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EDITORIAL
Tres són els fronts oberts que en aquests moments té oberts el
nostre poble i que afecten, tots tres, tant la majoria municipal com
l’oposició. La nostra portada fa referència visual a tots tres i en aquest
número hi trobareu més d’una notícia, cartes incloses, a la més mediàtica
i la que més cou: un nou edifici escolar.
A l’editorial del passat mes de gener, ja expressàvem la nostra
voluntat, en forma de desig per al 2008, que les forces representades al
consistori unissin els seus esforços per trobar una solució consensuada i
fer pressió a l’administració per accelerar la construcció d’una nova
escola que donàs resposta a les necessitats d’una població escolar en
augment i que acollís, a més, l’etapa primera, de 0 a 3. Al llarg de tot el
mes les reunions, les notícies aparegudes a la premsa, no han fet més
que embullar la troca i ham mostrat que les coses no s’han fet com tocava
i que tant la majoria, com part de l’oposició han intentat dur les coses al
seu terreny i aprofitar l’avinentesa per criticar els altres. No sabem, no
sabrem mai, si no és que qualcú dels afectats o dels que ho intentaren ho
diu algun dia, per què fracassaren els intents de fer-la al lloc que pareixia
i pareix més adient: al costat del camp de futbol. Serà difícil saber si la
propietat no estava disposada a negociar a canvi (és el destí forçat dels
municipis petits sense recursos) de garanties urbanístiques. Si els
propietaris demanaven massa, si qualcú va malbaratar les negociacions
perquè tenia altres interessos polítics o crematístiques allà, no no sabem
amb certesa, però la negociació no va prosperar. I sorgí una segona
oportunitat, la de davant la farinera, vinculada també a una permuta
urbanística. I quan pareixia que per aquí sí que les coses anaven endavant,
una altra frenada, aquesta vegada amb els papers canviats: qui comanda
aquí, ara ja no comanda allà, qui comanda allà, no comanda aquí. I
tornem-hi, que no ha estat res. I el problema que no es resol i la solució
es retarda. La realitat (llegiu les cartes que publicam en aquest número i
veureu com és d’urgent la construcció del nou edifici) diu que si ara
(encara que el lloc no sigui l’ideal), es tenen els metres necessaris per
construir un edifici únic, s’ha de fer i tothom ha d’empènyer en el mateix
sentit. És, fins i tot, una qüestio de seguretat per als nostres fills. No es
pot esperar més.
El segon punt de conflicte mostra fins a quin punt la qüestió
urbanística a Maria necessita posar les coses clares i que el Consistori
(Segueix a la pàgina següent)
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sigui escrupolós i apliqui la llei amb el màxim rigor, a
més de tenir ben clar quin model de poble volem per al
futur. Aquests dies, si heu intentat aparcar pel Carrer
Major haureu vist que hi ha uns senyals que ho
prohibeixen, perquè una empresa que té els drets (sembla
que no massa drets) per fer una promoció urbanística al
clot del darrere de l’església (un vertader cul de sac) ha
de fer passar camions per treure o posar material. A l’hora
de la veritat, aquesta empresa, que venia com a part de la
promoció un espai amb piscina i d’ús comunitari sobre
el qual ni tan sols tenia cap dret de compra, ha tirat pel
dret i ha obert un camí, per on fa passar els camions, en
una finca d’un veïnat sense ni tan sols demanar permís.
Se suposa que des de l’Ajuntament les fites i els límits
urbanístics deuen estar molt clars i que la vigilància de
les obres deuen poder comprovar si s’ajusten a la legalitat
o no o si envaeixen espais particulars. La responsabilitat
i vigilància municipal ha de ser estricta perquè un negoci
particular no afecti, faci malbé o faci perdre drets als
ciutadans que no hi guanyen més que maldecaps, renou,
pols, perquè un altre se n’ompli les butxaques. Ha hagut
de ser la denúncia d’un dels afectats qui ha fet aturar les
obres. Seria bo que tots els veïnats de Maria poguéssim
confiar que el nostre consistori vigila pels nostres
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interessos col·lectius i no permet il·legalitats, abusos ni
que funcioni la llei del més fort.
I arribam al tercer punt calent: el polígon industrial.
Fa temps que a Maria es parla de destinar un espai a sòl
industrial. S’ha ubicat a diversos llocs, però pareix ser
que la normativa insular marca unes condicions que no
tots aquests llocs complien. I això lliga tant amb el primer
com amb el segon dels espais que han sonat per a
equipament escolar. Quan va fracassar el conveni
urbanístic per fer l’escola al costat del camp de futbol i es
va fer el mateix al Clot d’en Maiol, el primer va passar a
ser un espai preferent per ubicar-hi el polígon. La seva
compra per part d’una empresa interessada en sòl
industrial, i la informació (diuen que privilegiada, d’aquí
ve el conflicte) de certs empresaris locals sobre les
intencions de l’empresa constructora amb el vistiplau de
l’Ajuntament, que volia donar preferència a les empreses
de Maria, ha acabat d’embullar la troca.
En una qüestió com aquesta, bàsica i prioritària per tirar
endavant determinades empreses i per treure-les de dins
el cas urbà, pel que significa de millora de les condicions
medioambiental, s’ha de ser molt prudent i anar amb la
veritat i la llei per davant. Si no es fa així, si es creen
dubtes sobre el procés, s’entra en un terreny molt perillós
del qual tothom en pot sortir esquitxat.

PANCARITAT A SA COMUNA DIA 30 DE MARÇ. DIUMENGE DE L’ÀNGEL
Dia 30 de març, Diumenge de l’Àngel, si el temps ens acompanya tenim previst anar d’excursió a Sa
Comuna de Maria.
Des que es va adequar i habilitar per a ús públic, ja són molts els grups i persones que hi ha anat i han
gaudit del lloc, de les instal·lacions i de les vistes que des d’allà es poden contemplar.
La partida serà de la Plaça des Pou
a peu, bicicleta, cavall, etc. a les
10.30 del matí per tal d’arribar
d’hora per fer caliu i poder torrar.
Cadascú ha de dur el material que
cregui més oportú per fer la
torrada, o per menjar allò que li
véngui més de gust. La gent ha de
preveure, si vol torrar, dur una
mica de llenya per fer el caliu ja
que allà no n’hi ha.
A la Plaça hi haurà cotxes que ens
ajudaran a transportar els objectes
pesats que no puguem dur a
l’esquena. Si feis comptes venir us
hauríeu de posar en contacte amb
algun membre de la redacció de la
revista i així sabrem les coses que
s’han de transportar.
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LA MOGUDA DE L’ESCOLA NOVA
Al llarg del mes de febrer hi ha hagut molt de
moviment envoltant el tema de l’escola nova. Com ja
sabreu, durant la passada legislatura es firmà un conveni
amb la família Pastor Aloy mitjançant el qual s’obtenien
uns terrenys per a construir una nova escola a l’anomenat
Clot d’en Maiol. També se’n féu un projecte i es presentà
a la comunitat educativa.
Tot semblava que, amb els terrenys i el projecte
realitzat, la Conselleria d’Educació i Cultura inclouria la
seva construcció el més aviat possible. Però a mitjans
febrer, la Conselleria presentà a la premsa i als batles
implicats el Pla de Construcció de Centres Educatius per
als anys 2008-2009. Des de la Conselleria es comunicà a
l’Ajuntament que la convidada a aquesta presentació era
un error, ja que el Pla no contemplava cap centre escolar
a Maria.
Per altra banda l’Associació de Pares i Mares, en
assemblea, decidí iniciar una sèrie d’accions per
PRESSIONAR l’Ajuntament i Conselleria per aconseguir
un centre nou davant l’envelliment i greus deficiències
estructurals dels tres edificis actuals. Es penjaren
pancartes a tots els edificis escolars demanant l’escola
nova i s’enviaren comunicats de premsa a diaris i
televisions.
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pares i dos mestres, que s’encarregaria d’anar a parlar
amb els representants de la Conselleria.
Durant la setmana es produí la rompuda d’una
canonada d’aigua a l’edifici nou de l’Escola de Dalt,
suspenent el servei de menjador durant dos dies per la
manca d’aigua.
I el dilluns dia 25 de febrer el Director General de
Planificació i Centres, Sr. Miquel Martorell, rebé la
comissió formada en l’Assemblea de l’AMIPA. D’aquesta
reunió just es tragué en clar que la Conselleria volia més
terrenys per fer l’escola nova, pensant en una futura
ampliació i que, si aquests s’aconseguien es podia parlar
d’incloure-la dins el pressupost de l’any 2009.
La pilota està dalt la teulada. Cap on caurà?
Redacció de Fent Carrerany

S’ha acabat la paciència: Escola Nova, ja!!!
L’AMIPA del CP Antoni Monjo de Maria de la Salut,
després de la notícia del Govern de les Illes Balears sobre
el pla de construcció de nous centres escolars durant els
anys 2008 i 2009, se sent menyspreada per la Conselleria
d’Educació i enganyada per l’Ajuntament de Maria.

El dia 18 de febrer tengué lloc una altra assemblea
de pares al local de la Tercera Edat on hi convidaren també
mestres i representants dels grups polítics. Sortiren una
altra vegada totes les postures sobre el nou centre, des
dels que no en volen cap, fins els que la volen ja en un
lloc, al Clot d’en Maiol, o els que la volen vora el
poliesportiu. Però el que més es van sentir foren les
propostes del PP, continuant el projecte actual i la del
PSOE que desitjaria que fos vora el poliesportiu. Després
d’un llarg debat s’arribà a un acord: formar una comissió
integrada per un representant de cada grup polític, dos

Després d’una assemblea del mes de novembre de mares
i pares, se va decidir començar una campanya per a la
reivindicació de construcció d’un nou centre escolar, cosa
que fa més de 20 anys que se demana, ja que l’actual,
dividit en 3 edificis vells i en mal estat, no compleix les
mesures de seguretat i cau a trossos. L’assemblea va
decidir, abans de començar les mobilitzacions, cosa que
ja volien fer alguns pares, anar per la via diplomàtica i
demanar audiència a la Conselleria per tal d’exposar la
nostra situació i demanar quines eren les seves intencions
sobre la construcció d’una escola nova. Dia 4 de desembre
vàrem demanar per escrit a través del Registre d’Entrada
audiència a la Consellera d’Educació, encara no ens han
dit res.
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Per altra banda ens vàrem reunir amb el Batle de Maria
durant el mes de novembre i ens va assegurar que sols
faltava una firma d’un propietari per poder tenir
l’Ajuntament la titularitat d’un solar i cedir-lo a la
Conselleria, per a la construcció del nou centre escolar i
que l’hi havien assegurat des de la Conselleria que
entraria dins els pressuposts de l’any 2009.
Doncs a dia d’avui hem vist com l’Ajuntament encara no
ha cedit cap solar a la Conselleria d’Educació i la
Consellera no s’ha dignat a reunir-se amb nosaltres per
escoltar les nostres peticions i exposar-nos les seves
intencions. Tot això mentre estaven elaborant el pla de
rehabilitació i construcció de nous centres escolars pels
anys 2008 i 2009, en el qual no hi ha cap inversió al nostre
poble.
Ara ja hem acabat la paciència i l’AMIPA convocarà una
assemblea de pares i mares per tal de decidir les accions
i mobilitzacions a emprendre i arribarem fins on faci falta
per tal de garantir una escola digna i segura per als nostres
fills i les nostres filles.
Maria de la salut a 12 de febrer de 2008.
AMIPA CP Antoni Monjo
Maria de la salut
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JA HEM ACABAT LA PACIÈNCIA:
VOLEM UNA ESCOLA NOVA JA!
Som un grup de pares i mares que NO estam d’acord
amb les passes que s’estan donant per aconseguir una
escola nova a Maria., o sigui, NO RES. Les paraules se
les endu el vent i no perquè ens hagin dit de la Conselleria
que estudiaran el cas i faran UN ESFORÇ per incloureho al pressupost que s’elaborarà al maig o juny hàgim
d’estar contents; tot això significa per qui no ho entengui
que ESTAREM CALLATS un parell de mesos més, el
temps necessari perquè ells pensin una altra excusa i així
anar passant el temps com els anys que han anat passant
fins ara amb la promesa d’una escola nova a Maria.
La majoria de pobles tenen una escola, a Maria en tenim
TRES: dues de la República, que no per això vulguem
dir que no tenen el seu encant arquitectònic (però no per
fer-hi escola); i una del 78, què és la més ruïnosa de totes
(per no dir altres paraules més fortes).
Els infants que assisteixen a l’escola matinera ho han de
fer a un racó d’una aula compartida amb el material de
l’associació de l’escola de música, aula de suport,... per
cert, PLENA DE GOTERES!!! A l’aula de psicomotricitat
són els matalassos (d’anar a dormir) els que protegeixen
que els infants no hagin de jugar dins la humitat, què és
molta; a la sala de professors d’infantil li falta un tros de
sòtil, quina sort que no caigués damunt ningú! per no dir
que els banys s’embossen cada dos per tres...
A les escoles de primària (de dalt) hi ha moltes, moltes
deficiències més: estan plenes d’escales tant per anar al
pati, com per anar a l’aula d’anglès, música, gimnàs,...això
impossibilita que si hi ha un infant amb una cama
enguixada li costa molt desplaçar-se, ja ni parlam que
vengués un infant amb una cadira de rodes... A més a
l’aula de primer de primària hi fa una olor de «merda»
que no s’hi pot estar i la mestra ha de tenir un ambientador
devora la porta.
A l’edifici nou, el »BUNQUER», on és el pla d’evacuació
que la Conselleria obliga a fer a totes les escoles??? perquè
si hi ha un denou, tots els nostres fills, amb els altres
membres que hi pugui haver, HI QUEDARAN A DINS,
ja que l’accés a les aules es fa per una única escala (i ben
estreta) i no hi ha altra sortida possible. En aquest edifici
sí que no hi ha ni rampes ni res pels nins que no es puguin
desplaçar per ells mateixos. El menjador comparteix
espai amb l’aula d’ordinadors i audiovisuals, per això els
infants que hi mengen ho fan envoltats d’ordinadors i
altres aparells informàtics, per no dir que també hi ha
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L’ESCOLA NOVA

una cuina de butà amb la seva corresponent BOMBONA
DE BUTÀ sense cap mena d’instal·lació ni cap extintor i
les piques d’escurar els plats bruts. El rentaplats està
col·locat dins la biblioteca compartint espai amb els llibres
de lectura i consulta. Per cert, si passau pel carrer Angel
Madrigal podreu observar el crui que té l’edifici a la part
alta, allà on s’hi pot passar la mà.
Els nostres fills es veuen obligats a respirar dins un
ambient ple d’humitat i floridura, i això perjudica molt
els infants que tenen problemes respiratoris. Per tot això
i
moltíssimes
altres
deficiències dels
edificis escolars, DEMANAM UNA ESCOLA NOVA JA,
PERÒ QUE SIGUI JA!!!
Grup de pares i mares de l’Escola de Maria

No sabria dir exactament
quant temps fa que parlam de
la necessitat d’una escola nova.
He cercat pels anuaris de
l’escola i per la revista i he
trobat en el número de juliol de
l’any 2000 un article en el qual
exposava les dificultats i els
problemes que teníem a
l’escola per fer la nostra feina.
De llavors ençà hem anat
demanant als diferents
ajuntaments i als diferents
consellers d’Educació la
consideració de la construcció
d’una escola nova. Així ens
visitaren amb aquesta intenció
els Consellers d’Educació Srs.
Francesc Fiol i Damià Pons, per constatar “in situ” la
realitat del nostre centre. Esper que l’actual Consellera,
Sra. Bàrbara Galmés, també ens visiti per veure quin és
l’estat del nostre centre.
La veritat és que pens que hauríem de poder decidir
la ubicació de la nova escola sense cap tipus de
condicionament urbanístic: adquirint els terrenys millors
i amb suficient cabuda per a la seva construcció i sense
entrebancs per a una possible ampliació. Però aquesta
possibilitat no ha passat pel cap de cap grup polític amb
poder de decisió al nostre ajuntament. Tampoc no somiï
que cap mecenes desinteressat digui al poble: “Aquí teniu
aquests terrenys per a construir l’escola”. Per tant hem
de tocar amb els peus en terra i acceptar algun dels
convenis urbanístics que ens permetin la seva construcció.
Els dos llocs que han estat candidats a possible solar
per a la construcció de l’escola nova, el Clot d’en Maiol
i el costat del poliesportiu, tenen factors al seu favor i
factors en contra. En l’anterior article deia clarament que
la millor opció era al costat del poliesportiu. Però un
conveni urbanístic és una entesa entre la propietat i
l’Ajuntament. I en aquest cas ha fallat l’enteniment amb
la propietat. I a hores d’ara no és té res. O això és el que
sembla, que tot està per fer. En canvi pareix que hi ha
hagut entesa total amb la família Pastor i que fins i tot
estan disposats a cedir el terreny necessari per a futures
ampliacions.
Esper i desig que tant Ajuntament com Conselleria
facin l’esforç necessari per arribar a un acord satisfactori
per a tots i que tenguem una escola nova amb el mínim
temps possible.
Magí Ferriol
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SA XERRADETA A SES TARRAGONES AMB ...
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ANTONI MAS NEGRE, SECRETARI DE
L'ASSOCIACIÓ DE CRIADORS DE CAVALLS
MALLORQUINS

Ja feia estona que teníem ganes de fer la xerradeta
amb n'Antoni. Per un motiu a altre l'Associació del Cavall
Mallorquí, era no tícia i parlar amb en Toni ens aclariria
alguns dubtes sobre aquest tema. El Barça juga a Glasgow,
però el deixam per un millor moment i ens desplaçam a
Ses Tarragones per sopar amb el nostre entrevistat.
Quan comences els teus contactes amb el món del
cavall mallorquí?
Devers l’any 1984 o 1985 vaig tenir coneixement que
existia aquesta raça i l’any 1990 vaig comprar el primer
cavall, en Benvingut, però encara no hi havia cap
associació de criadors de cavalls mallorquins.
I l’Associació, quan se va constituir?
L’any 1992, i des de llavors en som el secretari i en Llorenç
Payeras n’ha estat el president fins enguany que ha donat
pas a na Maria Ventura, la nova presidenta.

L’Associació té animals en propietat?
No, abans el Patronat de les Races Autòctones tenia
animals, però actualment tots els cavalls són propietat
dels socis criadors.

Quins objectius té aquesta associació?
L’objectiu principal és fomentar la raça del cavall
mallorquí. Fomentar la cria i la millora de la raça, ja que
és un animal que està en perill d’extinció. L’any 1979
sols hi havia 26 animals en tot el món, 20 femelles i 6
mascles i actualment n’hi ha 227, però no és un número
molt gros per dir que la raça està salvada.

Quines activitats fixes sol fer l’Associació de Criadors
del Cavall Mallorquí al llarg de l’any?
Participam a totes les fires que ens hi conviden. Feim un
concurs morfològic per tal d’anar millorant la raça i devers
finals dels anys noranta anàrem un parell d’anys a les
fires de València. Hi va anar la Policia Muntada de Palma
que té 5 cavalls mallorquins.
Amb la Policia Muntada que té uns 14 o 15 cavalls i com
he dit en té 5 que són de raça mallorquina ara s’ha firmat
un conveni amb l’ajuntament de Palma que en 10 anys
s’ha d’igualar el número de cavalls mallorquins amb els
de altres races.
Anant en aquestes fires de València vàrem veure que a
París se fa el saló internacional del cavall més important
del món i hi vàrem voler anar. Demanarem una subvenció
al Consell de Mallorca a través de l’Institut de l’Esport
Hípic i gràcies a aquesta ajuda l’any 2004 hi anàrem per
primera vegada i ja no hem fallat mai.

Heu augmentat el número d’animals i també deveu
haver millorat la raça?
Clar, hem seleccionat molt bé els animals de cria i anam
fent proves per tal de millorar la raça procurant no tenir
problemes de consanguinitat.

Que no vàreu ser la raça convidada un any?
L’any 2006 vàrem ser la raça convidada d’honor, fórem
els protagonistes. Cada any hi ha una raça convidada i
l’any 2006 va ser el Cavall Mallorquí. Heu de pensar que
això és un gran prestigi ser la raça convidada del Saló de
París. L’any passat que jo hi vaig anar, amb en Miquel
Sureda, hi havia 2.300 cavalls i 64.000 metres d’exposició
d’articles relacionats amb el món del cavall.
Estiu de 1994. En Toni el seu fill Pere de 2 anys damunt el
cavall Benvingut

Arran d’anar en aquesta fira, heu tengut més ressò
internacional?
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un xotet i nosaltres demostram que el cavall mallorquí
sencer també és com un xotet, prova d’això ho demostram
cada vegada que enganxam 3, 4 i fins a 6 cavalls, tots
sencers i no ens donen cap problema.

Na Xesca , en Benvingut i en Toni, l'any 1991, amb el
primer cavall que havia comprat l'any anterior.

Sí, cada any ens demanen cavalls, d’ençà que hem anat
en aquesta fira tenim demanda de cavalls. Ara actualment
només hi ha 2 cavalls en venda en tot el món.
Quines qualitats té un cavall mallorquí que el
distingeix dels altres?
És un animal molt noble i s’adapta a tot i viu damunt
qualsevol cosa, tant pot estar al temps, dins el bosc, etc.
No és un cavall senyor, és un cavall de feina, tant pot fer
doma, com salt, anar enganxat, és un animal multiusos i
sobretot és molt noble.
Prova de la seva noblesa ho podeu veure en aquesta foto
que hi ha 6 cavalls enganxats, això és al Saló de París, i
són sis cavalls sencers, no n’hi ha cap de sanat.
Això de tenir els animals sencers a què és degut?
Un cavall sencer serveix com a semental i a més podem
demostrar la seva noblesa, ja que un animal sencer li feim
fer el mateix que un cavall sanat. Un cavall sanat és com

Aquesta afició al cavall, quan comença?
Això ja me ve de petit, quan era nin el meu padrí tenia un
mul per fer feina al camp i el que més m’agradava era, ja
que només arribava la genolls del mul, entrar dins la
menjadora, desfermar el mul i el duia a beure a l’abeurador
que hi havia devora ca nostra. Allò per mi era un plaer. A
mesura que vaig tornar gran vaig anar aprenent les feines
amb bístia del camp i jo veia que hi havia gent que hi
muntava damunt cavalls i com que a ca nostra no teníem
cavall vaig provar de muntar damunt el mul i aquí me va
començar a venir l’afecció i a mesura que m’he fet gran
més m’han agradat els cavalls.
Però això no és una afecció mala de mantenir?
No, mantenir un cavall té costa uns 30 € al mes. De doblers
no és mala de mantenir, ara sí que hi has de dedicar un
temps cada dia si vols que el cavall estigui bé i com més
el treus més s’adapta a tu el cavall.
Quants de cavalls tens?
Actualment tenc 5 animals: 2 egües de cria, una pollina i
dos cavalls. Les egües no em duen gens de feina ja que
les tenc pasturant per la muntanya tot l’any, els que duen
feina són els dos mascles que els has de treure cada dia.
Quants de socis sou a l’Associació?
Actualment som 90 socis, la majoria són propietaris i n’hi
ha qualcun que ho és per simpatia i donar suport a la
raça. La majoria de propietaris de Mallorca de cavalls
mallorquins són socis.
L’Associació fa feina amb temes de genealogia dels
cavalls?
Sí i més a partir d’enguany que l’exèrcit ha deixat tot el
tema de registres i ho ha agafat el Ministeri d’Agricultura
que a la vegada ho ha cedit a les associacions. Ara tot el
que sia relacionat amb el cavall mallorquí, carta, certificats
de cubrició, estat de ramaderia, tots els papers relacionats
amb la cria del cavall mallorquí ara ho fa l’associació.

Sant Antoni,
1994. Amb
Benvingut a les
beneïdes.
Aquesta foto
ocupà la portada de la revista
d'aquell any.

I això, abans ho feia l’exèrcit?
Sí, l’encarregat era el Ministeri de Defensa a través de
les delegacions de cria cavallar de cada Comunitat
Autònoma. A les Illes Balears hi havia una delegació amb
un coronel d’encarregat i ara tot això a partir de dia 1 de
gener ha desaparegut i ha passat a les associacions de
cada raça.
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I quines funcions té tot aquest paperum?
Les funcions són dur un llibre amb un registre genealògic
de tots els cavalls de cada raça. Certificar cada naixement,
qui són els pares, fent una ressenya de l’animal damunt
la carta, posar-li un microxip, s’ha de treure sang i enviarla al laboratori de Còrdova i poder determinar si aquell
animal vertaderament és fill dels que ha declarat el
ramader. Tots els animals s’han de ressenyar amb el pollí
devora la mare, abans de desmamar.
Amb aquesta ressenya pots certificar que el cavall és de
raça mallorquina, però quan ha complit els 3 anys ha de
passar una nova valoració de l’Associació per declararlo apte com a reproductor. Aquesta valoració consisteix
amb una presa de mides i se’n fa una valoració, els
encarregats de fer aquesta valoració fins ara eren el
coronel encarregat de cria cavallar, un manescal de la
Conselleria i un jutge ramader, que des que hi ha
l’associació sempre he estat jo. Després d’haver passat
aquesta valoració morfològica se declara si l’animal és
apte o no apte per a la reproducció, si no és apte és un
cavall mallorquí però no pot ser semental. Una de les
coses més excloents per ser reproductor són les cames
blanques, ja que cercam la puresa de la raça.

Amb sis cavalls mallorquins, tots sencers

Com ha de ser un cavall per ser reproductor?
Completament negre, sols se tolera un estel blanc al cap,
tota altreataca blanca l’exclou de reproductor. Una altre
causa d’exclusió és que tombin el coll, ja que és hereditari
i ho passarà als seus fills.
Quins mèrits has de tenir per ser jutge ramader?
Primer de tot has d’haver fet el curs de jutge i després ser
soci de l’Associació. Els jutges a més d’aquesta feina
són els encarregats de fer les valoracions als concursos
morfològics.
A Maria ara hi ha molts de cavalls, quants n’hi ha de
mallorquins?
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Miquel Sureda i en Toni al "Salon du Cheval" de París en
el desembre de l'any passat.

A Maria només hi ha els meus. I a Mallorca de totes les
ramaderies grosses no n’hi ha cap que en tengui de
mallorquins.
On és que hi ha les guardes més grosses de cavalls
mallorquins?
Les més grosses són les d’en Miquel Sureda a Son Macià
i la d’en Llorenç Payeras a Inca. Llavors hi ha molta de
gent que té un o dos cavalls a Mallorca, a França hi ha 4
o 5 animals, 2 a Eivissa, a Anglaterra n’hi ha un parell, a
Hongria hi ha una al·lota casada amb un mallorquí i crien
cavalls mallorquins, també hi ha un mascle a Suïssa, ara
comença a haver-hi cavalls per tot el món.
Els teniu controlats a tots el cavalls mallorquins?
Tots no, però el 90 per cent els tenim controlats. També
tenim 2 cavalls a Sevilla a una escola d’oficis relacionats
amb el món del cavall. Un mallorquí és professor
d’aquesta escola i ens va demanar si els volíem deixar 2
cavalls durant un curs amb l’única condició que havien
de ser 2 cavalls que no estiguessin aregats i dos socis s’hi
varen oferir i ara hi ha 2 cavalls a Sevilla i a final de curs
els tornaran aregats, si no se venen per allà.
És un centre d’aprenentatge de genets?
Sí, de genets, domadors, mossos de quadra, i tots els oficis
relacionats amb el món del cavall. Jo crec que això seria
una opció per oferir als estudiants d’aquí, on els al·lots
que els agrada aquest món poguessin aprendre un ofici.
N’hi ha molts de cavalls a Mallorca?
Sí, jo crec que censats n’hi deu haver mes de 25.000 i
tots els que hi ha sense censar, en total hi deu haver prop
de 40.000 cavalls.
Magí Ferriol i Miquel Morey
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L’ENSENYAMENT CONCERTAT, ESTÀ
DESEMPARAT!
Des que hi ha democràcia al nostre País, cada dos per
tres sentim la mateixa cançoneta: “equiparació salarial
dels mestres concertats amb els mestres de la funció
pública”. Però aquesta no arriba mai, ni d’un bon tros.
Promeses i ofertes n’hi han hagut moltes, sense arribar a
acords signats.
He arribat a la conclusió, després de vint-i-sis anys de
mentides, enganys, falses promeses, ofertes que no arriben
a concloure en res, tant a nivell autonòmic com a nivell
de l’Estat, els governs del PP i els diferents governs del
PSOE, que ens han governat al llarg de tots aquests anys,
cap d’ells ha tingut ni té la voluntat ni l’interès
d’equiparar-nos salarialment.
Altre tant ocorre amb els sindicats. Quan es tracta de
defensar els funcionaris públics, cosa que em sembla molt
bé, sempre hi ha unanimitat, bons acords, bona sintonia,
etc. Quan es tracta de defensar els mestres concertats, la
cosa canvia radicalment.
La proposta de regularització salarial per aquest any dos
mil vuit, que l’actual Conselleria d’Educació ha enviat a
la mesa sectorial, no pot ser més ridícula i humiliant. Per
les informacions rebudes, sembla que els sindicats STEI
i UGT majoritaris en el sector, hi estan d’acord. L’únic
sindicat que ha presentat una proposta alternativa, és
CCOO, la qual tampoc satisfà les expectatives que molts
ens havíem plantejat. Segons comentaris fets per alguns
sindicalistes el poc interès demostrat a l’hora de defensar
aquest sector de docents, és perquè la majoria del
professorat concertat no està sindicat (cap culpa en tenim
els que hi estem); també que la majoria són dones i que
aquestes es conformen amb el sou que els donen, perquè
entre el seu sou i el de la seva parella en tenen prou. Això
no és del tot veritat.
Tampoc, els titulars dels Centres Concertats més grans,
fan cap tipus de pressió en favor dels seus docents, encara
que no els paguen ells. Aquests es conformen amb les
subvencions que reben i els és igual si el seu professorat
està bé o mal pagat.
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Quan es parla de Centres Concertats, són moltes les
persones que de seguida pensen amb els centres de frares
i monges, dels centres grossos amb molt d’alumnat. Això
no és així. Hi ha molts de Centres Concertats petits d’una
sola línia, en mans de Cooperatives d’Ensenyament, que
hem de fer molts d’esforços per tal de poder arribar a
final de curs sense tenir números vermells als nostres
comptes. I en aquest cas la lluita és doble, perquè el mateix
professorat a més de la responsabilitat com a tutors d’un
determinat curs, també ens toca alguna altra
responsabilitat (director, secretari, cap d’estudis,
administrador, etc.). Fem un caramull d’hores extres per
poder conservar el nostre lloc de feina i no veiem
recompensat aquest esforç de cap de les maneres. Tot i
donant el mateix servei que qualsevol mestre de
l’ensenyament públic. Entre uns i altres la diferència de
sou es troba entre 500 i 800 euros mensuals.
Tot i saber, per part dels polítics, que l’ensenyament
concertat surt més rendible a les arques de l’Estat que el
propi ensenyament públic, no sembla estar disposats a
fer cap esforç econòmic. Sempre havia pensat que un
govern d’esquerres seria més reticent a les demandes del
nostre sector educatiu. Però es veu que no es així, estava
equivocat.
La situació a més de lamentable, és humiliant. Fa temps
que ho vaig dient als meus companys i a tots aquells que
ens trobam amb les mateixes circumstàncies. És hora de
prendre algunes mesures de força, com ho fan altres
sectors laborals de la nostra societat, per tal de reivindicar
un dret i sortir d’una discriminació a la qual ens tenen
fermats. Si és necessari, s’ha d’anar a una vaga, amb totes
les seves conseqüències.
Si la Conselleria d’Educació del Govern Balear i els
sindicats majoritaris s’obliden de nosaltres, no ens queda
altra alternativa que defensar-nos nosaltres mateixos.
Sabem que tenim el suport de la gran majoria dels pares
dels nostres alumnes. Sols manca que els docents ens
traguem la por i la peresa; i que lluitem per uns drets que
fa tants anys ens neguen.
Pere Sureda Ribas
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EL REBOST DE FENT CARRERANY
CIGRONS AMB BACALLÀ
Ingredients per a 4 persones :
500 gr. de cigrons i dos cullerots del brou de cuinar-los
200 gr. de bacallà dessalat
400 gr. de tomàtiga triturada embotellada i fregida
2 cebes mitjanes
1 pebre (verd) mitjà
2 pebres coents
2 grells d’all
Oli i sal
Preparació :
Picar la ceba, els grells d’all i el pebre verd i refregirlos amb un poc d’oli, a foc lent, simplement que agafin
el color dauradet, i ajustar-ho de sal (dues pessigades).
Posar els pebres coents dins una cassoleta amb aigua
bullint i deixar-los reposar uns minuts fins que es
reblaneixin.

Afegir el sofregit i els pebres ben triturats al sofregit de
cebes i alls i deixar-ho al foc lent durant un quart
d’hora.
Seguidament afegir-hi els cigrons cuits amb els dos
cullerots de brou i el bacallà fet a làmines i encalentirho fins que ens agradi al punt.
Nota: els pebres coents poden ser-hi o no, o bé posarne només un ja que això ha d’anar al gust de cada
paladar.
Per acompanyar aquest plat que es molt adequat en
temps de quaresma el millor és un bon vi negre de la
zona de la Ribera del Duero i també de la zona de
Valladolid, que ara fan uns bons caldos amb sabors i
aromes més que deliciosos.

ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS
La columna de la Llengua seguia intentant donar
pautes per normalitzar la llengua fent fora expressions
foranes que han substituït les nostres genuïnes.
Llorenç Socies ens parlava sobre els perills de
l’obesitat.
Magí Ferriol es feia ressò de la celebració dels cinc
primers anys d’autonomia, seguint la via lenta, la de
l’article 143 de la Constitució Espanyola.
Continuàrem publicant la segona part de
l’interessant article sobre Sa Farinera, del qual n’era autor
Antoni Carbonell i Castelló.
Férem Sa Xerradeta amb l’amo en Pere de Son
Canet i l’amo en Guillem Pollet, president i secretari de
l’Associació de la Tercera Edat.
Pere Crespí continuà amb la segona part dels
antibiòtics, dedicat al descobridor de la penicil·lina,
l’escocès Alexander Fleming.
Fa vint anys que Es Rebrot començà les seves
activitats com a grup d’esplai.
En l’apartat de demografia anunciàvem la mort
d’Antònia Fons Carbonell i Catalina Fiol Arlès i el
casament de Pere Pastor Aloy amb Catalina Mas Mas i
de Antoni Alomar Mir amb Aina Clotilde Romera Romera.

La participació al “Correu obert” fou molt
nombrosa arribant a ocupar quatre pàgines de la revista,
les sis cartes que publicàrem.
Es donava informació de la Casa de la Vila, amb
les decisions de Comissió de Govern i d’una sessió
plenària.
Carrerany Esportiu informava de la volta ciclista
al Pla de Mallorca,
del torneig de
tennis juvenil i
dels jocs escolars
de bàsquet, futbol,
cross i escacs.
Finalment
anunciàvem
l’excursió al puig
Tomir
i
informàvem de la
feta a la vall de
Coanegra.
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BULLIT DE NOTÍCIES
OBRES AL CARRER DE SES VENES
El carrer de ses Venes ja comença a estar potes enlaire.
Tal i com es va fer al carrer Constitució, ara ha tocat el
torn a aquest altre carrer de Maria per tal de soterrar el
cablatge i arreglar les voravies. Esperem que els resultats
i les molèsties siguin mínimes per als veïnats i que
l’agilitat presideixi una obra que és ben necessària i
positiva.

EL PUNT VERD QUASI ACABAT
Si passau pel costat del cementeri, pel camí que va cap a
Banderola podreu observar com el solar que l’Ajuntament
va adquirir per ubicar-hi el nou Punt Verd està molt
avançat. Seria bo que un cop acabat es marcàs de manera
molt clara i prou assequible un horari per tal que tots els
ciutadans del poble poguessin dur-hi el material que s’ha
de reciclar: olis usats, roba, electrodomèstics, paper, etc.
així com que s’establís un sistema de vigilància per tal
que no es converteixi en un niu de brutor.

GARROVERS SEMBRATS AL COSTAT DEL
CEMENTERI
També al costat del cementeri, però a la banda de la
carretera, s’hi ha sembrat uns garrovers que en ser un
poc més grans contribuiran a fer un raconet ben agradable
al costat dels que ja hi ha i que s’han conservat per tal de
fer un poc d’ombra els mesos calorosos de l’estiu.

OBRES AL CINE
El cine de Maria no té sòtil, ni terra; només les quatre
parets que delimiten un solar esventrat. Pareix ser que el
mal estat del sòtil i les contínues filtracions d’aigua en
un any tan plujós com el que hem passat, han accelerat
que els propietaris del local hagin hagut d’intervenir per
evitar que les parets laterals (i els veïnats) en sortissin
perjudicats. Qualsevol persona que hagi passat per davant
del local del carrer Nou i hagi vist com està ara, segur
que li han vengut al cap mil anècdotes viscudes en un
lloc, tancat ara ja fa més de vint anys. Anar al cine, per a
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BULLIT DE NOTÍCIES
la gent de quaranta anys per amunt, va ser un dels
entreteniments dels caps de setmana i un espai de mil i
una vivència que algú hauria de recollir.
TORRADES A ROMPRE
El passat diumenge dia 24, Maria va viure un dels dies
més “torrats” dels darrers anys. La cosa començà no a
maria, sinó a Campos, on es celebrava una diada dels
caçadors i on s’havia convidat a la gent de les diferents
associacions de la tercera edat i altres, a acudir-hi i previu
pagament d’una quantitat gairebé simbòlica, gaudir de
festa i d’un dinar a base de torrada. Diuen que varen ser
molts els mariers assistents.
La Segona Edat, que es mou molt darrerament i organitza
moltes bauxes, organitzà una caminada fins a la Comuna
de Maria i la posterior torrada al mateix lloc. També foren
molts els marxaires que arribaren i compartiren la torrada
a tal lloc. I al vespre, torrada a la plaça. Aquesta vegada,
formant part de la campanya electoral, era el PP qui
convidava a la torrada a la Plaça des Pou. Com que el
vespre era bastant frescot i la gent ja anava plena, la
convocatòria no va ser massa seguida. Tot i això, alguns
dels assistents a Campos repetiren la jugada.
UNA EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL
Ens hem assabentat per la premsa que l’Ajuntament de
Maria rebrà (o ja ha rebut) una subvenció de tres mil euros
(mig milió de les antigues pessetes) de la Conselleria de
Joventut, per adquirir els equipaments necessaris per
muntar una ràdio municipal. Sembla ser que l’interès
demostrat per diverses associacions varen motivar la
sol·licitud de subvenció. A hores d’ara encara no se sap
on s’ubicarà, ni el sistema de gestió de la ràdio. Esperem
més notícies.
EDUCACIÓ VIAL A L’ESCOLA
Ja fa un parell d’anys que es començà aquesta activitat a
la nostra escola amb l’objectiu que els més joves coneguin
totes les normes de circulació que ens afecten a tots. Ja
sia com a vianants o com a conductors de bicicletes, també
els més petits han de complir totes les normes de circulació
per la seva pròpia seguretat. Idò durant els mesos de març
i abril, un dels municipals de l’ajuntament, els dilluns i
els divendres, imparteix les classes d’Educació Vial, als
alumnes de primer a sisè. L’activitat acabarà amb una
avaluació per a comprovar els nivells assolits i també amb
una activitat pràctica en un circuit tancat.
FENTCARRERANY.CAT
Des de principi d’aquest any www.fentcarrerany.cat és
l’adreça que heu d’escriure per entrar al nostre espai web.

Fins ara hi hem posat les tres darreres revistes publicades
així com altres informacions i enllaços a altres webs. Però
tenim intenció d’ampliar al llarg d’aquest anys els seus
continguts amb articles històrics, excursions que es pugin
fer des de Maria, imatges d’antany, així com altres temes
que siguin d’interès. L’Associació de Premsa Forana i
Fent Carrerany com a membre associat fou una de les
entitats que impulsà el PuntCat, que reconeix dins el món
d’Internet les webs del món cultural català del qual
formam part.
UN SECRETARI NOU A L’AJUNTAMENT
Des de fa molt poc tenim un nou secretari al nostre
ajuntament. Es tracta de Jaume Marcé Perelló, natural de
Palma i ha obtingut la plaça mitjançant oposicions, per la
qual cosa té la plaça en propietat. A hores d’ara té el
nomenament provisional. L’hem volgut saludar, donar-li
la benvinguda i li desitjam una bona estança entre
nosaltres.

MARIANTÒNIA OLIVER, AL PRINCIPAL
Maria Antònia Oliver, la
nostra veïnada que es dedica
a la dansa i que dirigeix la
companyia que porta el seu
nom, ha estat notícia
aquestes
dies
per
l’espectacle Mapes, que
tingué lloc al Teatre
Principal de Palma, el passat
dia 21 de febrer. I ara des
del dia 4 al 9 de febrer
l’espectacle que posa sobre
l’escenari és Bobot a
Gal·lifòrnia, al Teatre
Municipal de Palma.
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DEMOGRAFIA
: ENS HAN DEIXAT:

TELÈFONS D'INTERÈS:

Martina Bergas Mestre, morí el passat 11de febrer a l'edat de
90 anys. Vivia a carrer de Sa Tanca, número 1.

971525194

AJUNTAMENT

Que descansi en pau

BENVINGUTS:
Jaume Pira
Porcel va néixer el
passat 7 de febrer. Els
seus pares són Pau Pira
Colombram i
Encarnació Porcel
Pascual.

Victòria Duran
Kastenka vingué al món el passat 21 de febrer. És filla de Antoni
Duran Mir i Lidia
Kastenka.

Ariadna Ferriol Mas
va néixer el passat dia 23
de febrer. Els seus pares
són Pere Ferriol Mas i
Joana Maria Mas Pira.
Enhorabona als pares i demés família

JA L'HAN FETA:
Darwin Gilmar Samaniego i Maria Judith Baque Alvia es
casaren el passat dia 9 de febrer.
Mateo Gabriel Carbonell Cifre i Eva Maria Merino Alvarez
.es casaren el passat dia 23 de febrer.
Que el vostre amor no acabi mai

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

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 GENER
PLUVIOMETRIA
Dia 4 .............. 4 l.
Dia 5 ............. 21 l.
Dia 11 .............. 4 l.
Dia 14 .............. 4 l.
Dia 16 ............. 4 l.

Temperatura Màxima
18,5º C (Dies 19 i 20))

Temperatura Mínima
5,7º C (Dies 30 i 31)
Temperatura Mitjana
12,7º C
Mitjana Màximes
16,7º C
TOTAL: 37 LITRES Mitjana Mínimes
8,6º C

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES

POEMES I GLOSES
Vaig anar a cas rector
pensant que seria tot sol,
n’hi vaig trobar un estol
que feien reunió.
Es menjaven es gall de llavor
amb patates i patató
i un trosset d’ullet de col.
Jo vaig en cos de camia
perquè encara no fa fred.
Dic: l’amo n’Andreu Marxandet
és d’ets homes bons de Maria.
Va perdre sa companyia
i ara roman tot solet.
Pere Joan “Punxo” Març, 1988

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
Palma-Inca-Sineu-Maria
07:03 07:17 07:56
06:45 07:25 07:38 08:20
08:00 08:18 08:32 09:1108:00 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 19:1118:00 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:

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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De son Mel·lo a son Catel·lo:

Els mercats populars de Mali
Des de sempre, i no pot ser d’altra manera com a
mallorquí d’interior, del Pla, els mercats dels pobles
m’encanten; tenen una dimensió humana autèntica, és
on es manifesta l’autenticitat de les persones que dia a
dia fan poble. Qui no ha gaudit de passejar , compri o no
compri, els dimecres per Sineu, els dijous per Inca, per la
fira artesanal de Maria, la fira de l’esclata-sang de Mancor,
etc.?
Però tot això queda petit tant pel nombre de gent,
com pels diversos objectes de compravenda, com pels
múltiples colors de les vestimentes dels assistents, si ho
comparam amb els mercats setmanals dels pobles de Mali.
De per tot arreu van arribant des de trenc d’alba, fins a
gran dia, centenars de someres i carros, amb homes i més
encara dones i infants, carregades de productes de la seva
collita per vendre, amb bolics i més bolics ben fermats
als ormejos de les someres; a vegades mentrestant les
dones van donant el pit als infantons mentre la somera va
arribant tira-tira. Però el que crida l’atenció són els colors
diversos i cridaners dels vestits i les togues de les dones
de Mali, que una vegada més per mi són les més ben
vestides amb elegància popular que he conegut; són una
explosió de color combinats i ben cridaners.
Els mercats de Mali, tant els estables, els de ciutats
una mica grans, com els setmanals, es on encara es fan
quasi totes les compres i vendes per al menjar diari; dels
estris de la vida de cada dia, de la compra de les peces de
recanvi dels aparells que sigui, ja que quasi bé no
existeixen tendes estables als pobles.

A més a més encara els materials manufacturats
són els més abundants, així con també les matèries
primeres per elaborar-los, com per exemple: hi trobam
palmes en feixos, a centenars, i a la vegada hi ha metres i
metres d’estores confeccionades amb aquestes palmes;
també les senalletes, els cistells, les beaces, els ventalls
de cuina, entre molts d’altres estris confeccionats a base
de palmes.
Es poden trobar les zones de venda de roba en tela,
que van medint amb un bastó que fa un metre, com no fa
gaire encara es comprava per casa nostra en anar a
comprar teles.
Es pot comprar sal en pedres, a trossos grans o
petits, a mida, sal que prové del centre del desert del nord
de Mali, i que arriba amb les caravanes fins a Tombuctú,
del qual en parlaré un altre dia.
Es pot comprar llet acabada de munyir, sencera o
formatjada, brossat acabat de fer mentre tu l’encarregues
i vas a fer una volta, formatge tendre, ja que el curat no
l’elaboren; la llet dins odres com els d’abans i en pots
comprar tots els litres que vulguis: de cabra, de camella,
de somera i de vaca.
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Pots comprar totes les espècies que vulguis, tot els
animals que vulguis des de cabrits, cabres, mèns,
porcelles, gallines, ànneres, etc.
I no hi ha problema a l’hora de dinar, ja que hi ha
fogons per tot arreu, bidons tallats per la meitat, als quals
s’hi han soldat tres potes de ferro i ja tenim fogons, igual
que els que tenen moltes cases de camp per Maria; fan
una bona fumera que dóna un aire de misteri a alguns
carrerons estrets, fangosos i atapeïts de gent; pots torrar
carn que hi ha penjada allà mateix, i també muntanyes de
barres de pa del dia. Et fas espassar la gana ben fàcilment.
I de fruites no en falten, bàsicament tropicals o
subtropicals, ja que procedeixen de la zona baixa del
Níger, de la zona de la desembocadura que té un clima
més tropical i on l’aigua es abundant i els arbres fruiters
són una part dels rebost del país.
Els mercats populars de Mali són una vivència que
a un el deixen bocabadat, amb una gent amable, tranquil·la,
pacífica i únicament els nins son una mica abassegadors
sobretot si saben que tu els pots donar un caramel, un
bombó, però mai et demanen diners. Afortunadament la
societat civil de Mali és encara neta en gran mesura de la
contaminació turística, i la gent es oberta i entregada.
Un element important i que crida l’atenció són els capells
de molts homes de Mali, són com un embut, d’una
confecció molt artística on combinen el cuir i el trenat de
palmes, sembla que porten un embut al cap, però la veritat
és que són ben útils per protegir-se del sol, que allí cau a
raig i roi sobre els cos.
Antoni Gelabert Mas
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Qui dies passa...
Dissabte 2: Dret de pas. Potser que abans de començar
amb el fet en faci cinc cèntims sobre el nostre carrer, el
carrer de Sa Raval, el més llarg del poble i expliqui que,
del començament al final, només té tres sortides (carrers
de s’apotecaria, sa tanca i escola) cap a la banda de ponent,
de tal manera que a la part de dalt s’ha de fer tot el
recorregut del carrer si un se’n vol sortir i anar cap a l’altra
banda del poble.
La primera vegada va ser fa ja ben bé dos anys. Era a
l’estiu, el matí d’un divendres de mercat, quan sonà el
timbre que tenim instal·lat al carrer Villalonga, a la part
del darrere de la casa. Hi vaig anar, i com que la porta no
estava tancada amb clau quan vaig arribar em vaig trobar
que madona i carretet de la compra, ja eren dins el corral.
No la coneixia. Ella a mi tampoc. Què em deixaríeu
passar . És que vaig molt carregada i així adreçaré una
mica. Com que totes aquestes cases surten a Sa Raval,
he pensat que així no hauria de caminar tant.
Mentre em deia això, ella seguia avançant cap a l’interior
de la casa, n’obria la porta que dóna del corral a l’interior
de la casa i per endins s’ha dit. Jo, sense haver tengut
temps de reaccionar, em vaig trobar obrint-li la porta del
batiport i facilitant-li la sortida, efectivament, al carrer
de Sa Raval. Quan, més tard, vaig contar la feta a la dona
no se’n podia avenir, però no li donàrem més importància.
El segon cop va ser aquest passat estiu. Aquest cop tocaren
davant, al carrer de Sa Raval. La persona, aquesta vegada,
sí que era coneguda.
Com anam Joan? Que em deixaries sortir pel vostre
corral? Vaig a ca un parent que viu aquí darrere ca vostra,
i així no hauria de fer tota la volta al carrer de Sa Raval?
A pesar que la sol·licitant era coneguda, la situació, per
repetida, ja ens va començar a preocupar. Fins avui. Són
devers les quatre del capvespre i fa poc que hem acabat
de dinar. Ens hem estirat un poc al sofà per fer una
becadeta, ajudats per la televisió. Quan ens temem, el
tercer visitant inesperat ja ha travessat tot el corral i s’ha
col·locat dins de la casa. Res de tocar al timbre o de
demanar per la gent de la casa. Cap endins s’ha dit!
Què va bé? He pensat que em deixaríeu passar per dins
la casa i així no hauria de caminar tant! Vaig a cal meu
fill.
La darrera, avui! Estam mig adormits i no sabem
reaccionar. Afortunadament ens trobam un poc
presentables, però la casa no tant, ja que avui toca fer
dissabte i encara hi ha trastos per tot. A aquella dona,
però, això no sembla importar-li massa. Enfila cap al
portal del davant i surt, això, sí, desitjant-nos que passem
un bon dia. Això ja no pot ser casualitat. Ben pensat, fins
i tot crec que n’hauríem de treure qualque profit de
l’avinentesa. Com que tant el carrer del davant com el
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del darrere formen part de l’anomenada ”ruta del
colesterol” (una ruta pedestre que fa la volta al poble i
freqüentada per gent de totes les edats), he pensat
encarregar dos cartells, un per al carrer de Sa Raval i un
altre per al carrer Villalonga, oferint la casa com a zona
de pas i un tassonet d’aigua per recuperar forces, a canvi
de la voluntat. A veure si així, a finals de mes, puc reduir
un poc l’estretor de la hipoteca.
Dissabte, 9: L’home polièdric. Ho vàrem saber ahir, a
l’hora de dinar. Uns amics comuns que ja havíem
mobilitzat davant de la seva hospitalització urgent a
Caubet, ens ho confirmaren. En Jaume Damians és mort.
Un càncer de pulmons se l’ha endut. Quan ens trobam al
tanatori i veim la diversitat dels assistents veim el
personatge. En Jaume era així. La nostra coneixença, en
una de les seves múltiples cares, va ser a l’escola de les
filles, al Rafal Vell. Tant ell com jo formàvem part de la
junta de l’AMPA de l’escola la qual, entre altres coses,
organitzava les activitats extraescolars. I entre aquestes
el taller de teatre. Com que aquell any la inscripció al
taller havia minvat molt, els pares i mares (molts d’ells
vinculats a la mateixa junta), decidírem que la millor
manera d’estimular les ganes de fer teatre als nostres fills
era veure els seus pares fent-ne. Dit i fet. Així nasqué
Tr(ampa) teatre. I en Jaume fou un dels primers a pujar a
l’escenari. Foren uns anys de molta dedicació, d’esforços
(que tengueren la seva recompensa en el fet que els tallers
de teatre, cresqueren de manera espectacular), i que en el
cas d’en Jaume continuà amb la seva posterior vinculació
al Teatre del Mar, fent un poc de tot (President de
l’Associació d’Amics del Teatre, actor, ajudant de
direcció, etc.).
A més d’aquesta, les altres cares d’en Jaume, avui, també
apareixen. Hi apareix la seva vinculació al món casteller
(els Castellers de Mallorca, presents a l’acte, fan un
silenciós i emotiu pilar), a la Creu Roja (hi veig el seu
president Miquel Alenyar), el món de l’espeleologia
illenca (del qual en Jaume n’era un membre destacat) i el
dels escacs (a través d’un fill que llegeix un text en
homenatge al seu pare en què la vida és comparada a una
partida).
A més d’un record entranyable, conserv, d’en Jaume, un
petit regal, en forma de capseta, que conté tres petites
closques de caragol que em dugué d’una de les seves
expedicions per Centre-amèrica.
Un home que valia per molts, un home de moltes facetes
(i que en paraules de Pere Fullana, el director de teatre:
“era un home que no duia problemes, sinó que aportava
solucions”). Descansa en pau, Jaume!
Dilluns, 25: Ni blanc, ni negre, sinó tot el contrari. Vaig
rebre, ara fa cosa de tres setmanes, una notificació de
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l’Ajuntament on m’informaven que una vegada revisat
el cadastre, si m’interessava fer cap aclariment,
funcionaris de l’administració cadastral vendrien a Maria
per aclarir els dubtes que pogués tenir la nova catalogació.
Tal com indicava la nota vaig demanar cita per a l’únic
capvespre que hi havia per mirar de desxifrar una sèrie
de coses que no em quadraven gens ni mica. Entre els
canvis, un de mot curiós. En un trast que tenen els meus
pares en sol urbà, un galliner, amb reixeta de ferro i uralita
de coberta apareixia catalogat com a parcament doble (un
aparcament de dues altures, alça morena!). Com que,
segons la dita i la realitat corrobora, davant la justícia ets
innocent mentre no es demostri el contrari i davant
d’hisenda ets culpable mentre no demostris la teva
innocència, vaig a la cita concertada per intentar desfer
el malentès i alhora alleugerir la pujada que tal aparcament
fantasmagòric suposava a l’hora de quedar bé amb
Hisenda. Quan arrib, el caos! Sembla ser que a l’agilitat
demostrada per l’Ajuntament per aconseguir que la gent
acudís a la cita amb hora donada, el primer dels dies ja es
va demostrar del tot inviable, ja que el temps dedicat a
cada reclamació variava moltíssim. Solució: qui primer
arriba, se l’atén. Si no hi ha temps, que s’espavili.
D’aquesta manera aquells confiats que havíem concertat
hora i que tan tranquils esperàrem el torn convingut, ens
trobam que quan acudim a la cita, res de res. Ningú no
havia pensat a desfer allò que tan bé havia embolicat.
Així, gent de Maria que ara mateix viu fora poble i que
es presenta a la cita es troba que no té cap possibilitat de

solucionar el seu problema. Viatge de bades i moltes hores
perdudes. Amb paciència, molta paciència, i la generosa
complicitat del funcionari del cadastre, que en teoria havia
d’acabar a les sis de l’horabaixa, un quart abans de les
nou del vespre, he aconseguit saber com desfer l’entrellat
del galliner-aparcament.
I me’n vaig a ca nostra. I si no vols brou, tassa i mitja!
Eleccions generals a la cantonada i l’espectre de colors
ideològic que conforma la diversitat d’opinions
miraculosament s’encongeix fins al punt de no deixar més
que el blanc i el negre. Res de matisos. O blanc o negre...
espanyol. O Zapatero, o Rajoy. Les possibilitats de donar
veu i opinió a tots aquells que pensen que són la cara
amable i la no tan amable de la mateixa espanyolitat
inalterable i inamovible, esfumades de cop. La reducció
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absoluta, la negació de tot cromatisme que cregui i avali
altres visions i altres plantejaments més enllà del “buen
talante” i del “puño de hierro”. La vella sensació de
sempre de ser espectador en un camp que no reconeixes
com a teu i amb unes regles, àrbitres i equips que no et
deixen intervenir si no és formant part d’un dels dos, a la
seva manera, fan que aquesta sensació d’indefensió en
què sempre has de demostrar que el galliner no és un
aparcament doble, no et deixi de banda.
Dimecres, 27: Catalán, mierda! Havia llegit, la setmana
passada, en un diari de Mallorca, la crònica del míting
d’en Rajoy al Palau d’esports d’Inca. Dins de la crònica,
formant part d’una de les múltiples anècdotes de l’acte
es comentava com un energumen del públic llençà un
sonor: “Catalán, mierda!” que fou contestat pel candidat
popular amb un altre “Ahí va eso”. I la crònica, seguia.
La notícia no va merèixer cap comentari, cap postil·la;
no aparegué destacada. Per al cronista, per al diari, no
tenia més transcendència. El comentari despectiu, racista,
insultant de l’exaltat i la resposta i actitud del candidat
popular no va merèixer cap retret, cap consideració
periodística.
No cal haver estudiat massa, ni haver mirat amb lupa
determinada premsa illenca per saber com hauria
reaccionat (i per tant, escrit) si en un míting d’alguna força
esquerranosa o no adscrita a l’espanyolisme militant,
s’hagués sentit un insult en sentit contrari, avalat, a més,
pel candidat respectiu.
Avui, dimecres, l’endemà del míting de Zapatero a Ciutat,
llegesc la crònica de l’acte. I la miserabilitat i pocapena
dels dirigents de l’únic partit d’esquerres que té la majoria
de possibilitats d’endur-se’n cap a Madrid la veu dels
illencs (encara que un cop allà, ja no tornem saber res
més d’ells) va fer que a l’hora de parlar tots, sense cap
excepció, usassin el castellà en una actitud de servilisme
lingüístic que crèiem del tot superat. Pobre país nostre en
què tot es ven i es capgira: el paisatge, la terra, el
patrimoni, la llengua, la dignitat...
Joan Gelabert Mas
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La Conselleria de Medi Ambient implantarà el
sistema de tarifes progressives del consum d’aigua
a tots els municipis de les Illes Balears
La Conselleria de Medi Ambient ha elaborat
l’esborrany d’un decret que estableix mesures per a la millora
de l’eficiència en la gestió de la demanda i per a fomentar i
estimular l’estalvi d’aigua a les Illes Balears. Una de les
mesures previstes és la regulació i unificació de les tarifes
generals de consum d’aigua a les Illes Balears. A partir d’uns
barems generals establerts per la Conselleria, els ajuntaments
podran aplicar el seu propi sistema tarifari.
El nou sistema tarifari serà progressiu, és a dir,
fomentarà i estimularà l’estalvi en el consum d’aigua i en
penalitzarà el malbaratament. És a dir, qui consumeixi menys,
pagarà menys, i qui consumeixi més, pagarà més de manera
progressiva. A més consum, s’aplicarà una tarifa més cara.
Desapareixen les tarifes úniques.
El decret unificarà els barems tarifaris generals.
Actualment, existeixen a les Balears municipis que apliquen
tarifes úniques (preu per metre cúbic d’aigua),
independentment de la quantitat consumida i del tipus d’ús
que se’n fa. També hi ha municipis que ja apliquen tarifes
progressives, però no hi ha un criteri unitari. A més, el decret
pretén complir, l’any 2010, la Directiva Europea Marc de
l’Aigua, que fixa el principi de recuperació dels costos dels
serveis relacionats amb l’aigua.
Les noves tarifes progressives suposen un incentiu per
a l’ús eficient dels recursos hídrics i per evitar consums abusius
d’aigua, i no suposen un augment de la recaptació dels
ajuntaments (directament o a través de concessionaris) per
aquest concepte. El decret unifica barems i redistribueix la
recaptació, de tal manera que ajuntaments o concessionaris
ingressaran el mateix pel consum d’aigua i no podran recaptar
més que el cost del servei, però pagarà més qui més consumeixi
i pagarà menys qui menys consumeixi. Els increments dels
majors consumidors compensaran les reduccions dels qui
consumeixin menys.

Aquest sistema garanteix el caràcter progressiu de les
tarifes. Cal destacar que aquestes tarifes s’aplicaran estrictament
pel que fa al concepte de consum d’aigua, ja que en els rebuts
també s’inclouen altres conceptes: cànon de sanejament,
imposts, etc.
Hi haurà bonificacions del 50 per cent per a les famílies
nombroses. També hi haurà bonficacions del 10 per cent per als
usuaris que hagin reduït el seu consum d’aigua respecte de la
facturació de l’any anterior.
Les tarifes seran diferents segons usos: residencial,
comercial-industrial i hoteler. A cada ús li correspondran quatre
trams de consum en metres cúbics mensuals i a cada tram li
correspondran unes tarifes, de tal manera que siguin
progressives, és a dir, el tram 1 (el de més baix consum) pagarà
menys per metre cúbic que els trams següents. El tram 4 serà el
que pagarà més per metre cúbic d’aigua.
A les Balears, hi ha 13 municipis que encara no apliquen
tarifes progressives a la totalitat del seu àmbit territorial: Alcúdia,
Capdepera, Manacor, Muro, Felanitx, Santa Margalida,
Santanyí, es Castell, es Mercadal, Ferreries, Sant Joan de
Labritja, Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària. La resta sí
les aplica, però les haurà d’adaptar als barems del decret. Els
municipis que no les apliquen hauran de crear el seu propi
sistema tarifari segons els criteris del decret.
El decret també preveu les aportacions econòmiques de
la Conselleria de Medi Ambient als plans d’obres i serveis dels
consells insulars per a obres hidràuliques dels municipis (1,8
milions d’euros per enguany) i inversions per a la detecció i
control de fuites i pèrdues a les xarxes d’aigua i per a
l’optimització de la gestió de pressions (1,4 milions d’euros
també per enguany). Així mateix, el decret preveu ajudes i
concessions per a la reutilització d’aigües depurades destinades
al reg de zones verdes públiques i privades, i a la neteja viària.
Totes les mesures que estableix el decret tenen com a
principals objectius una millor eficiència en la gestió de la
demanda i el foment i l’estímul de l’estalvi en el consum d’aigua,
evitant els usos abusius. Tot plegat suposarà una millora
substancial de la gestió global dels recursos hídrics de les Illes
Balears i una major capacitat per afrontar situacions de sequera.

CICLISME

En Daniel Estarellas amb la selecció de
ciclisme en pista de les Balears
El ciclista de Maria de la Salut, Daniel Estarellas, va defensar el mallot
de la selecció de ciclisme en pista de les Illes Balears al campionat d’Espanya
que se va celebrar al Palma Arena els passats dies 1, 2 i 3 de febrer.
Va participar en tres especialitats, sempre com a velocista de la categoria
elit: velocitat, keirin i quilòmetre. La millor classificació va ser un setè lloc a la
prova de keirin. Va formar equip amb els millors ciclistes de la nostra comunitat
autònoma; noms tan consagrats com Joan Llaneras, Toni Tauler, Miquel
Alzamora...
Per cert, que el ciclista mariando, ha canviat d’equip. Si fins ara havia
defensat el mallot del CC Petra, des d’ara ho farà amb el de la Unió Ciclista Son
Servera al costat del seu bon amic Toni Tauler, a la màxima categoria del ciclisme
illenc.
Tomeu Arbona
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El ‘Pla de Mallorca’ de ciclisme
ja té decidides les etapes de 2008
La segona serà una cronoescalada al puig
de Bonany
El trofeu ciclista Pla de Mallorca – Gran Premi la Caixa
que patrocina el Consell de Mallorca ja té configurades
definitivament les seves etapes. Són aquestes:
1a Dissabte 10 de maig SA POBLA. Organitza el CC sa
Pobla, meta a la Ctra. de Llubí a l’alçada del Poliesportiu.
16’00 h.: Pla Petit: sa Pobla, Muro, Rodona.
Santa Margalida, Son Tovell, sa Serra (PM), Rotonda.
Sineu, Llubí, Cementeri Llubí (MV, P. Petit), Rotonda
d’Inca, Creuer Muro i sa Pobla (38 Km).
17.30 h.: Pla Gran: 1a volta com el Pla Petit. A
la 2a, en arribar a Llubí, seguir cap a sa Verdera, sa Serra,
Sineu, Llubí, Rotonda d’Inca, Creuer Muro i sa Pobla.
MV a la 1a passada per meta i PM a les 3 passades per sa
Serra (89 Km).
2a. Diumenge 18 de maig: PETRA – PUIG DE
BONANY. Organitza el CC. Amics de sa Màquina, contra
rellotge individual de 5 Km, amb partida des de la Plaça
de Petra i arribada al cim del Puig de Bonany.
09:00 h. partirà el primer ciclista del Pla Petit.
En acabar, després d’un interval de 15 minuts per permetre
la baixada de cotxes de Bonany, 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.
3a. Diumenge 25 de maig MURO. Organitza CC Muro.
Meta a la Plaça de St Martí: Muro, Sta Margalida, Son
Tovell, sa Serra (PM), Cr Sineu, Llubí, Cementeri Llubí
(MV, P. Petit), Rotonda d’Inca i Muro.
09:00 h.: Pla Petit: 1 volta al circuit (37 Km).
10.30 h.: Pla Gran: 2 voltes. MV a la 1a passada
per Muro (75 Km).
4a. Dissabte 31 de maig MONTUÏRI. Organitza el CC
Montuïri, amb la meta a la Plaça de l’Ajuntament.
Itinerari: Montuïri, creuer de Son Company, creuer de
Sant Joan, Son Costa i Montuïri (16 Km cada volta).
16:00 h: Pla Petit: 2 voltes (30 Km). PM a Son
Costa i MV a Montuïri (ambdós a la 1a volta).
17.30 h: Pla Gran: 5 voltes (80 Km). PM a Son
Costa (1a i 3a volta) i MV a Montuïri (2a volta).
5a. Dissabte 7 de juny SINEU. Organitza AC Sineu.
Meta a la Plaça des Fossar.

16 hores: Pla Petit: Sineu, Lloret, carretera de
Sineu, Sineu (MV), Lloret, creuer de Pina, carretera de
Sineu, sa Llimonera (PM), Sineu (30 Km).
17.30 h: Pla Gran: Sineu, Lloret, creuer de Pina,
carretera de Sineu, sa Llimonera (PM), Sineu, Lloret,
creuer de Pina, carretera de Sineu, sa Llimonera, Sineu
(MV), Lloret, creuer de Pina, carretera de Sineu, sa
Llimonera (PM), Sineu, Lloret, creuer de Pina, carretera
de Sineu, sa Llimonera i Sineu (84 Km)
L’acte de cloenda serà el divendres 13 de juny a
les 21 h. al restaurant Es Cruce, mentre que l’acte de
presentació oficial, es desenvoluparà el dies 6 ó 7 de maig.
Cal destacar que les entitats que donen suport a
aquesta cursa són el Consell de Mallorca, com a
patrocinador, la Caixa que esponsoritza el gran premi,
Tractors Kubota de Sant Joan que patrocinen les metes
volants i restaurant Es Cruce, amb la regularitat.
Tot això es va decidir a una reunió a la qual hi
assistiren els representants del clubs organitzadors, entre
ells el de Maria de la Salut. Aquesta es va celebrar a Sineu
el passat dia 25 de gener. Cal esmentar que la gran novetat
va ser la cronometrada individual. Una escalada al Puig
de Bonany que veurà arribar per segona vegada els
ciclistes del Pla de Mallorca al seu cim.
No podem oblidar que l’any passat, els ciclistes de
Maria tingueren una actuació molt destacada. Fins i tot,
en Toni Castelló es va posar el mallot de líder absolut del
Pla Petit a una de les jornades i al final va aconseguir el
triomf a la categoria del màster 40 i el segon lloc a la
general a tan sols quatre segons de guanyador. La seva
millor actuació va ser a la contra rellotge Porreres –
Vilafranca, una jornada que va guanyar, la qual cosa el
situà com a primer classificat.
Joan Ferriol va ser també un dels destacats ja que
també es va enfundar el mallot de la general de les metes
volants, va ser a la segona jornada, a Algaida, i al final va
ser també el segon d’aquesta classificació general.
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A PEU DE SANTA MARIA A ALARÓ

El passat dia 24 anàrem en tren fins a Santa Maria
i d'allà a peu cap a Alaró per un camí vora la muntanya.

Passarem per vora la canaleta que du aigua del torrent
de Coanaegra ca a Santa Maria per devora Son Torrella.

Travessàrem un tros de camí empedrat, un tros de via
romana que han conservat sense asfaltar

Després de caminar més de vuit quilòmetres divsàrem
el poble d'Alaró, la nostra primera meta.

El dinar el férem sobre una paret de devora l'església.
Catàrem una botella de vi negre d'Alaró que ens caigué
molt bé

Després de dinar partírem cap a l'estació de Consell
Alaró per agafar el tren que ens havia de tornar a Sineu.

