,00 h. – Gran Final del torneig de futbet, al
poliesportiu.
00,00 h. – Gran Revetlla 100x100 Maria amb Big Yuyu,
Tres Caires, Even Flow i Esfera Tres.
Dissabte, 8 de setembre
10,00 h.- Passacarrers amb els xeremiers
12,00 h. – Ofici major.
13,00 h. – Carreres de joies i cucanyes, a la Plaça des
Pou.
17,00 h. – XVIII torneig escolar d’Escacs, a la Plaça
des Pou.
17,00 h. – Dues hores de mobylettes, a Son Roig.
19,30 h. – Partit de presentació del Futbol Club Maria
de la Salut (Benjamins) al poliesportiu.
23,00 h.- Gran revetlla amb les actuacions de: Harlen,
Horris Kamoi, So What i Swing
Diumenge, 9 de setembre
15,30 h. – Tirada de coloms amb colombaires, a Son
Roig.
17,00 h.- Play-Back infantil, a la Plaça des Pou.
22,00 h.- Representació de l’obra de teatre “Ca ses
monges” a càrrec de la companyia Escoleta Teatre, a la
plaça de Dalt.
Dilluns, 10 de setembre
12,00 h. – Pal ensabonat, a la Plaça des Pou.
17,00 h. – Missa, berenar i festa pels majors, a la Plaça
des Pou. Actuació de la Banda de Música de Santa
Margalida.
21,30 h. – Concert de la Banda de Música de Maria, a
la Plaça des Pou. Batucada des de l’Església a la Plaça.
23,00 h. – Traca de Fi de Festes a la Plaça des Pou.
Diumenge, 16 de setembre
10,00 h. -Autocross a Son Roig. Organitza: Escuderia
Quin Batre.
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QUINA MALLORCA VOLEM?
Els mallorquins i les mallorquines, avui i demà
Antoni Tarabini-Castellani Cabot
Pregó Festes Maria de la Salut
Setembre 2006

QUINA MALLORCA VOLEM?: Mallorca
avui, Mallorca demà

QUINA MALLORCA
VOLEM?.
QUINA
MALLORCA VOLEM
PER A NOSALTRES I
PER ALS NOSTRES
FILLS I NÉTS?.

És possible que més d’un es demani per què som aquí
fent el Pregó de les vostres Festes. Vos ho diré. Fa uns
mesos, com a participant d’una taula rodona sobre la
ampliació de l’equipament escolar a Maria, el vostre batlle
(davant una provocació meva per tal de ser convidat a
les vostres festes) va gosar proposar-me que jo fos l’autor
d’aquest Pregó. I el meu atreviment encara va ser major
en acceptar el repte.

En definitiva, QUÈ ÉS EL
QUE PODEM ESPERAR
D ´ A Q U E S T A
MALLORCA QUE HEM
FET, I ESTAM FENT, ENTRE TOTS?.

Però, a més també és molt possible que us demaneu: i de
què ens parlarà? Fa unes setmanes, quan el vostre batlle
em va confirmar la invitació, vaig començar a pensar: de
què parlaré? La meva relació amb Maria és escassa, encara
que és veritat que tenc aquí bons amics i que ja fa anys,
vaig participar a qualque acte de les vostres festes. Encara
tenc una ceràmica amb la silueta del poble amb una
llegenda que diu: “Amb agraïment, Ajuntament Maria de
la Salut”, encara que no recordi exactament que és allò
que m’agraïen, si és que m’agraïen qualque cosa.

Mallorca ja existeix. No la podem inventar. Com a màxim
la podrem millorar, modificar, transformar... Per això és
important conèixer com és la Mallorca d’avui, tenint en
compte que Mallorca és el que són els seus ciutadans i
ciutadanes. Els punts forts i els punts dèbils . Les seves
amenaces. Les seves oportunitats

No fa més d’una setmana, quan un capvespre em vaig
seure davant el meu ordinador a la terrassa, a sa Ràpita,
vaig recordar, amb una visió tal vegada idíl·lica, la plaça
de Maria replena de no sé quants bars. No som un
reconegut bevedor però segurament sí som, un poc
nostàlgic, perquè encara enyor aquells bars palmesans,
on un podia seure, trobar amics, xerrar una estona... Avui
aquells bars ja no existeixen. S’han convertit en sucursals
bancàries o en franquícies d’hamburgueses o similars. En
definitiva, la vida que he vist en repetides ocasions a la
plaça d’aquest poble, gent xerrant, bevent una cervesa o
una xufa, m’ha permès deduir que en aquest poble, encara
es podia viure amb una certa qualitat de vida. Va ser,
llavors que vaig tenir clar el tema d’aquest Pregó: Com
es pot garantir que els ciutadans i ciutadanes de Maria
puguin mantenir i millorar el seu nivell de qualitat de vida?
Però, tot d’una es va obrir un altre interrogant: És possible
garantir una adequada qualitat de vida a Maria, si no la
garantim al conjunt de l’Illa, a tots els homes i les dones
que viuen i treballen a Mallorca? La resposta va ser, i
continua sent, no!. Va ser en aquell moment que vaig
canviar de manera definitiva el contingut d’aquest Pregó:

MALLORCA, AVUI : Els mallorquins i
les mallorquines.

No podem negar que avui per avui, encara que existeixin
bosses de pobresa i marginació, en comparació a altres
indrets, en general els mallorquins i mallorquines tenim
un acceptable nivell de vida econòmic. Però el nostre
actual benestar econòmic, està garantit a mig termini?
Encara més, el nostre actual nivell de vida econòmic ens
garanteix automàticament una qualitat de vida equivalent?
Resulta evident que és pràcticament impossible gaudir
de qualitat de vida sense una cobertura econòmica de les
necessitats materials bàsiques. Però, la qualitat de vida és
qualque cosa més. És, entre d’altres factors, una raonable
possibilitat de poder gaudir de relacions relativament
satisfactòries amb la feina, amb els entorns, amb les altres
persones (pròximes o no tant), amb un mateix. No em
referesc a un avorrit Paradís Terrenal, ple d’angelets, flors
i violes. La vida, en tots el seus aspectes (el personal, el
familiar, el laboral, el social...), no ens ve donada d’una
manera gratuïta. L’hem d’anar construint, superant
conflictes. Però es pot fer de moltes maneres. Una d’elles
pot ésser lluitar per obtenir una raonable qualitat de vida
compartida, basada en la possibilitat de viure i conviure
sense haver de competir sempre, amb tots i en tot lloc;
sense veure necessàriament el company de feina com un
adversari en potència; sense ésser necessari instal·lar-nos
en la cultura del tot val i dels resultats immediats; sense
consumir per consumir. On l’esforç individual tengui un
sentit. On no sigui la norma ser depredador del territori i
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la natura. On les relacions personals, encara que no sempre
siguin fàcils, no es fonamentin en la indiferència o en la
deslleialtat. On puguem conviure amb nosaltres mateixos
sense paranoies i neurastènies. On, sense negar el valor
de la feina productiva, el temps lliure sigui un valor. On
sense deixar de defensar lo meu i lo nostre, sapiguem
tenir un brot de solidaritat.

De vegades ens escandalitzam quan veiem els nostres fills
i filles immersos en el consumisme i només preocupats
pel demà. Sense pensar que és, el que ells veuen de
nosaltres, els adults. D’altra banda tampoc acabam
d’entendre quan els nostres fills i filles es comprometen
en la defensa del patrimoni natural i cultural, o surten al
carrer exigint una pau justa al món.

Possiblement per la meva professió, la sociologia, i perquè
malgrat els fets i la història seguesc creient que els canvis
socials (en positiu o en negatiu) només son possibles des
de les persones (individuals i/ o organitzades), sempre
m’ha interessat conèixer les inquietuds i preocupacions,
individuals i/o col·lectives, dels ciutadans i ciutadanes.
Per això, des de la Fundació que presidesc, publicam des
del 2.001 Quaderns Gadeso, que investiga, entre d’altres
temes, de manera permanent, les principals preocupacions
dels mallorquins i les mallorquines.

Però la realitat és que més enllà de la nostra preocupació,
tenim poc temps per a ells. Amb molta freqüència
pretenem suplir aquesta falta de dedicació, mitjançant un
regal en forma de motocicleta o similar.

La primera constatació que trobam és que hi ha diferències
amb la resta d’Espanya. Les dues principals preocupacions
dels espanyols són històricament l’atur i el terrorisme.
Aquí, entre nosaltres, l’atur no preocupa significativament
donades les altes xifres d’ocupació, i el terrorisme només
va preocupar de manera significativa després de la tragèdia
del 11-M a Madrid.
Entre nosaltres hi ha dos nivells de preocupacions: El
primer nivell fa referència a inquietuds i situacions
properes que afecten el nostre àmbit individual i/o familiar.
El segon nivell, mes diluït i menys concret, fa referència
a una certa inquietud per la manca d’un horitzó
socioeconòmic clar.
A.-Comencem per les preocupacions properes.
Primera.- És curiós, ens preocupa el futur del nostres
fills. Vivim desconcertats. Sens dubte ells tenen moltes
més oportunitats de les que nosaltres varem tenir, però a
la vegada tenim una certa sensació que no les aprofiten
com nosaltres voldríem. No són pocs els que deixen el
seus estudis o fracassen a nivell acadèmic, però troben
amb facilitat feines, que tot i que siguin precàries els
possibiliten “anar tirant”. Però, quin serà el seu futur quan
siguin adults, almenys físicament, i no tenguin ni hàbits
de feina, ni una preparació professional adequada?.
Tenim unes taxes molt baixes de joves amb estudis
superiors. I els que les tenen, pateixen autèntiques
dificultats per trobar una feina digna, de qualitat, i d’acord
amb la formació professional rebuda. Cal tenir en compte
que les 10 ocupacions més demandades a la nostra
Comunitat son de baixa qualificació professional.

Senyors i senyores, més endavant en parlarem, però la
nostra societat mallorquina té poc futur sense una joventut,
els nostres fills i filles, informada i formada en
coneixements, eines i valors.
Segona .-Curiosament, el segon tema de proximitat que
ens preocupa es l’economia familiar. Encara que hi ha
famílies on es viu amb recursos econòmics sobrants, també
es vera que cada dia són més, les famílies que confessen
tenir dificultats per arribar a final de mes. No tant perquè
no puguin fer front a les seves necessitats bàsiques, com
succeeix a altres indrets, sinó perquè tenen dificultats per
fer front a determinats compromisos adquirits en moments
de major bonança econòmica. Em referesc a la hipoteca
amb interessos creixents, a l’ajuda de la cobertura dels
fills i filles adults o semiadults, als imports de les targes
de crèdit....
De fet, la nostra capacitat d’estalvi familiar va minvant i
creix l’endeutament familiar. I això es dóna a uns moments
en els quals, encara que hi ha feina es produeix, a la
vegada, una progressiva temporalització en l’ocupació.
Tercera.- Lògicament, a partir de l’accés universal a
serveis com són ara l’educació o la sanitat, es posa de
manifest una exigència perquè aquests serveis siguin de
qualitat. Així com el fet de poder gaudir d’unes
infraestructures i equipaments adequats i segurs.
Senyors i senyores, no es tracta de dibuixar un retrat
ombrívol de la nostra realitat. Es tracta de descriure amb
fidelitat noves formes d’inseguretat familiar, encara que
les xifres macroeconòmiques ens indiquen que la “cosa”
va molt bé i millora.
B.- En segon lloc, tal com he indicat, apareix un segon
nivell de preocupacions ciutadanes mes diluïdes, però
altament significatives i esperançadores.
Primera.- Ens començam a preocupar pel futur col·lectiu.
I això no perquè de cop i volta ens hem convertit en
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persones altruistes. Tal vegada començam a intuir que
difícilment, per no dir impossible, podrem gaudir nosaltres
i el nostre entorn familiar d’un futur de benestar i de
qualitat de vida sense un projecte econòmic i social
col·lectiu, comú i compartit. Tenim aquest projecte, o
vivim dels èxits immediats que ens poden conduir
precisament a “morir d’èxit”?.
Segona.- Comencem pel “ nostre pa de cada dia”,
l’economia. Cal dir que jo som un dels que creuen que
l’activitat turística, tot i reconeixent els seus punts febles,
ha estat molt beneficiosa per a Mallorca, pels mallorquins
i les mallorquines. El nostre actual nivell de benestar no
hauria estat possible sense el turisme. No podem negar
que Mallorca va ser líder en l’anomenat turisme de masses.
Més d’un pot pensar, i amb raó, que en nom del turisme
s’han fet moltes barrabassades. Però, jo som dels que
també creuen que aquesta activitat econòmica es pot
reconduir amb altres criteris. Més encara, crec que si no
es canvia l’actual model turístic vigent, el nostre futur es
pot veure hipotecat.
No podem continuar essent competitius, davant els nous
destins turístics emergents i l’aparició de noves formes
de viatjar, si basam el nostre producte turístic bàsicament
en la presència massiva de visitants durant tres o quatre
mesos, oferint més del mateix, lluitant pels preus.... No
podem continuar vivint l’angoixa de cada any esperant si
la pròxima temporada turística serà bona o no, si vendran
pocs o menys turistes.
Tercera.- Però, n’hi ha més. Fins i tot per raons merament
econòmiques hauríem de comprendre i dur a la pràctica
que l’autèntic producte turístic és el nostre territori, el
nostre patrimoni natural, el nostre medi ambient. Si
continuam amb l’actual depredació, el nostre futur està
hipotecat. No podem transformar Mallorca en una gran
urbanització. Evidentment necessitam infraestructures i
equipaments adequats i segurs. Però sempre en
consonància a un territori petit i feble.
És evident que el progrés implica de qualque manera una
actuació transformadora damunt el territori. Però aquesta
acció no implica necessàriament degradació.
És clar que necessitam renovar la xarxa viària, fent-la
més còmoda i segura. Però amb seny. Les autopistes
poden ser necessàries per recórrer grans distàncies. Però
no a un territori limitat com és el nostre. Quant de temps
es guanya? Em fa gràcia quan veig que un vehicle de
gran cilindrada em passa com un coet, anant des d’Alcúdia
cap a Palma i després, la majoria de vegades, me’l trob a
l’entrada de ciutat.
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Però, n’hi ha més. No deixa de ser espectacular i
preocupant el creixement urbanístic de determinats pobles,
amb noms i llinatges, precisament motivats, en part, per
la nova xarxa viària. Creixement urbanístic, d’altra banda,
fet a la majoria de llocs sense ordre ni concert, incorporant
models com són ara “habitatges adossats” prop de l’entorn
històric de la població. Sense oblidar que a la majoria
dels llocs es converteixen en pobles dormitoris.
Quarta.- Jo avui faria una crida als nostres empresaris. Hi
ha empresaris que tenen capacitat financera i organitzativa
per estendre la seva activitat econòmica a altres indrets
mes rendibles. En principi no hi ha perquè criticar-los,
sempre i quan no hagin practicat l’estratègia de “terra
cremada”, entre nosaltres. Però són majoria els que,
voluntàriament o no, resten aquí. Em dirigesc
principalment a aquests. Que siguin empresaris i no
simples “negociants” o especuladors. Les vostres
empreses no tenen futur, si no apostau seriosament per
una preservació i bona gestió del nostre territori.
Quinta.- I encara més. Que la nostra activitat bàsica siguin
els serveis i el turisme amb tota la seva complexitat, no
vol dir la inexistència d’altres activitats econòmiques. No
deixa de ser significativa i preocupant la lenta mort gairebé
segura, d’empreses com són ara Majorica i Yanko. Resulta
bastant evident que és difícil, per no dir impossible, una
indústria manufacturera a Mallorca. Indústries amb fort
valor afegit fruit de la innovació i noves tecnologies.
Només record que la innovació tecnològica al nostre teixit
productiu ocupa un dels darrers llocs a Espanya, i Espanya
a la vegada un del darrers lloc a Europa inclosos el darrers
països que han entrat a la Unió.
Sisena.- I què hem de dir de l’activitat agrícola?. No hi ha
molts motius per ser optimistes. D’una banda les
polítiques agràries comunitàries no ens són favorables.
D’una altra, ens resulta difícil ser competitius en preus,
si no apostam per productes diferenciats i de qualitat amb
una bona xarxa comercialitzadora. Finalment, encara que
amb honroses excepcions, la gent jove no vol treballar al
camp, això no vol dir necessàriament que el nostre camp
només tengui valor urbanístic. Sense dubte hi pot haver
iniciatives agràries d’interès i relativament rendibles.
Algunes d’elles ja estan vigents. Aquí les administracions
públiques han de jugar el paper de dinamitzador i crear
les condicions de tot tipus per poder afavorir una activitat
agrària, encara que no sigui massiva, possible i rendible.
Rol de les administracions que no es pot reduir a simples
subvencions, freqüentment clientelistes, que solen ser pa
per avui i fam per demà.
Possiblement la preservació d’aquest tipus de patrimoni
natural s’ha de desenvolupar no només amb mesures
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directament agràries sinó amb polítiques de
desenvolupament rural. El medi rural s’ha de mantenir
mes enllà de les seves potencialitats de producció
directament agrícola. Si analitzam altres realitats del nostre
entorn europeu podrem observar l’aparició de múltiples i
noves activitats i professions lligades a la ruralia. Per evitar
mals pensaments no em referesc a convertir els pagesos
en jardiners de mansions privades o de camps de golf.
LA NOSTRA SOCIETAT CIVIL I LA POLÍTICA
I ja entram al capítol que tots esperam: els polítics. És
molt possible que més d’un quedi decebut, perquè primer
vull parlar de la societat civil, de la nostra. I ho vull fer
precisament ara, entre d’altres coses, per un motiu molt
senzill: en democràcia, i nosaltres ho som, tenim els
polítics, governants i oposició, que nosaltres (almenys una
majoria de la nostra societat civil ) hem triat. Per tant
primer parlem de la societat civil i desprès dels polítics, o
millor de la política.
La societat, almenys en una societat avançada com és la
nostra, es fonamenta en els individus que es van agrupant
i organitzant, de manera més o menys estable, en funció
d’interessos comuns. Aquests poden ser de distints tipus:
des d’esportius, culturals, veïnals, gremials, escolars,
ecologistes.... i un gairebé infinit etcètera. Una societat
és més viva, creadora, oberta i democràtica com més
articulada i autoorganitzada està.
Fixau-vos que he dit més “democràtica”. Això ho dic
perquè la democràcia no s’esgota, o no s’hauria d’esgotar,
anant a votar cada quatre anys, per molt importants que
siguin els processos electorals. Durant els quatre anys de
mandat, uns al poder i els altres a l’oposició, la societat
civil organitzada ha de continuar fent política. Dit d’una
altra manera: ocupant-se i preocupant-se dels assumptes
públics i comuns. No es pot delegar, com si es tractàs
d’un xec signat en blanc, en els polítics. Aquests han de
seguir escoltant els ciutadans. Per això comencen a
aparèixer al món fórmules participatives de distinta
naturalesa a partir de la societat civil organitzada i
articulada. No en va, determinats polítics tenen autèntic
terror a una societat civil articulada, que entre d’altres
valors ens transforma en ciutadans i no en simples súbdits.
Més encara, no és estrany que es creïn organitzacions
absolutament fictícies, basades en subvencions públiques,
per tal de mantenir-les domesticades.
Dit això, es pot considerar que la societat civil mallorquina
està suficientment organitzada i articulada? La resposta
és, no.
L’explicació pot ser, entre d’altres, els ràpids canvis socials
que han succeït a la nostra societat. En pocs decennis la
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societat mallorquina, ha experimentat canvis substancials
en l’estructura econòmica, en els modes de viure i
conviure, i fins i tot en els nostres valors. Però una anàlisi
més acurada ens permet començar a trobar formes
incipients d’organització ciutadana. Algunes d’elles de
caràcter reivindicatiu front a determinades decisions
d’una o altra administració. També comença a ser
significatiu el nombre relativament alt de determinades
manifestacions (de diferent, naturalesa). A determinats
actes cívics ( des de taules rodones a col·loquis) comencen
a participar ciutadans i ciutadanes anònimes, però amb
cares i ulls, a més a més, dels de sempre.
Serà veritat que comencen a manifestar-se símptomes,
encara tímids, que els mallorquins i mallorquines volem
ser protagonistes del nostre present i sobretot del nostre
futur?.
Però, i els nostres polítics què?. Per raons òbvies, en aquest
acte no parlaré de noms propis, ni de partits polítics
concrets. Però, sí que parlaré de la política. Perquè en
definitiva tots feim política, fins i tot aquells que es
declaren “apolítics”. Vivim, en general, un cert desprestigi
de la política, incloses les institucions democràtiques i
els que dediquen el seu temps a l’activitat política. És
imprescindible que la política, l’activitat política, recobri
el seu valor. En aquesta recuperació una vegada més la
societat civil té un paper fonamental a jugar.
No ens podem limitar a protestar o passar. És
imprescindible que exigim als nostres polítics, triats per
nosaltres, no només apropament en els moments
electorals, sinó també durant tot el seu mandat.
Apropament que no es pot limitar a la seva presència a
actes multitudinaris, festes i saraus. L’apropament real és
saber estar prop dels problemes reals dels ciutadans i
ciutadanes. Els partits polítics no poden ser simples
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organitzacions electorals, on únicament s’acosten els que
volen medrar. Han de ser organitzacions diferenciades i
diferenciables que no esgoten la seva raó de ser a unes
eleccions. Han de ser capaços de donar resposta autònoma
a les diferents situacions que es van donant durant una
legislatura. Les Institucions democràtiques, des del
Parlament, al Consell, o l’Ajuntament, no poden
transmetre una imatge absolutament llunyana i
burocratitzada
Però, tampoc podem caure en el fals simplisme que tots
el polítics són iguals. No és vera. Com a la vinya del
Senyor, i a totes les professions, a tota arreu hi ha de tot.
Els que solen aparèixer als mitjans de comunicació solen
ser els conflictius o els corruptes. Però hi ha mils de
persones, homes i dones, amb noms i llinatges anònims
pel gran públic, que fan una feina a favor dels interessos
generals.
I ARA QUÈ?
Hem intentat descriure el que pot ser gaudir de qualitat
de vida, a més a més del benestar econòmic raonable.
Hem afirmat que aquí, a Maria, els seus ciutadans i
ciutadanes – sobretot si els comparam amb altres indrets
fins i tot de Mallorca – viuen raonablement bé.
Però, el futur no està escrit, és obert. El futur, el nostre
demà i passat demà, dels nostres fills i néts, depèn en
gran mesura de nosaltres mateixos. Però com que no vivim
tots sols, ni Maria és (ni pot ser) una illa dins un altre illa,
el nostre futur va lligat al futur de Mallorca, dels
mallorquins i mallorquines.
Hem intentat descriure els punts forts i dèbils, les
amenaces i oportunitats, que tenim. Vivim una situació
econòmica de relativa bonança. La qual cosa vol dir que,
si som intel·ligents, sabrem aprofitar el moment per
canviar, sense traumes, el que és necessari i qualque
vegada imprescindible de canviar.
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Primer.- Apostar decididament per un capital humà,
especialment dels nostres fills i filles. Això vol dir apostar
clarament per una educació de qualitat i oberta a tots, i a
tots el seus nivells (l’ed. Obligatòria, la mitjana, la
professional, la superior...). Però això suposa que els
adults, els pares i les mares, i també les administracions,
creguin de veritat que l’educació és la més important
inversió de futur. Educació suposa coneixement, eines,
hàbits i valors. Ens interessa realment?
Segon.- Apostar decididament per un manteniment del
nostre patrimoni natural, el nostre territori, amb tot el que
implica. I això no només per raons ecològiques, sinó també
per simples raons com són garantir el nostre futur
econòmic on la activitat turística segueixi sent clau.
Tercer.- Apostar decididament per millorar la nostra
implicació com a ciutadans i ciutadanes amb els temes
públics. Això vol dir sortir del nostre aïllament, enriquint
la societat civil, participant en organitzacions que siguin
del nostre interès.
Quart.- Apostar decididament per un projecte comú de
poble arrelat a les nostres arrels, però obert a altres realitats
i cultures, on la diferència no sigui considerada com a
conflicte sinó com a riquesa.
Cinquè.- Apostar decididament per una regeneració de la
vida política, amb unes institucions més properes, i uns
polítics interessats en l’interès general.
És, tot això SOMNIAR TRUITES?. Al Maig del 68 es
va fer cèlebre un dit : Sigueu realistes, demaneu
l’impossible. Jo en diré un altre:
Siguem realistes: fer un Món, una Mallorca, una Maria
millor, és possible. Més encara: intentar-ho fer és una
necessitat. Només depèn de nosaltres.
Gràcies, i endavant.

Per això, entre d’altres coses, és precís:

Setembre 2007

FENT CARRERANY - 9 (213)

AL TORRENT DE PAREIS, DE BELL NOU

En Joan no va venir al torrent. Però tenia un dinar
molt important i s'havia aixecat prest per no arribar tard.
El vàrem deixar a Inca.

La resta, 17 excursionistes, seguírem fins Escorca
per iniciar la baixada cap a l'entreforc.

Sempre en aturam a berenar a l'Entreforc. Na Catalina i en Guillem era la primera vegada que baixaven el
torrent de Pareis.

Na Joana Maria i na Catalina en un dels passos
"suaus" del torrent. El dia fou fresquet.
L'arribada a la mar sempre és un regal per l'excursionista
ja que així descansa refrescant-se en les seves aigües. I
per acabar-ho d'arrodonir la paelleta que ens prepararen
en el restaurant de Sa Calobra. I fins l'any que ve!
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IMATGES DE L'AGOST A MARIA

Una de les dues batucades de l'estiu que han animat el
poble.

Fira dedicada als instruments musicals populars i a la
música tradicional.

Cordador
de cadires
a la fira

Exposició de pintures d'Antònia Font que es varen veure
al llarg de les fires d'agost.

Corral de cabres muntada per la societat de caçadors Sa
Guàtlera

El grup de voluntaris de protecció civil en la seva
presentació a la darrera fira.
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No mancà el ball de bot en un dels divendres de fira.

Una fura encalça un conill sobre la plaça
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A l'escola de baix hi tingué lloc l'escoleta d'estiu.

El cor Studium, dirigit per Carles Ponsetí, en un excel·lent
concert, conclogué el cicle de concerts del Pla de Mallorca

ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS
La portada de fa vints fou feta pel pintor Pere Alemany, un dibuix
al·legòric de les festes patronals.
Publicàvem un extens reportatge sobre les campanes de Maria, la seva
història, noms i tipus de tocs.
Sa Xerradeta era amb el rector de Maria, mossèn Miquel Estades, feta
per Margalida Mas i Maria del Mar Ribas.
Pere Fons escrivia la biografia de Catalina Vanrell Gual, "Sa Comare
Biniali".
La columna de la llengua anava sobre les revetles i pulicàvem el programa de les festes de la Mare de Déu.
La pàgina pagesa anava dedicada als cercadors d'aigües.
Pere Crespí ens feia un recompte de les quilocalories que ens reportaven
els diferents menjars de les festes.
Bartomeu Pastor ens parlava del premis Font i Roig i publicàvem el
relat de Joan Mas i Vives "Una vida anòmima" guanyador del "II premi Font i
Roig" l'any 1973.
Informàvem del final de torneig d'estiu de futbet, del torneig de tennis i
anunciàvem la celebració de la festa del pedal.
La contraportada estava destinada al nou local de Fent Carrerany i de
Ràdio Maria al carrer Femenies.
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BULLIT DE NOTÍCIES
ROBATORIS A MARIA
El nom de Maria aparegué a la premsa en la
primera quinzena del passat mes quan es va fer ressò
del malestar entre els pagesos del poble per l’onada
de robatoris que havien sofert darrerament. També
la televisió se’n va fer ressò i passaren pel nostre
poble per entrevistar alguns dels afectats. El Diari
de Balears hi dedicà tota una pàgina diumenge dia
12 d’agost i tragué fotos i entrevista. A veure si aquells
que tenen la responsabilitat de fer-hi qualque cosa es
posen les piles i comencen a deixar-se veure per
enmig.
tot, passaven per un acabat que no presentava cap
desnivell central per recollir l’aigua de pluja, cosa
que feia inundar les portasses i les cases. Ara, la pluja
recollida a les teulades i que des de les canals interiors
era conduïda cap a fora, cap al clavegueram, resulta
que també ha inundat cases i patis, ja que no tenien
connexió amb l’exterior. A veure quina serà la
pròxima sorpresa que se’n duran els veïnats!
Mentrestant, això sí, els darrers dies d’agost han
aparegut uns cossiols de fusa i uns bancs, que mostren
un intent d’acostar la fesomia del carrer a allò que
s’havia projectat: un carrer peatonal.

INCENDI A SES TARRAGONES
El passat divendres dia 3 d’agost, al migdia, la
zona de Ses Tarragones, a prop del restaurant, es va
veure afectada per un incendi que va necessitar de la
intervenció dels Bombers per la força que va arribar
a agafar i que va cremar uns quants bocins de la
contrada. La perillositat dels incendis estiuencs hauria
de fer a la gent molt més responsable i anar amb més
compte amb el foc.
EL CARRER DE CA SES MONGES
PROTAGONISTA, PER BÉ I PER MAL
Les pluges que vàrem tenir la penúltima
setmana del mes d’agost mostraren algunes de les
deficiències de la reforma del Carrer de Ca ses
Monges. Aquestes deficiències, denunciades en
aquestes mateixes pàgines i que no s’han arreglat del

DONANTS DE SANG
El passat divendres dia 3 d’agost va tenir lloc
una jornada de donació de sang. La recollida es va
anunciar amb una pancarta que penjà al llarg d’una
setmana del balcó de la Casa de la Vila.
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BULLIT DE NOTÍCIES
AVISOS DE LA POLICIA LOCAL
Ens hem trobat pels carrers de Maria alguns
cotxes que presentaven un paper groguenc enganxat
al vidre del davant i que mostraven ben a les clares
que qui els havia enganxat era la policia local. Ens hi
hem acostat, els hem fet una fotografia i hem llegit
que era un avís que els deia que aquell vehicle feia
temps que ocupava la via pública, sense que ningú el
mogués i que o bé el retiraven d’allà, en un termini
de quinze dies o seria retirat per una grua i es posaria
una denúncia per abandonament de vehicles a la via
pública. No està gens malament que això es faci
complir. Com tampoc no estaria malament que els
solars es tancassin, que es posassin papereres, que
els cotxes i les motos moderassin la velocitat, que la
música no destorbàs els veïnats...

UNA PRESÈNCIA A L’AJUNTAMENT QUE
NINGÚ NO ENTÉN
Més d’una persona ens ha demanat que facem
esment a una situació que es va produint de manera
reiterada a la Casa de la Vila i que volen que
s’aclareixi d’una vegada.
Resulta que quan qualque veïnat va per fer
determinades gestions es troba que qui l’escomet és
una persona totalment aliena al personal
d’administració, no és regidor i sembla que no té cap
classe de càrrec ni de representació a l’Ajuntament.
La gent es queda sorpresa i no sap què fer. A la
passada legislatura sí que era regidor, però
actualment, que se sàpiga, no ha assumit cap càrrec.
Seria bo que per tal d’evitar malentesos s’aclarís el
tema que deixa molt incòmodes tant al mateix
personal de la Casa de la Vila com al visitant.

LA VIOLINISTA CATALINA MARIA SUREDA,
DE GIRA AMB L’ORQUESTRA GUSTAV
MAHLER
Hem sabut que la jove violinista Catalina Maria
Sureda Colombram, ha sortit de gira amb la Jove
Orquestra Gustav Mahler. En aquesta gira, aquesta
jove orquestra formada per més d’un centenar de
joves de vint-i-quatre localitats, haurà fet actuacions
a Itàlia, Brasil i Argentina. Des d’aquí li desitjam
molts èxits i que quan torni ens en faci cinc cèntims.
FESTA A LA NOVA OFICINA DE LA BANCA
MARCH
El mes passat vos informàvem del trasllat de
l'oficina de la Banca March des del carrer de Sa Quintana a la Plaça des Pou. Idò bé, el passat dia 7 d'agost,
es produí la inauguració oficial i s'oferí a clients i
veïns de Maria un refresc per a la celebració de
l'obertura d'aquesta nova oficina més àmplia i cèntrica
que l'anterior el que farà que sigui més còmode per a
clients i treballadors.

FENT CARRERANY - 14(218)

Setembre 2007

DEMOGRAFIA
: ENS HAN DEIXAT:

TELÈFONS D'INTERÈS:

Antoni Carbonell Mas morí el passat 15 d'agost
a l'edat de 51 anys. Vivia a Palma

971525194

Que descansi en pau

BENVINGUTS:
Quim Quetglas Ribas, va néixer el passat
3 de juliol. Els seus pares són Damià Quetglas
Mas i Maria del Mar Ribas Mas
Andreu Oliver Bergas vingué al món el passat sis de juliol. És fill
de Miquel Oliver Planas i Margarita Bergas Mas
Miquel Gual Perelló va néixer el passat 12 de juliol. Els seus
pares són Miguel Angel Gual Gelabert i Catalina Perelló Roig
Eman Ajouaou Kaaouass va néixer el passat 31 de juliol. És fill
de Mustapha Ajouaou i Malika Kaaouass
Marta Morado Mascaró vingué al món el passat 12 d'agost. Els
seus pares són Francesc Josep Morado Xumet i Francisca Mascaró
Ferriol
Christiano Darek Carpio Ochoa va néixer el passat 16 d'agost. És
fill de Christian Ulises Carpio Drouet i Mariuxi del Rocio Ochoa Checa
Enhorabona als pares i demés família

JA L'HAN FETA:

AJUNTAMENT

971525002
(Fax)

Policia Local 971100112
971525688
971525463
(cita prèvia) 902079079
APOTECARIA
971525020
OFICINA DE CORREUS
971858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)
971525083
ESCOLA DE BAIX
971525252
LOCAL TERCERA EDAT
971525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL
971525457
PARRÒQUIA
971525033
GESA: AVARIES
902534902
SOREA,
Servei d''aigua
971644004
Avaries
971644006
EMERGÈNCIES
112
BOMBERS
085
HOSPITAL MANACOR Informació
971847000
Urgències
971847060
Cita Prèvia 971847100
HOSPITAL D'INCA
971888500
AMBULATORI D'INCA
971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA
061
SON DURETA (Centraleta)
971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca)
971502850
AMBULÀNCIES
971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
MANCOMUNITAT DES PLA
971830441
BIBLIOTECA
UNITAT SANITÀRIA

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

Francisco José Morado Xumet i Francisca Mascaró Ferriol es
casaren el passat 16 de juliol. Tenen el seu domicili al carrer des Sol, 13
Simón Font Darder i Francisca Carbonell Rayó es casaren el
passat 28 de juliol. Viuen al carrer de Son Negre, 18

Guillem
Mas Colombram i
Juana Maria Font
Bauza es casaren
el passat 4
d'agost.

.

Que el vostre amor no acabi mai.

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 17 a 20 h.
Dissabtes: de 9 a 12 hores.
LÍNIA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores
LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7'55, 10'30 i 14'45 hores
Sortides Manacor: 11'05, 13'35 i 18 hores
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El temps
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MES DE JULIOL
PLUVIOMETRIA
Dia ................. l.

TOTAL: 0 LITRES

POEMES I GLOSES
A Esporles vàrem anar
i allò pareixia un cel
mos visità don Miquel
i a tots pogué saludar.
Don Miquel quan va arribar
an es poble de Maria
sa banda que aquí hi havia
el vàrem anar a esperar.
Tota sa gent va quedar
contenta més no podia,
llavors tothom el seguia
i dins l'església van entrar
i allà hi va quedar
quasi tota la vida.
Trenta-tres anys va estar
en es poble de Maria
i jo ja me pareixia
no se'n volia tornar.
Andreu Forteza, setembre 1987

Temperatura Màxima
34,9º C (Dia 27)

Temperatura Mínima
17,6º C (Dia 6)
Temperatura Mitjana
25,9º C
Mitjana Màximes
31º C
Mitjana Mínimes
21,8º C

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
Maria
06:25
07:35
08:40
09:40

13:40
14:40
15:40
16:40

19:40
20:40

-Sineu-Inca - Palma
06:41 06:55 07:29
07:52 08:06 08:40
08:57 09:11 09:45
09:57 10:11 10:45
10:57 11:11 11:45
11:57 12:11 12:45
12:57 13:11 13:45
13:57 14:11 14:45
14:57 15:11 15:45
15:57 16:11 16:45
16:57 17:11 17:45
17:57 18:11 18:45
18:57 19:11 19:45
19:57 20:11 20:45
20:57 21:11 21:45
22:01 22:15 22:49

Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:21 06:56 07:09 07:35
07:20 07:55 08:08 08:40
08:25 09:00 09:13 09:40
09:25 10:00 10:13
10:25 11:00 11:13
11:25 12:00 12:13
12:25 13:00 13:13 13:40
13:25 14:00 14:13 14:40
14:25 15:00 15:13 15:40
15:25 16:00 16:13 16:40
16:25 17:00 17:13
17:25 18:00 18:13
18:25 19:00 19:13 19:40
19:25 20:00 20:13 20:40
20:25 21:00 21:13 21:30
22:00 22:35 22:48

BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu- Inca- Palma
07:03 07:17 07:56
08:00 08:18 08:32 09:11
09:15 09:33 09:47 10:26
10:48 11:02 11:41
12:03 12:17 12:56
13:18 13:32 14:11
14:33 14:47 15:26
15:30 15:48 16:02 16:41
17:03 17:17 17:56
18:00 18:18 18:32 19:11
19:33 19:47 20:26
20:48 21:02 21:41
22:03 22:17 22:56

Palma-Inca-Sineu-Maria
06:45 07:25 07:38 08:20
08:00 08:40 08:53
09:15 09:55 10:08 10:20
10:30 11:10 11:23
11:45 12:25 12:38
13:00 13:40 13:53
14:15 14:55 15:08
15:30 16:10 16:23 16:35
16:45 17:25 17:38
18:00 18:40 18:53 19:05
19:15 19:55 20:08
20:30 21:10 21:23
22:00 22:40 22:53

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma

Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

07:15 07:30 08:35
10:45 11:00 11:10 12:15
14:50 15:00 16:05
18:00 18:20 18:30 19:35
Dissabtes, diumenges i festius:
07:15 07:30 08:35
14:30 14:50 15:00 16:05

09:00
13:15
16:30
19:45

10:05
14:20
17:35
20:50

10:15 10:30
14:30
17:45 17:55
21:00 21:15

09:00 10:05 10:15 10:30
19:45 20:50 21:00 21:15
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VII TROBADA DE PAGÈS I
CAÇADOR A MARIA

La Societat de Caçadors Sa Guàtlera el dia 25
d’agost celebrà la VII Trobada de Pagès i Caçador. El dia
24 d’agost també va col·laborar amb la quarta fira nocturna
amb un corral de cabres i un volador d’ animals de caça i
altres animals de ploma i de corral. També hi havia una
demostració de caça del conill amb fura.

La VII Trobada de Pagès i Caçador va començar
a las nou del mati amb un berenar pels socis abans de fer
la tirada de guàtleres a tub. El guanyador absolut va ser
en Biel Bergas, seguit de Lluc Bunyola i Tomeu Carbonell.
En categoria junior el primer classificat va ser Amador
Buñola, segon Francesc Miquel Vanrell, tercer Antoni
Soler i quart Simó Garau.
A
l
vespre
la
Societat
de
Caçadors va
convidar
el
poble de Maria a
sopar,, a la
plaça, de coques
amb verdura i
ensaïmada i
gelat,
amb
agraïment al
pagesos per
poder
caçar
dintre las seves
terres. També hi
havia
dos
castells
per
jugar els nins.

Vàrem tenir de convidats la Consellera del
Departament de Medi Ambient i Natura, Catalina Julve,
el Director Insular de Medi Ambient Francesc Cladera, el
President de l’Associació de Societats de Caçadors de
Mallorca, Nadal Real, el Coordinador de l’Oficina de Caça
del Consell de Mallorca, Miquel Oliver, el Regidor de

l’Ajuntament de Maria, en Jaume Ferriol i el President
de la Societat de Llubí, Antoni Perelló. La Consellera
Catalina Julve i el President Pedro Carbonell varen fer
entrega dels trofeus de la tirada de guàtleres a tub. Una
vegada entregats als trofeus les autoritats i convidats varen
rebre una placa recordatòria de la VII Ttrobada de Pagès
i Caçador a Maria i desprès tothom a sopar.
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GRUP DE PROTECCIÓ CIVIL DE MARIA DE LA SALUT
QUÈ ÉS?
Segons art.1 del decret 44/2003 del 2 de maig pel qual
s’aprova el reglament de voluntaris de protecció civil de
les Illes Balears, els voluntaris de Protecció Civil són
persones que col·laboren de forma regular amb les distintes
administracions de les Illes Balears en les tasques de
salvament de persones i bens afectats per qualsevol sinistre
o calamitat pública , així com en la seva prevenció.

QUI SOM?
Les persones que conformem el Grup de Protecció Civil
som gent de Maria o vinculats a Maria, majors d’edat i
que hem hagut de fer el curs bàsic de protecció civil.
Actualment som 24 els que férem el citat curs.
No es necessita cap requisit especial, simplement tenir
actitud altruista.

-

curs de mercaderies perilloses
curs de persones desaparegudes.

S’han fet al mateix municipi i s’ha evitat els
desplaçaments, normalment es fan els vespres i dissabtes
de matí per ajustar-se als horaris de feina dels voluntaris.
Són cursos gratuïts i tenen el reconeixement de la
Administració pública ( EBAP).
La formació és continuada i està previst organitzar més
cursets a partir d’octubre.
ACTUACIONS
El grup de protecció civil de Maria va anar a netejar el
fuel que havia deixat el “DON PEDRO” a Eivissa a la
platja d’en Bossa. Fou el 15 de juliol.

PER QUÈ?
L’interès de la creació del Grup de Protecció Civil de Maria
de la Salut radica en la protecció i ajuda als habitants del
municipi en cas que perilli la seva integritat física o la
seva salut i amb la possibilitat d’evitar que es produeixin
accidents o calamitats dins el municipi, o bé, en cas que
es produeixin, donar una resposta immediata amb els
recursos locals, mentre s’espera que vinguin els
professionals específics; tenint en compte que els primers
minuts després d’un accident ( incendi, inundació, trànsit,
etc.) són fonamentals a l’hora de la seva resolució.
La formació d’un grup de voluntaris d’aquestes
característiques és important per al bon desenvolupament
de les seves actuacions.

A les dues imatges podeu veure els voluntaris de Maria a la
plaça i a Eivissa amb el seu "Don Pedrito" ple de morques.

IMPORTANT
· Finalment dir que el grup està obert a tota la
gent que estigui interessada i que ens podeu trobar a
la darrera fireta d’agost a la plaça, ja que tenim previst
muntar una paradeta amb informació i documentació
per donar a conèixer l’agrupació. A més està previst
que ens hem de posar les piles per a la XVI FIRA
DEL MERCAT D’OCASIÓ O DE SEGONA MÀ
que es farà el darrer diumenge de setembre com és
habitual.
Si no podeu anar a fira aquests dies i esteu interessats en
conèixer més informació podeu passar qualsevol dia per
l’Ajuntament.

FORMACIÓ CONTINUADA
Pel que fa a la formació, aquest any s’han fet els cursos
següents:

Josep Bergas Frau ( cap de PC de Maria)
Catalina Morey Ferriol.(Cap d’àrea de comunicacions i
premsa de l’agrupació de voluntaris de protecció civil de
Maria de la Salut)
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QUI DIES PASSA....
Divendres, 3 d’agost: Indígenes i colonitzadors: la
reserva temàtica. Anam a sopar a Portocolom, a casa
d’uns amics, i a donar suport a una plataforma i a un acte
dels Maulets que s’han posicionat en contra d’una
urbanització que augmentarà en uns quants milers els
residents al nucli costaner del Rivetó, un racó de la costa
felanitxera preservat miraculosament, fins ara, de les
intencions depredadores de constructors i de polítics
modernitzadors. Allà, la casualitat ens fa coincidir, a casa
d’aquest amic comú, amb en Nofre Rullan, professor de
la UIB i que ha vengut diverses vegades a Maria per
participar a debats sobre models urbanístics i territorials,
on sempre ha defensat un urbanisme controlat, mesurat,
ben planificat, democràticament consensuat i que parteixi
de necessitats reals i no d’especulacions i guanys previstos
pel capital immobiliari, aprofitant una legalitat urbanística
massa permissiva i gens restrictiva. Al voltant d’una taula
generosament proveïda de raïm, formatge i vi, li coment
l’article que ell, ahir mateix dia 2, publicà al Diari de
Balears, on comentava un fet succeït -i viscut en primera
persona- un dia del passat mes de juliol al Port del
Canonge. Allà el milionari propietari de la immobiliària
Engel & Wölkers -que a Mallorca s’orienta sobretot als
estrangers d’alt poder adquisitiu- celebrava una festa per
als seus empleats (cosa que no se sabia en aquells
moments) en unes cases de possessió, Son Coll, de la seva
propietat. Com a acte d’acostament als portdecanongins
residents, el nou propietari considerà que també els havia
de convidar a la festa, amb el reclam d’una actuació d’un
cantant famós, i d’una teca que s’esperava generosa. Els
indígenes residents, agraïts pel detall d’aquell resident
estranger tan important i pensant que la festa era per a
ells, feren cap a la possessió. Un cop allà, els feren esperar,
a les fosques, ben bé tres quarts d’hora, per conduir-los a
unes grades laterals des d’on, separats de l‘escenari per
un espai buit, una corda i uns guardes de seguretat,
pogueren observar com els “convidats” -els de veritat,

no ells- es trobaven just davant de l’escenari, des de
dalt del qual, l’amfitrió de la festa se’ls adreçava en
anglès. En un moment donat va fer referència a la
gent de “the village” que es trobaven de convidats
de pedra, en un costat, fent de claca de l’espectacle.
Per acabar-ho d’arreglar, a l’hora de la teca, la corda
de seguretat i els guardes impedien que els vilatans
portdecanongins es mesclassin amb els convidats
selectes.
De tot plegat, allò que més emprenyà el meu amic
articulista, no fou el fet de sentir-se part involuntària d’un
espectacle de reserva d’indis mallorquins, sinó que la
premsa que es va fer ressò de l’acte presentàs l’acte sense
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fer cap referència a tot el que havia passat amb els
mallorquins usats com a “objectes típics” formant part
del paisatge, que és en definitiva el que acostumen a
vendre aquesta i altres immobiliàries semblants que operen
per les nostres contrades.
Tal com van les coses, també per aquí a prop, potser
sigui l’hora de tornar a treure, de qualque caixa, els calçons
amb bufes, els capells de palma i els rebosillos i posarnos a aprendre a fer ball de bot, si volem anar a beure i/o
menjar de franc a qualque festeta dels nostres il·lustres
visitants, que ens immortalitzaran amb les seves càmeres
fotogràfiques, tot i que ens mantenguin en un tancat a
part.
Dissabte, 11 d’agost: Una mort sobirana. A través de la
premsa sé de la mort de Lluís Maria Xirinacs, un
personatge que
em marcà de ben
a prop en un
m o m e n t
determinat de la
meva vida quan
vaig fer cap a
Barcelona
a
acabar
els
estudis
de
filologia, els
darrers anys dels
70. Aquest exsacerdot, polític
pacifista per
convicció i de
fet, fou un dels
impulsos de
l’Assemblea de
Catalunya,
senador els anys
que al Parlament espanyol es redactava i aprovava l’actual
constitució i que, en part, gràcies a les seves esmenes (poc
enteses, venint -aleshores- d’un sacerdot en exercici), es
declarà laica i s’abolí la pena de mort (fins i tot en temps
de guerra), candidat al premi Nobel de la Pau i famós per
les seves vagues de fam i protestes davant la presó Model
de Barcelona reclamant l’amnistia per als presos polítics
o pel gest simbòlic de no seure’s mai al Senat, quan hi
havia sessió parlamentària com a forma de protesta davant
d’un estat que ell considerava que mancava de rigor
democràtic quan permetia que una nació sotmetès les
altres (tot i emparant-se en una constitució elegida
democràticament) a les seves lleis, costums i llengua.
Aquest irreductible ex-capellà (des de bon
començament havia renunciat a rebre un sou de l’estat
per remarcar de manera ben clara la separació entre
església i estat), va tenir els darrers anys de la dècada
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dels setanta un protagonisme destacat a nivell social i
polític. Fou per aquells anys que qualcú -no record quiem regalà un llibre seu, ciclostilat, que em va impressionar
per les vivències que contava i el to ferm de les
conviccions que transmetia: Diari de presó. També el vaig
conèixer per la seva vinculació directa al BEAN (Bloc
d’Esquerra d’Alliberament Nacional), la formació que
recollia el pensament polític al qual em sentia més proper
en aquells primers anys de la transició democràtica, un
transició que vaig viure en una Barcelona que bullia vida
per tot arreu i on un al·lot de poble com jo descobria tot
un món, una terra, un país, una llengua i una cultura, que
mai ningú no m’havia posat a l’abast en tota la seva
dimensió.
Fa poc, a penes cinc anys, que el seu nom tornà a
aparèixer a portada dels mitjans de comunicació, per unes
declaracions que, tretes de context, i amb una hàbil
maniobra periodística de mitjans de comunicació afins a
l’espanyolisme més cavernícola, foren fins i tot utilitzades
per l’Audiència nacional per empresonar-lo, acusat
d’enaltiment del terrorisme, encara que fou alliberat
immediatament.
Avui, dissabte, llegesc que el seu cos ha estat trobat
mort en una zona boscosa del Ripollès. En una nota que
deixà al seu despatx parlava de posar fi, voluntàriament,
a la seva vida, com un acte final, lliure i personal
d’alliberament (sembla que patia una malaltia incurable),
ell que sempre havia lluitat per l’alliberament dels altres
i de la seva nació, tot això sense oblidar-se de recordar
als polítics actuals el seu trist paper de renúncies personals
i col·lectives.
Deia, entre altres coses la nota: “Una nació esclava,
com un individu esclau, és una vergonya de la humanitat
i de l’univers”... “Avui la meva nació esdevé sobirana
absoluta en mi. Ells han perdut un esclau, ella és una
mica més lliure, perquè jo sóc en vosaltres, amics!”.
Conseqüent fins al final. Descansa en pau, Xiri!
Dissabte, 25 d’agost: De batalla en batalla fins a la
derrota final (després de mort). En un d’aquests
innombrables i sovint entranyables sopars que solen cloure
la segona quinzena d’agost, surt a rotlle la tràgica història
d’un conegut, mort no fa gaire, que es va fer famós per
les seves constants i renoueres reivindicacions davant
d’organismes públics (ajuntaments, sobretot) i empreses
diverses que ell creia que obraven en contra dels seus
interessos o que actuaven de manera il·legal amb la
connivència dels poders públics. Aquest personatge,
separat de la seva dona, amb la qual mantenia un litigi,
també, i una separació de fet, morí de manera sobtada. La
terrible ironia va fer que morís sense fer testament i que
tot anàs a parar a mans de la seva viuda, la qual posà
immediatament a la venda les propietats heretades, una
de les quals fou adquirida (tràgic i cruel final) per una
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d’aquestes empreses amb les quals mantenia un dels seus
històrics enfrontaments. Pitjor i més trist final, impossible.
Dimarts 28 d’agost: Guardau-vos de pedra rodona, de
ca que no lladra... i de la guàrdia civil, si sou dona,
musulmana i parlau en
català. Una glopada agra em
puja de cop quan, assegut a
la taula, al corral, em bec el
cafè amb llet matiner i faig
una ullada a la premsa del
dia. Hi llegesc la notícia
d’una al·lota, marroquina,
que fa vuit anys que viu a
Mallorca, i que en presentarse a un quarter de la guàrdia
civil, a Palma, on havia estat convocada per a una feina
d’intèrpret, no se li va ocórrer res més que dir “—Bon
dia”, al guàrdia civil de l’entrada i de demanar per un cap
amb qui s’havia d’entrevistar... en català. Valga’m Déu,
com es posaren el guàrdia i l’endemà, quan hi tornà i la
deixaren passar, el cap de la benemèrita. La deixaren com
un pedaç brut pel seu atreviment, de parlar, a la guàrdia
civil, en català. La tractaren de “mora catalanista” i la
deixaren sense la feina promesa.
El mateix dia, al cap de poques hores, vaig a visitar
un conegut. Me’l trob llegint el diari (un diari) i com que
em coneix (ens coneixem), m’escomet horroritzat amb la
notícia que el “seu” diari treu a portada. Ocupant gairebé
tota la portada del diari, un líder d’un partit
independentista, diu —com sol fer dia sí, dia no— que
com que l’estat no respecta els drets del seu poble,
demanarà un referèndum per independitzar-se’n. Jo li
esment el cas de la jove magribina que viu a Mallorca, i
com els representants de l’estat que ens ha de protegir a
tots, que ens ha de respectar a tots, havia tractat la jove,
pel sol fet de parlar, a Mallorca, en la llengua pròpia de
Mallorca. Ell, com si sentís ploure, m’enfloca: —I si els
guàrdies civils no l’entenien, pobrets!
Això nostre té una compostura difícil.
Joan Gelabert Mas
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ELECCIONS DE LES PANXADES
Les eleccions a Maria del maig’07
Aquestes passades eleccions han destacat per la
gran participació dels votants, i, també, per les festes,
saraus i sopars que els partits polítics han fet pel poble.
Se n’ha duit la doma el PP, que no hi ha cap duote que és
el partit que té més doblers, i ja se sap, qui té doblers vola
i qui no en té rodola.
La campanya del PP va ser intensa, quasi
desmesurada. La torrada al poliesportiu tingué tal èxit,
que crec que pel PP fou apoteòsic. Això sí, hi havia molta
de gent que no era de Maria. Segurament havien convidat
una gran quantitat de peperistes per fer ambient, era
important donar bona impressió als mariandos.
El vespre d’aquesta torrada, si no ho duc malament,
encara estàvem en pre-campanya, però, tant en Toni Mulet
com el senyor Matas, s’aprofitaren de xerrar, millor dit
fer promeses, que si tornaven comandar farien tantes i
tantes coses, que jo ara intent recordar-me’n però no puc,
no me caberen dins el cervell. Això sí, me’n record
d’algunes que va dir en Toni Mulet que havia o havien
fet: acabar ca Ses Monges, enllumenat nou, reforma del
poliesportiu, aigua potable, asfaltat de camins, societat
de regants, el camí creuer moltes més. En tot això, digué,
el president Matas ens ha ajudat molt, perquè han vingut
a Maria molts de doblers del Govern Balear, va dir la
quantitat però ja no la record. El que no digueren ni en
Mulet ni en Matas fou que durant la passada legislatura
el govern de l’estat era socialista i han vengut molts de
doblers de Madrid a les Illes Balears, i aquí els han
gestionat com més els ha convingut. A mi no m’estranyaria
que a Maria hi hagi arribat qualque partida que tocava
anar tal vegada a un municipi governat pels socialistes, i
així, aquí, poder fer-ne de grossos. Convé recordar que
quan el senyor Matas era ministre amb el govern del
senyor Aznar n’arribaren ben pocs de doblers a Mallorca
i el motiu era fer la punyeta al Pacte de Progrés, això
dóna idea de com funciona la consciència dels senyors
del PP.
Ara vull donar l’enhorabona a en Toni Mulet pel
gran èxit que ha tingut a través de les urnes, però no el
puc felicitar com a batle, no el vull felicitar, no, perquè hi
ha coses que són males de pair, tal com deia en Joan
Gelabert al seu escrit de Qui dies passa... del mes de maig.
És mal de pair que en Mulet digui que els que estan
a l’oposició han de col·laborar, potser no siguin les
paraules exactes que diu ell, amb l’equip de govern, per
fer feina junts pel poble. Jo dic que l’oposició ha de fer
feina pel poble, però fent una bona oposició, com pertoca.
Criticar i fer saber al poble les actuacions de l’equip de
govern quan no actuï correctament o surti de botador i
donar suport a les propostes que sien a favor del poble.
En Toni Mulet, això que diu s’ho hauria d’haver aplicat a
ell mateix a les eleccions de l’any 2003. En Martí Ferriol
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va sortir elegit batle en minoria., tenia la regidora del PSMIndependents que no formava part de l’equip de govern
però li va oferir suports puntuals, només bastava que els
hi donàs sempre que fos en benefici del poble. Amb això
hi estic ben d’acord; amb aquesta regidora i tres del PSOE
eren quatre i si en Toni Mulet que amb el seu xerrar és tan
altruista s’hi hagués afegit donant suport puntual a les
propostes que haguessin entrat correctament dins llei,
s’hagués pogut governar i tirar endavant el poble en
minoria.
Aquí també hi ha una cosa a dir. Si el senyor Matas
no hagués volgut col·laborar, segurament no s’hauria fet
tant com s’ha fet. Bé, ja aniré acabant, de moment, un
altre dia seguiré perquè me queda molt per dir.
En Toni Mulet, vista la situació l’any 2003,
juntament amb un trànsfuga i Unió Mallorquina, que
també volia part a la festa, va veure l’ocasió de ser batle,
encara que hagués de compartir la batlia, i ho va aprofitar.
Jo crec que va pensar: Si aquesta vegada no som batle, no
ho seré mai, així que anaren a fer la putada i la feren.
Per tant, dit lo dit, jo no el puc felicitar com a batle,
tot el contrari, recriminar-li la seva actitud, perquè la
teoria, que un batle amb 3 regidors era molt feble, ell
mateix la desmunta amb les seves declaracions.
Quant a les obres que va dir que havien fet, val la
pena aclarir, per exemple, que l’enllumenat públic estava
aprovat i pressupostat de la legislatura anterior. El camí
Creuer, jo mateix vaig assistir a les reunions dels
propietaris confrontats on ens explicaren les mesures que
s’havien de prendre per dur a terme aquella obra. Supòs
que tots els que hi assistírem recordam que el batlle era
en Guillem Ferriol i en representació de l’ajuntament hi
havia en Toni Mulet, na Catalania Inés Perelló i en Martí
Ferriol, o sia que l’oposició també hi era per donar suport
a aquella obra.
Cal recordar també que a la presentació de’n
Guillem Ferriol com a candidat per Unió Mallorquina al
local de la tercera edat, en Guillem va tenir l’honestadat
de dir que el Camí Creuer s’havia pogut fer gràcies
sobretot als propietaris, ja que sense la seva col·laboració
tal vegada encara no estaria obert
En Toni Mulet va dir: hem fet! Jo crec que amb
doble intenció. Se tractava d’agafar vots.
Ca Ses Monges s’havia d’acabar, amb la doblerada
que ja havia costat, i s’hagués acabat amb un batle o amb
un altre.
L’aigua potable, sí, ha arribat, però tard. Qualsevol
ajuntament, fos del color polític que fos, l’hauria feta
arribar i tal vegada més aviat...
Supòs que si la moció de censura s’hagués de fer
avui s’ho pensaria bé, perquè tal com està el senyor Rajoy,
fa pensar...
Maria de la salut, 4 d’agost de 2007
Joan Ferriol
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ACTUALITAT DEL CLUB CICLISTA MARIA DE LA SALUT. SETEMBRE 07
VIII TROFEU DE CICLISMA EN PISTA “VILA DE
SINEU”

Miquel Salom, a les carreres de Sineu (12-08-07)

Acabà el passat dia 3 d’agost, la darrera etapa d’aquesta
VIII edició. En totes les etapes, sempre hi hagué
representació de Club Ciclista, si bé poques vegades hi
pogué haver tot l’equip, per motius de lesions, a excepció
d’en Joan Serra, que si les corregué totes. Malgrat els
inconvenients, els mariandos i sineuers, foren els
animadors. Dins la classificació final, entre els deu primers
hi havia en Joan Serra, en Joan Ferriol i en Toni Gelabert,
destacant el tercer lloc d’en Joan Serra.
A dalt i al
costat, imatges
de les carreres
de Sant Roc a
Porreres, que
guanyà Toni
Gelabert

passat, envoltant de les carreres. Així mateix hem de agrair
als col·laboradors la seva ajuda: VIATGES MARTEL,
AGUAMAR, BICICLETES CAN BOTELLES,
PERRUQUERIA RINXOLS, TALLER D’ALUMINI
BIEL VANRELL, BARBERIA SALOM I EN BERNADI
MARTI. Las mateixes han estat patrocinades per el nostre
AJUNTAMENT DE MARIA.
Joan Seguí i Joan Ferriol, a la pista de Sineu

ALTRES CARRERES
En totes les carreres del més d’agost hi participaren en
Toni Gelabert i en Joan Ferriol.
A Porreres va guanyar en Toni Gelabert. Joan Ferriol
quedà en quart lloc.
A Ses Salines en Toni Gelabert i en Joan Ferriol quedaren
en segon i tercer lloc, respectivament.
Al moment de sortir la present revista, s’hauran celebrat
les carreres de la Mare de Déu, havent estrenat un nou
circuit, en properes edicions explicarem tot el que ha

RUTES CICLOTURISTES, fetes per els corredors de
Maria.
Dia 08 juliol, CALA TORTA, 92 km
Dia 22 juliol, FAR DE CALA RATJADA, 98 km.
Dia 05 agost, FORMENTOR, apart dels habituals hi
prengueren part, TONI FONT, TONI FRAU PASTOR i
el seu fill ANTONI FRAU FERRIOL. 80 km
Dia 12 agost, FELANITX/PORTO COLOM/ CALAS DE
MALLORCA, 82 km
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Dia 15 agost, TOFLA, ORIENT, COLL DEL’HONOR,
92 km
Dia 26 agost, RANDA, CURA, 75 km
VOLTA CICLOTURISTA INTERNACIONAL A
MENORCA
Ja preparam l’anada a MENORCA, per participar a la
Volta Cicloturista Internacional a MENORCA. Els dies
19,20 i 21 d’octubre.
Salut i bones festes 2007
Pep Ferriol Torelló

A dalt, Toni Frau
Ferriol, nou corredor
que aquests estiu ha
sortit amb el club, a
Formentor i a
l'esquerra, tots els
participants a l'anada
a Formentor (5-0807)

FESTES DE LA MARE DE DÉU

A les 16:45 h Promoció 14 voltes 15,4 Km
A les 17:15 h Open 40 voltes 44,0 Km

CARRERES CICLISTES
diumenge 2 de setembre de 2007, a partir de les 15 hores
Organitza: C.C. Maria de la Salut

Circuit urbà de 1,1 Km.
Inscripcions a partir de les 14 h Plaça des Mercat Maria de la Salut
A les 15:00 h Principiants Habilitats
A les 15:15 h Alevins 5 voltes 5,5 Km
A les 15:30 h Infantils 10 voltes 11,0 Km
A les 15:50 h Cadets + Júniors 25 voltes 27,5 Km
A les 16:30 h Principiants 2 voltes a sa Plaça

PREMIS
Principiants: Obsequis a tots els participants
Alevins – Infantils: 5 trofeus per categoria + 1 Fèmina
Cadet – Júnior – Promoció: 3 trofeus per categoria + 1
Fèmina
Open: 4 trofeus, 1er cada categoria
Categoria de la cursa: C
Circuit: Carrer nou, carrer Villalonga, Ses venes, Sa
Tanca i Carrer nou.
Sortida i arribada: Plaça des mercat.
PATROCINA: AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT
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Torneig de Futbet d’Estiu 2007
Partis jugats:
Quintos – Sud-amèrica
Cas Padrí Toni - Es Triquet
Polipalanca – Exc. P. Ferriol
Rústic des Pla - Rebost Ibèric
Més Esport - Es Fixo
Al.B. Vanrell - Tec. Maimper
Sud-amèrica – Polipalanca
Quintos - Cas Padrí Toni
Tec. Maimper - Rústic des Pla
Es Triquet - Més Esport
Rebost Ibèric - Es Fixo
Exc. P. Ferriol - Al. B. Vanrell
Cas Padrí Toni – Sud-amèrica
Més Esport - Quintos
Tec. Maimper - Es Fixo
Polipalanca - Al. B. Vanrell
Rebost Ibèric - Es Triquet
Exc. P. Ferriol - Rústic des Pla
Quintos - Rebost Ibèric
Sud-amèrica - Al. B. Vanrell
Cas Padrí Toni - Més Esport
Es Triquet - Tec. Maimper
Es Fixo – Exc. Pere Ferriol
Rústic des Pla – Polipalanca
Exc. Pere Ferriol -Es Triquet
Tec. Maimper – Quintos
Polipalanca - Es Fixo
Al. B. Vanrell - Rústic des Pla
Rebost Ibèric - Cas Padrí Toni
Més Esport – Sud-amèrica
Quintos - Exc. Pere Ferriol
Es Triquet – Polipalanca
Es Fixo - Al. B. Vanrell
Sud-amèrica - Rústic des Pla
Més Esport - Rebost Ibèric
Cas Padrí Toni - Tec. Maimper
Polipalanca - Quintos
Rústic des Pla - Es Fixo
Rebost Ibèric - Sud-amèrica
Tec. Maimper - Més Esport
Exc. Pere Ferriol - Cas Padrí Toni
Al. B. Vanrell - Es Triquet
Sud-amèrica - Es Fixo
Cas Padrí Toni - Polipalanca
Rebost Ibèric - Tec. Maimper
Quintos - Al. B. Vanrell
Més Esport - Exc. Pere Ferriol
Es Triquet - Rústic des Pla
Al. B. Vanrell - Cas Padrí Toni
Tec. Maimper - Sud-amèrica

4-5
2-4
1-5
1-1
3-6
8-3
7-3
4-4
2-8
5-2
2-3
2-2
3 -8
7-6
11-6
3-7
3-3
0-1
2-3
4-8
0-3
4-5
1-5
4-2
3-4
3-7
4-7
2-4
8-3
5-5
2-5
10-2
0-8
1-7
0-6
0-19
7-4
2-1
2-3
12-1
7-4
2-3
6-5
8-3
2-4
3-5
0-19
2-4
10-1
5-7

Rústic des Pla - Quintos
Es Fixo - Es Triquet
Exc. Pere Ferriol - Rebost Ibèric
Polipalanca - Més Esport
Sud-amèrica - Es Triquet
Més Esport - Al. B. Vanrell
Rebost Ibèric - Polipalanca
Tec. Maimper - Exc. Pere Ferriol
Cas Padrí Toni - Rústic des Pla
Quintos - Es Fixo
Exc. Pere Ferriol - Sud-amèrica
Al. B. Vanrell - Rebost Ibèric
Polipalanca - Tec. Maimper
Es Triquet - Quintos
Es Fixo - Cas Padrí Toni
Rústic des Pla - Més Esport

15-5
2-6
1-5
5-3
6-8
0-3
3-1
5-7
0-3
5-4
4-6
2-1
2-10
6-4
3-0
3-0

Quarts de final
(1r) Rústic des Pla - (8è) Es Fixo
3-1
(4t) Sudamèrica - (5è) Exc.P.Ferriol
4-8
(2n) Es Triquet - (7è) Rebost Ibèric
1-4
(3r) Al. Biel Vanrell - (6è) Tec. Maimper 4-4 (5-4 penals)
Semifinals
5 de setembre:
21 h. Rústic des Pla – Exc.P.Ferriol
22 h. Rebost Ibèric – Al. Biel Vanrell
Final:
7 de setembre, a les 22 hores
CLASSIFICACIÓ FINAL
Posició Equip

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jugats Gols

Rústic des Pla
11
Es Triquet
11
Alumini Biel Vanrell
11
Sudamèrica
11
Excavacions Pere Ferriol 11
Tec. Maimper
11
Rebost Ibèric
11
Es Fixo
11
Quintos
11
Polipalanca
11
Més Esport
11
Cas Padrí Toni
11

Golejadors
1.- David (Tec. Maimper)
2.- Xisco (Rústic des Pla)
3.- Eugenio (Tec. Maimper)
4.- Tonguito (Sudamèrica)
5.- Javi (Alumini Biel Vanrell)

53
61
57
56
53
80
36
38
42
22
28
25

Punts

31
25
25
22
19
18
17
12
7
6
4
3

25 gols
21 gols
20 gols
19 gols
15 gols
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