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EDITORIAL
El responsables de la revista no som, precisament, experts en
economia. Els nostres afers personals es mouen en àmbits diferents d’aquells
que manegen les dades econòmiques i són capaços de fer anàlisis sobre el
moment econòmic i tot allò que envolta el mercat. Però bé, sí que és cert
que, a petita escala, a un nivell més del dia a dia, sí que es veuen coses que
fan intuir que el moment no és precisament per tirar coets, ni per estar massa
optimistes.
Si començam pel sector de la construcció, hi ha unes coses que es fan
molt evidents i que a més són molt fàcils d’observar. Basta fer una volta per
dins el poble per veure com hi ha moltes obres aturades, moltes promocions
que estaven començades, i ara, en aquests moments, es veuen buides, sense
operaris que hi treballin. D’altres, tenen un equip mínim. Això mostra que
tot aquell boom en què els habitatges es venien sobre plànol, ara ja no és
així. Molts de promotors, que construïen amb préstecs bancaris, ara veuen
com han de pagar els interessos, sense haver venut res, i que les obres es
mengen el capital demanat. Una altra imatge, que tampoc no passa per alt
(encara que és cert que ens trobam en un moment en què les vacances poden
ajudar a distorsionar la imatge) és la plaça de Maria, amb molta gent aturada,
sense fer res. El sector de la construcció ha vist frenar de cop i de manera
brutal el ritme tan fort a què havia arribat i la desocupació comença a assolir
nivells preocupants.
El preu dels carburants ha duit a molta gent a mesurar i controlar els
quilòmetres fets amb el vehicle; un propietari d’un bar comentava que l’estiu
pareixia que encara no havia arribat, etc.
Sobre el nivell d’ocupació turística encara és prest per dir res, però
les previsions no permeten cantar molt alt...
Tenir, com és el nostre cas, una economia que es mou, que es dinamitza,
en el sector serveis, i en l’especulació immobiliària, és molt perillós. Un
alentiment com el que pareix que ens ve al damunt pot ser greu, molt greu;
però també pot ser la manera de fer un pensament i veure si el camí que
havíem seguit fins ara era el correcte i reconduir la situació. Cremar i consumir
territori no pareix la manera més intel·ligent de conservar un espai limitat
com és una illa i els recursos que se’n poden treure no deixen de ser limitats.
És cert que n’hi ha més de dos que voldrien que Mallorca sencera s’assemblàs
de cada vegada més a llocs com Malta, o a determinats indrets de la costa
valenciana o catalana, però n’hi ha d’altres que creim en models diferents.
El control dels propis recursos, la defensa del paisatge, dels valors culturals
propis, no poden malvendre’s en nom d’una economia de mercat que ni té
pàtria, ni sentiments, ni es preocupa pel futur. Només es menja el present.
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CAP A UNA ESCOLA NOVA PER MARIA
Acab de llegir al diari que el Consell de Govern de
dia 27 de juny ha aprovat definitivament la construcció
de la nova escola a Maria. S’hi destinaran 4.622.066
euros. L’alegria continguda, que vull compartir amb tots
vosaltres, dóna pas a una pau interior, a la fi d’un llarg
camí que ens durà a tenir una escola nova en un sol edifici
i solar en l’únic lloc on ha estat possible. Era la
conseqüència lògica de la visita de la Consellera

"A l'Expo de Saragossa, vaig coincidir amb la Consellera
d'Educació i Cultura, Sra. Bàrbara Galmés, a la qui vaig
transmetre la satisfacció de la comunitat educativa per la
construcció del nou centre i li vaig demanar ens
fotografiàssim plegats per a la revista"

d’Educació i Cultura al nostre poble, a l’ajuntament, al futur solar
de l’escola i als dos edificis de l’escola de dalt, el passat dia 3 de
juny. Però també conseqüència lògica després de les diferents
reunions, assemblees, comissions i debats que s’han anat fent els
darrers anys, potser més de deu, amb l’escola com a tema central.
Ara el que cal és oblidar partidismes i lluites internes dels
diferents grups per arribar a la meta junts i que el que obtinguem
sigui, i segur que ho serà, mèrit de tots.
Per tant enhorabona a tots per aquesta escola nova que
prest serà realitat.
Magí Ferriol
La foto tant bucòlica de l'esquerra és de l'any 1978 i l'article de
baix correspon al final de curs de 1988. Fa vint i trenta anys
d'aquests dos moments però ja pensàvem i demanàvem un centre
nou.
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Dia 3 de juny fou el dia que s'anuncià
que la Conselleria d'Educació i Cultura
havia pres la decisió de construir una escola
nova a Maria. Per això la Consellera titular
del departament , Sra. Bàrbara Galmés i el
director general de Planificació i Centres,
Sr. Miquel Martorell, foren rebuts per
l'ajuntament a la sala de plens on es féu
l'anunci oficial.

Seguidament es feu una visita al solar
que ha d'acollir el nou centre escolar,
davant la farinera de Can Gual, al
carrer des Pujolet. Després també va
visitar els dos edificis de l'escola de
dalt constatant "in situ" les dificultats
de tot tipus que té el centre.

Acords del Consell de Govern (27 6 2008)
Consell de Govern Autoritzen la Conselleria
d’Educació i Cultura a disposar d’una despesa de 4,6
milions per construir una nova escola de 225 places a
Maria de la Salut
Conselleria d’Educació i Cultura
El Consell de Govern ha autoritzat avui la Conselleria
d’Educació i Cultura a exercir les competències en matèria
d’autorització i disposició d’una despesa plurianual de
4.622.066 euros per a la construcció d’un nou col•legi
públic a Maria de la Salut, que comptarà amb 75 places
d’educació infantil i 150 de primària.
Aquesta quantitat eleva ja a 45.543.154 euros la inversió
plurianual que el Consell de Govern ha autoritzat des del

passat mes d’abril per construir, reformar i ampliar
infraestructures educatives de les Illes Balears.
En concret, el Govern de les Illes ha autoritzat enguany
una despesa de 20.986.515 euros per construir centres
educatius de nova creació a Santa Maria del Camí, Sa
Bodega d’Eivissa, Puig de Ros de Llucmajor i Maria de
la Salut.
Així mateix, s’ha donat el vistiplau per invertir 24.556.635
euros en projectes d’ampliació i de reforma de deu centres
més: Bartomeu Ordines de Consell, Poeta Villangómez
d’Eivissa, Mateu Fontirroig de Maó, Vara de Rei de Sant
Antoni de Portmany, Na Caragol d’Artà, Es Puig de
Lloseta, Es Vedrà de Sant Josep de sa Talaia, Mestre
Guillem Galmés de Sant Llorenç des Cardassar, Juníper
Serra de Petra i Can Pastilla de Palma.
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El batle de Muro i L’origen de les espècies, …amb perdó de Charles Darwin
No fa gaire dies vaig llegir a La Vanguàrdia un
article on es comunicava que un projecte de construcció
d’un camp de Golf, …i van… al terme municipal de Muro,
podria estar en perill pel fet d’haver-hi estat localitzada
una Orquidia geòfita molt escassa i endèmica, cosa que
obligaria a aplicar la legislació de protecció de l’espècie,
vigent com són les lleis de protecció de flora i fauna en
perill d’extinció.
Però la noticia no era únicament aquesta, que de
per si ja valdria la pena donat que seria un motiu d’orgull
que el nostre govern autonòmic fes complir una legislació
proteccionista del patrimoni botànic de les illes.

El tema és que a més a més en aquest indret on es
vol construir el camp de golf, Son Bosc, es veu que és un
terreny humit on s’hi crien uns escarabats únics que viuen
enterrats i únicament surten a l’arena per criar quan es
pon el sol, i precisament per aquestes dates del mes de
juny, és especial perquè els falcons marins que després
d’hivernar a Madagascar, emigren cap a Mallorca, vénen
a cercar aquesta aliment únic, i això és un aspecte molt
interessant del cicle
biològic d’aquesta
espècie animal que
val la pena preservar,
protegir i estudiar
més a fons.
Però vés per on
el batle, Jaume
Perelló, que ja no sap
què fer per tirar
endavant amb el
projecte, es dedica a
fer d’aficionat a
científic i diu: ”Com
que els falcons són
molt intel·ligents,

quan vegin que no hi ha escarabats per menjar se n’aniran
a un altre indret, cercaran alternatives”.
Quina gran bajanada aquestes afirmacions, és tant
com dir: “Els falcons que es fotin i que s’espavilin a cercar
menjar per un altre indret i deixin de tocar-nos allò que
no sona, ja que el que volem és que soni això altre”, podria
afegir.
Aquest tanoca de batle no en té ni idea del que
significa la fragilitat dels equilibris biològics de moltes
espècies i s’atreveix a dir “pocasoltades” com aquesta
que únicament demostren una vegada més que no sempre
un missér i un ase saben més que un ase tot sol, sinó que
a vegades sap més un ase tot sol segons quin missér té al
seu costat. Un no pot manco que sentir vergonya aliena
en sentir dir aquestes estupideses a la primera autoritat
municipal de la noble vila de Muro.
Si el gran Darwin aixecàs el cap segur que es
moriria d’un cobriment de cor. I pensar que aquest
xitxarel·lo representa els interessos comuns del poble.
Horreur...
Antoni Gelabert Mas
Barcelona, Juny 2008.
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ENTREVISTA A PONÇ PONS
Ponç Pons (Menorca, 1956) va ser un lector precoç que,
als deu anys, va començar a fer poemes i va descobrir que l’únic
destí vivible era la literatura. «Illòman» declarat que es considera «menorquí fins al moll emblancat dels meus ossos» i afirma que «Ser menorquí és ser estranger pertot / Ser menorquí és
una malaltia», confessa que escriu per a un lector invisible que
té les faccions mesclades de tots els autors que estima (Pessoa,
Quasimodo, Seferis...). La seva obra, plena de referències
culturals i reflexions ecolingüístiques, ha guanyat prestigiosos
premis (Cavall Verd de Traducció Poètica, 1989: Quatre poetes
portuguesos. Ciutat de Palma, Joan Alcover, 1995: On s’acaba
el sender. Flor Natural als Jocs Florals de Barcelona, 1996. Premi
de la Crítica Josep Maria Llompart, 1995: Estigma. Guillem
Cifre de Colonya, 1995: Entre el cel i la terra. Carles Riba,
1996: El salobre. Viola d’Or als Jocs Florals, 2002: Nura. Alfons
el Magnànim, 2004: Pessoanes. Premi de la Crítica de
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 2004:
Pessoanes. Premi Ramon Llull, 2007. Premi Nacional de la
Crítica Catalana, 2007: Nura. Premi de la Crítica «Serra d’Or»,
2007: Nura.) i l’ha convertit en un dels poetes més importants
de Les Illes. Admirador de Spinoza, viu apartat del món literari,
tot repartint el seu temps entre l’ensenyança (és catedràtic de
literatura), la dedicació a la família, la passió per la poesia com
a forma de coneixement i el retir al camp en la cabana d’una
estància que es diu «Sa Figuera Verda».

als deu anys, després de fer el meu primer poema, vaig descobrir
que l’únic destí vivible era la Literatura.

–Com escrius?
A mà, amb ploma o amb uns Pilot petits de tinta blava i en
paper reciclat o darrera els folis impresos que he corregit.

–I el que menys?
La destrucció de la naturalesa, el canvi climàtic, certes ciutats
invivibles... i moltes persones que es dediquen a molestar els
altres i a espenyar el món.

–Quan escrius?
Quan els meus fills eren petits escrivia de nit. Ara són grans i
tenc més temps. Solc escriure els capvespres o els fosquets dins
una caseta de llenya que m’he fet al camp. No hi ha electricitat
i he d’encendre espelmes. En el fons, sempre estic escrivint
dins el cap.
–Per què escrius?
Perquè sóc poeta i la Literatura és la gran passió de la meva
vida, perquè no ho puc evitar, perquè em moriria sense escriure
o llegir, perquè: “No puc ésser ni sóc més que Literatura”.
–Per què decidires fer-te escriptor?
No ho vaig decidir, hi vaig néixer. Vaig ser un lector precoç i

–Recomana’ns un llibre dels que has escrit i explica’ns el per
què de la tria.
Crec que Nura, de moment, és el millor llibre que he fet. He
hagut de menester tota una vida de lectura i escriptura per poder fer un poema així. Tot el que sóc, crec i sé hi és dins.
–Què és el que més t’agrada del món que t’envolta?
La naturalesa. El camp, la mar, els animals... I moltes persones
que estim en concret, de forma real, perquè açò de dir que un
estima la humanitat sona un poc fals i forçat.

–Què n’opines, dels mites de la nostra cultura?
Que són bons i estimulants, necessaris: Llull, March, Verdaguer,
Mn. Antoni Mª Alcover... Sóc un mitòman i un fetitxista literari.
–Com es pot fer per crear un mite popular –si és que en
necessitam–?
Sempre se’n necessiten, donen cohesió i es creen per mèrits
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propis. Per açò em dol que ningú no parli ja d’Espriu o que a
Manacor no vulguin fer fill il·lustre o dedicar un carrer a Miquel
Àngel Riera. Una cultura que no valora ni respecta els seus
grans autors no es mereix sobreviure.
–Com valores l’estat de la nostra consciència cultural?
Confós, barallat, mediocre. Veig massa sectarisme i partidisme
cultural.
–Com qui vols escriure?
Com jo mateix, amb veu pròpia i agraït pel referent de tots els
autors que estim.
–Quin és el sostre del teu ofici d’escriptor?
Com diu un personatge de Toy Story: l’infinit i més enllà... No
tenc sostre, veig la lluna i les estrelles. Jo cerc Sentit i Veritat.
–Quin verí no hauríem de tastar mai?
El verí de l’odi o de l’enveja, perquè en lloc d’emmetzinar l’altre

et maten a tu. He descobert que per sobreviure en el món literari
són indispensables el perdó i l’oblit.
Josep Pizà, Associació de Premsa Forana de Mallorca

CARRAGOLINS PER TOT ARREU!
CARAGOLÍ (o cargolí). m.
|| 1. Mol·lusc gasteròpode de diferents espècies del gènere
Helix, més petit que els caragols ordinaris, que es cria
principalment en les arbredes (or., occ., val., bal.); cast.
caracolillo.
Intens.—a) Augm.: caragolinarro, caragolinàs,
caragolinot.—b) Dim.: caragolinet, caragolinetxo,
caragolinel·lo, caragolineu, caragolinó, caragolinoi.
Etim.: derivat diminutiu de caragol.
El que precedeix, extret literalment del diccionari
català-valecià-balear, em serveix per parlar d’aquests essers
vius que aquests dies els podeu veure per tot arreu, talment
una plaga. N’hi ha per tot i cerquen enfilar-se als llocs més
alts dels pals, troncs, branques de fonoll, caramuixes,...
Els caragolins han menjat durant tota la primavera i
ara són al seu punt màxim del seu creixement. A finals de
juny deixen de menjar i com que fa calor s’aferren a un lloc
alt i tapen el seu opercle. Si els recollim aquests dies estaran
ben dejunats però no massa magres. De sempre, a casa, hem

recollit i menjat caragolins. Són més bon de fer nets que els
caragols i tots els que ens mengem no formaran part de la
plaga que
s’iniciarà
pel
setembre
quan
recobrin la
seva
activitat.

Aquí
teniu un
testimoni
fotogràfic
dels
caragolins
pels nostres
envoltants.
Magí
Ferriol
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Mariers al Teatre d’Ariany
El passat dia 7 de juny es va estrenar a Ariany l’obra
de teatre escrita pel nostre col·laborador Joan Ferriol “del
Bar de Son Monjo” titulada “A mi me pegarà qualque
cosa” interpretada pel grup de teatre d’Ariany i dirigida
pen Martí Ferriol.
Aquesta obra fou escrita l’any 2003 i en principi
estava pensada per a representar-la el grup de teatre de la
tercera edat de Maria, però per diverses circumstàncies

no fou possible i va romandre dins un calaix fins que el
grup de teatre d’Ariany s’hi va engrescar i el passat dia 7
de juny la presentaren en públic al carrer major d’Ariany.
Malgrat el temps, al començament una lleugera
brusquina amenaçava la representació, una gentada, més
de 400 persones, assistiren a l’estrena i gaudiren d’aquesta
obra, pel que ens han contat, molt divertida.
Des d’aquestes pàgines volem donar l’enhorabona
a l’amo en Joan i a tots els actors i col·laboradors i esperam
poder-la veure prest al nostre poble.
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PRESENTADA LA DIGITALITZACIÓ DE
L’HEMEROTECA DE L’ASSOCIACIÓ DE
PREMSA FORANA DE MALLORCA
La Universitat de les Illes Balears i l’Associació de
Premsa Forana de Mallorca, han celebrat l’acte públic de
presentació de la Digitalització de l’Hemeroteca de Premsa
Forana, realitzat a l’Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull
de la UIB, el passat divendres dia 27 de juny de 2008.
L’acte de presentació comptà amb la presència de
la directora general de Política Lingüística del Govern
Balear, Margalida Tous; la directora insular de Política
Lingüística del Consell de Mallorca, Rosa Barceló; el
vicerector de la UIB, Nicolau Dols; el president de Premsa
Forana, Gabriel Mercè; i el director del Servei de Biblioteca
i Documentació de la UIB, Miquel Pastor, acompanyat
d’Eduard del Valle, Jordi Picó i Miquel Company, del
mateix departament.
Davant una seixantena de persones, es feren una
sèrie de parlaments a càrrec de les autoritats, i els
responsables tècnics de documentació de la UIB, Miquel
Pastor i Eduard del Valle, explicaren els processos que
s’han duit a terme per a la digitalització, i l’organigrama
que tindrà la futura Biblioteca Digital de la UIB.
Les publicacions que han format i actualment
formen part de l’APFM han anat dipositant a la seu social
els exemplars corresponents a la seva periodicitat. Des de
fa trenta anys, s’ha anat acumulant a la seu social de Sant
Joan un fons documental impressionant format per més de
cent capçaleres, que omplen els prestatges de l’associació.
Al llarg dels anys el volum i espai que ocupen ha obligat a
fer necessària una preservació digital de les revistes per
poder-les consultar i posar-les a l’abast a Internet.
Per això, l’APFM, va signar un conveni amb la
Universitat de les Illes Balears, el 31 d’octubre de 2006,
per tal de digitalitzar el fons enquadernat de la seva
hemeroteca. Fruit d’aquest projecte s’han obtingut en
format digital 10.253 números de revista en format PDF,
preparats per ésser publicats a Internet i fer-hi cerques al
text complet del seu contingut.
Aquests números corresponen a 82 revistes de
Premsa Forana, publicades entre els anys 1964 i 2005. Per
poder obtenir-los el Servei de Biblioteca i Documentació
de la UIB ha escanat i restaurat digitalment 271.300
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pàgines. Prest, s’ha de poder incloure també dins la
Biblioteca Digital, la resta de l’hemeroteca (unes 330.000
pàgines més), i també les publicacions més antigues que
no són als prestatges de Premsa Forana, com també les
30.000 pàgines que cada any, a una mitjana de 85 per dia,
es van afegint a la cua.
Donada la importància d’aquesta col·lecció i el seu
valor cultural la Universitat inaugurà, en el moment de la
seva presentació, la Biblioteca Digital de les Illes Balears,
com a interfície comuna per allotjar els projectes de
digitalització dels fons bibliogràfics d’interès científic i
cultural provinents dels arxius, biblioteques, museus i
institucions de reconegut prestigi de els nostres illes.
En l’acte de presentació s’anuncià que comencen
els treballs per bolcar les 271.300 pàgines dins la Biblioteca
Digital de la UIB i que aviat, pel mes d’octubre, serà
possible realitzar-hi consultes al web i recerques a través
de qualsevol ordinador connectat a la xarxa dins de les
publicacions que hi seran en format PDF. Premsa Forana
continua treballant en aquestes diferents fases en el procés
de digitalització, per a tenir-ho tot enllestit i a l’abast de
tothom.
Aquest projecte de digitalització s’ha duit a terme
gràcies al patrocini de la Conselleria de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya i de la Direcció General de
Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. Així
mateix Premsa Forana rep també ajuts del Ministeri de
Cultura, del Govern Balear i del Consell de Mallorca per
poder anar construint i avançant.
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BULLIT DE NOTÍCIES
INAUGURACIÓ DEL LOCAL DE LA 2A EDAT
El passat diumenge dia 29, a l’horabaixa, es va
tancar la Plaça des Pou. El motiu no era altre que la
inauguració del local de la 2a Edat. Aquest local,
operatiu a partir d’ara, acollirà les activitats i reunions
de l’Associació i serà el punt de trobada de les festes
i saraus que es vulguin organitzar. La inauguració
comptà amb la presència de la presidenta del Consell
de Mallorca, Francina Armengol i els representants
municipals del nostre poble. Un refresc i un bon ball
completaren la festa que reuní una gentada. Ara a
organitzar coses per als seus associats i per a la gent
de Maria i a seguir dinamitzant la vida del poble. Ja
saben que tenen les pàgines de la revista a la seva
disposició per si volen que publiquem les activitats
que programin.
UN NOU POLICIA LOCAL A MARIA
Des d’aquest passat mes de juny, el nostre poble
compta amb un nou membre de la policia local.
Gràcies al programa de la policia turística, el nostre
poble ha pogut ampliar provisionalment el nombre
de policies, que en aquests moments és de quatre. El
seu nom és Jaume Mairata Munar, és algaidí i molt
jove, ja que només té 23 anys. Maria és la seva
primera destinació com a agent municipal i tot just
comença a conèixer el poble i la seva gent. Des de la
revista li desitjam tota la sort del món en la seva feina
i li oferim la nostra col·laboració.

En aquesta imatge hi podeu veure els altres dos
policies locals, el dia que feren la pràctica
d'Educació Vial, els alumnes de l'escola

BANCS A L’ENTRADA DEL CEMENTERI
Aquest passat mes de juny s’han col·locat uns
bancs a l’entrada del cementeri. La construcció
d’aquests bancs permetran que la gent que assisteixi
als sepelis, de visita al cementeri, o als enterraments
tengui la possibilitat de seure i esperar amb més
comoditat.

FI DE CURS DE L’ESCOLA DE MÚSICA
Diumenge dia 1 de juny, al pavelló cobert del
poliesportiu es va celebrar la festa de final de curs de
l’Escola de Música de Maria. Tothom, des dels més
petits als més grans, i amb tota classe d’instruments
que s’han ensenyat a l’escola, i amb la veu també
com a instrument, mostrà el que havien après.
Guitarristes, violinistes, percussionistes, saxos,
flabiols i tamborinos, xeremies, i la coral dels petits
anaren desfilant sobre l’escenari col·locat a un cantó
del pavelló. La llàstima del concert va ser que a la
mateixa hora es jugava un partit de futbol on el FC
Maria, es jugava bona part de les possibilitats de pujar
de categoria i és clar el renou ambiental no es podia
evitar de cap manera. Però bé, l’important era la festa
i la gent s’ho passà molt bé.
El grup de jovenets de Maria, Jazz Ska, mostraren
als assistents com han millorat i ampliat el seu
repertori musical, per acabar d’arrodonir el concert.
Quan aquest s’acabà els assistents pogueren fer una
bona berenada amb el material que els participants
havien duit: coques dolces i salades, pastissos,
ensaïmades, begudes, gelat, ensaïmada...
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BULLIT DE NOTÍCIES
CURSOS D’ESTIU DE L’ESCOLA DE
MÚSICA
Hem vist anunciat que l’Escola de Música ha
organitzat per a aquest estiu uns cursos d’iniciació
a diversos instruments musicals: tamborino,
flabiol, batucada per a petits i grans. Si hi estau
interessats heu d’anar a apuntar-vos a l’Ajuntament
o a la papereria.
ENDERROCAMENT D’OBRES IL·LEGALS A
MARIA
Llegim a la premsa, concretament la notícia
aparegué al Diario de Mallorca, que el Consell de
Mallorca té entre mans la tramitació d’uns 60
expedients d’obres il·legals que s’han
d’enderrocar. Són expedients ja aprovats, que tenen
sancions i que a més s’han de tirar a terra. Entre els
primers que s’han d’executar, el diari informa que
un d’ells es troba a Maria. La notícia també deia
que a finals d’octubre ja estaria feta tota la
tramitació legal i ja es podria procedir a l’enderroc.
FESTIVAL DE MÚSICA DEL PLA DE MALLORCA
El festival de Música Clàssica de la
Mancomunitat del Pla arriba a la seva XXI edició.
El programa consta de 8
concerts que se celebraran
a 7 localitats del Pla de
Mallorca així com al
Santuari de Cura. El cicle
de concerts comencen el
proper 20 de juliol a Algaida amb l’actuació de
Kboiseptet, després és el
torn de l’Orquestra
Simfònica de les Illes
Balears el 25 de juliol a
Vilafranca. El 2 d’agost és
el torn del duet de percussió
A. Lorente-S. Pacheco. El
10 d’agost al Santuari de
Cura tocarà Ventadorn, música medieval. El 17
d’agost a Montuïri el
Quartet
a
capella,

Contraveus. Després serà el Duo Bleuse el 24 d’agost
a Ariany. El Quarter de cordes Refic a Sant Joan el
25 d’agost i per últim el Trio Romanza el 28 d’agost
a Costitx.
EL CAMPIONAT DE FUTBET, UN ALTRE
ESTIU
En el moment de tancar la revista encara no es
coneixia el calendari del torneig de futbet que cada
nit d'estiu omple de renou i activitat el poliesportiu.
Però hem sabut que són onze els equips inscrits i en
la propera revista donarem puntual informació del
que haurà passat i del que quedarà de torneig.
TROBADA DE GRUPS DE BALL DE BOT A
MARIA
El tercer diumenge de juny, dia 15, la Plaça
des Pou de Maria fou l’escenari d’una trobada de les
escoles de Ball de Bot de Maria, Ariany i Sineu.
L’horabaixa del diumenge la plaça s’omplí de
criatures (n’hi havia qualcuna de tres anyets), pares
mares, padrins i padrines i molta gent que volia veure
tot el que havien après els nins durant l’any.
Després de la ballada, un bon gelat amb coca
va contribuir a refrescar l’ambient i acabar la festa
de la millor manera possible.

FENT CARRERANY - 12(144)

Juliol 2008

DEMOGRAFIA
: BENVINGUTS:

TELÈFONS D'INTERÈS:

Andrea Margoth Camacho Acurio va néixer el dia 23 de juny.
És filla de Rommel Benony Camacho Alvarado i Nelly Margoth
Acurio Calero. Viuen al carrer d'en Nofre, número 1.

971525194

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

Enhorabona als pares i demés família

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.
PARC VERD:
DILLUNS, de 9 a 13 hores.
DIMARTS I DIJOUS, de 16 a 20 hores.
DIMECRES I DIVENDRES, de 10 a 14 hores.
DIUMENGE, de 10 a 13 hores.

.
LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7.55, 10.30 i 14.45 hores
Sortides Manacor: 11, 13.40 i 18,05 hores
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El temps

MES DE MAIG
PLUVIOMETRIA
Dia 9 ............ 52 l.
Dia 11............ 38 l.
Dia 12 .............. 3 l.
Dia 17 .............. 3 l.
Dia 18 .............. 3,5 l.
Dia 19 ............ 32 l.
Dia 24 .............. 3 l.
Dia 25 .............. 7 L.
Dia 28 ............. 2,5 l.

Temperatura Màxima
29,6º C (Dia 30))

Temperatura Mínima
10,7º C (Dia 6)
Temperatura Mitjana
19,4º C
Mitjana Màximes
24,8º C
Mitjana Mínimes
14º C

TOTAL: 144 LITRES

POEMES I GLOSES
Quan jo era jovenet
i començava a sonar
el temps havia de capejar
perquè no m’entràs el fred.
Amb so “fono” amb sa mà
guanyava vint-i-cinc pessetes
per fer ballar fadrinetes
per poder-me defensar.
Llavors me vaig posar
a tocar un poc sa guiterra
jo no vaig anar a sa guerra
però me vaig exposar.

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
Maria -Sineu-Inca - Palma
06:25 06:40 06:54 07:28
07:25 07:40 07:54 08:28
08:25 08:40 08:54 09:28
09:25 09:40 09:54 10:28
10:40 10:54 11:28
11:40 11:54 12:28
12:40 12:54 13:28
13:25 13:40 13:54 14:28
14:25 14:40 14:54 15:28
15:25 15:40 15:54 16:28
16:25 16:40 16:54 17:28
17:40 17:54 18:28
18:40 18:54 19:28
19:25 19:40 19:54 20:28
20:25 20:40 20:54 21:28
21:40 21:54 22:28
22:40 22:54 22:28

Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:09 06:44 06:57 07:25
07:09 07:44 07:57 08:25
08:09 08:44 08:57 09:25
09:09 09:44 09:57
10:09 10:44 10:57
11:09 11:44 11:57
12:09 12:44 12:57 13:25
13:09 13:44 13:57 14:25
14:09 14:44 14:57 15:25
15:09 15:44 15:57 16:25
16:09 16:44 16:57
17:09 17:44 17:57
18:09 18:44 18:57 19:25
19:09 19:44 19:57 20:25
20:09 20:44 20:57 21:15
21:09 21:44 21:57
22:09 22:44 22:57

BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

A catorze anys vaig començar
a tocar un clarinet
l’amo en Sebastià Blanquet
a tots mos va ensenyar.
Andreu Forteza, juliol 1988

Maria-Sineu06:40
07:40
08:25 08:40
09:25 09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:15 15:40
16:40
17:40
18:15 18:40
19:40
20:40
21:40
22:40

Inca- Palma
06:54 07:33
07:54 08:33
08:54 09:33
09:54 10:33
10:54 11:33
11:54 12:33
12:54 13:33
13:54 14:33
14:54 15:33
15:54 16:33
16:54 17:33
17:54 18:33
18:54 19:33
19:54 20:33
20:54 21:33
21:54 22:33
22:54 23:33

Palma- Inca- Sineu-Maria
06:04 06:44 06:57
07:04 07:44 07:57
08:04 08:44 08:57 09:25
09:04 09:44 09:57 10:15
10:04 10:44 10:57
11:04 11:44 11:57
12:04 12:44 12:57
13:04 13:44 13:57
14:04 14:44 14:57
15:04 15:44 15:57 16:15
16:04 16:44 16:57
17:04 17:44 17:57
18:04 18:44 18:57 19:15
19:04 19:44 19:57
20:04 20:44 20:57
21:04 21.44 21:57
22:04 22:44 22:57

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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Ja hi ha data i lloc per a la IX Trobada de Músics per la Llengua,
sota el lema: “Cantam així com som”
Des de l’Associació Músics per
la Llengua volem comunicar-vos
que ja tenim concretada la
Trobada d’enguany.
Se celebrarà a Esporles el proper
dissabte 5 de juliol.
Hi haurà quatre escenaris amb
concerts en directe des de les 12
del migdia fins a les 4 de la
matinada i l’entrada serà de
franc.
Músics per la Llengua vol fer
saber als grups o solistes que
vulguin participar en l’edició
d’enguany, que està oberta la
convocatòria d’inscripció i que
poden fer-ho per correu
electrònic a través del web:
www.musicsperlallengua.cat
Enguany l’associació confia de
superar els 47 grups i solistes que
es varen inscriure a la passada
edició, celebrada a Porreres el
passat mes d’octubre.
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ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS
Fa vint anys la portada de Fent Carrerany era en Jordi
Ferriol canviant les plaques dels carrers amb noms en català i
llevant els que tenien caràcter partidista i que recordàvem el
règim de Franco, tema que també comentàvem a l’editorial.
Joan Gelabert en “La columna de la llengua” ens
comentava els diferents significats de les paraules vaga, vagos
i esquirols, així com la seva procedència.
Publicàvem una carta literària titulada “Dona fatal”,
creació de Joan Ferriol i Ferriol.
Ens fèiem ressò de la confirmació de diversos joves de
Maria. Ens ho contaven dos d’ells: Margalida Sureda i Joana
Maria Pastor.
La xerradeta la férem amb Sebastià Miralles, aleshores
president local d’Aliança Popular a Maria.
Magí Ferriol, acabat el curs, ens parlava de les dificultats
de treballar als nostres edificis.
Antoni Mas ens donava uns consells sobre seguretat
ciutadana en casos com ser testimoni d’un delicte o ser víctima
d’un atracament.
Aquest mes ens havien deixat Pere Mas Mas i Joan
Bergas Alcover i donàrem la benvinguda a Joan Mas Ferriol.
Publicàvem una carta de José Luís Corresa donant canya
als mestres per un reguitzell de motius. Dues cartes més de
Bartomeu Monjo mostraven la intensa participació d’aquell
moment en el correu obert de la revista.
Casa de la Vila i Des del balcó de la Sala omplia dues
pàgines de diferents informacions municipals.

El
grup
d’esplai Es
Rebrot
anunciava
un
acampada
a Betlem
pels dies
22 al 25 de
juliol.

El sector de la restauració de Mallorca, un dels eixos
principals del programa de normalització lingüística del
Consell per al 2008

cost per a l’empresari. Aquestes subvencions, el Consell les
convoca anualment des de 1997 i el pressupost total que
enguany s’hi destina és de 372.000 •.

Carrerany
Esportiu
parlava del
II Enduro
Maria 88,
del VI
Torneig de
futbol sala
i del IV
Gran Premi
Pla de
Mallorca de Ciclisme.
Acabàvem amb el pla d’excursions: havíem anat al
castell de Santueri i havíem d’anar al torrent de Pareis i a
Cabrera.

Dues dinamitzadores lingüístiques de la Direcció
Insular de Política Lingüística visitaran fins al setembre prop
de tres-cents establiments
La iniciativa es materialitza en la visita de dues
dinamitzadores de la Direcció Insular de Política Lingüística
a establiments de restauració de diversos municipis de l’illa
(Consell, Lloseta, Binissalem, Santa Maria i Inca). Un dels
objectius principals d’aquestes visites és conèixer de primera
mà quines són les necessitats del sector per millorar el servei,
quines dificultats es troba l’empresari de la restauració a l’hora
de trobar personal qualificat, què pensa de les necessitats
formatives del seu personal, sobre quins aspectes cal incidir
per oferir una millor atenció al client... Totes aquestes
informacions recollides serviran d’indicadors per poder
dissenyar un futur projecte de qualitat de servei en la
restauració, que es preveu posar en marxa el 2009 amb la
col·laboració d’associacions de restauradors de Mallorca i del
Govern de les Illes Balears.
A més, les dinamitzadores informen de les subvencions
per a la normalització lingüística a les empreses i en faciliten
al màxim la tramitació; també recullen el material (cartes de
menú, targetes...) i el retornen ja traduït o corregit, sense cap

En cada visita, l’empresari rep una carpeta que inclou
material útil per resoldre les dificultats que es poden trobar a
l’hora d’atendre el client en català o elaborar la carta de menú:
el fullet «Ara és la teva. Atén en català», amb consells als
empresaris i treballadors de la restauració per a un servei de
qualitat en català, i un breu vocabulari de paraules i
expressions habituals; el tríptic «Als nostres restaurants, en
la nostra llengua», que inclou les dades del Servei de
Normalització Lingüística del Consell; el fullet «Fes del català
la teva eina de feina», amb informació de les subvencions i
un petit vocabulari comercial, i el vocabulari català-castellà
Taula parada, que inclou els termes més habituals de les cartes
de restaurant.
Amb aquests objectius, entre maig i setembre, es
visitaran els prop de tres-cents establiments dels municipis
seleccionats. A hores d’ara, ja s’han fet visites a pràcticament
tots els bars i restaurants de Consell, Lloseta, Binissalem i
Santa Maria, on l’acollida ha estat positiva. Pròximament,
Inca serà el municipi en què es durà a terme la campanya,
una població que té prop de dos-cents establiments dedicats
a la restauració. Aquesta iniciativa compta amb el suport dels
ajuntaments implicats, que han ofert la seva col·laboració a
l’hora de dur-la a terme i difondre-la.
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Juny. Qui dies passa...
Dijous, 5: D’ases i de senyors se n’ha de venir de mena.
Ja sé que el refrany diu una altra cosa, però d’ases (i també
de porcs) n’hi ha de moltes classes: n’hi ha que estiren
carros i d’altres que van amb corbata; també n’hi ha que
condueixen cotxes caríssims, i d’altres amb títol
universitari; n’hi ha que exerceixen de polítics, de
periodistes, d’ensenyants, etc. Dic això perquè és amb la
caricatura d’aquest animal (l’autèntic, el de quatre potes,
és, curiosament apreciat per la seva noblesa i paciència)
que he pensat quan he llegit la mal lletada resposta de
Joachin Hunold el director de la companyia Air Berlín, a
la petició de la Directora General de Política Lingüística
del Govern de les Illes Balears, per tal que els vols de la
companyia alemanya que parteixin o aterrin a aeroports
illencs donin informació, també, en llengua catalana, als
usuaris dels vols, per tal de fer efectiu el dret dels
catalanoparlants a rebre informació en la seva llengua,
quan surtin o hagin d’arribar a la seva terra. Aquest
personatge, famós a Alemanya per les seves posicions
reaccionàries, en lloc d’atendre la petició (correctíssima,
des del punt de vista de la forma, el to i el contingut)
contesta de forma airada i amb mala bava, fent broma
sobre la condició de la llengua catalana, els drets dels
seus parlants i mostrant una ignorància total en temes de
la llengua i els drets lingüístics dels ciutadans on els seus
avions aterren o s’enlairen contínuament. Tampoc no ens
hauria d’estranyar tant la polèmica (a mi no em ve de
nou), quan el seu home fort a les illes, director d’Air Berlín
per a Espanya i Portugal, Alvaro Middelmann, amb més
de vint d’anys de residència a Mallorca, i actualment
president del Foment del Turisme de Mallorca, és incapaç
de pronunciar un Bon dia, en la llengua de la terra on viu
i on fa els seus negocis i a més ha manifestat que no té
cap a interès a aprendre-la ja que ningú mai no li n’ha
obligat. Aquest mateix Foment que tengué entre els seus
membres fundadors intel·lectuals de la categoria de
Miquel dels Sants Oliver o Josep Tous i Ferrer, mai no
podia preveure que un dia seria presidit per un personatge
de la talla “intel·lectual” d’aquest Middelmann que renega
dels orígens i de la cultura de la terra que, tan bé l’ha
acollit, que, fins i tot, l’ha fet multimilionari.
Dimarts, 10: Un país sense territori. M’ha sorprès i fet
pensar una notícia (breu, marginal, quasi anecdòtica) que
he trobat enmig del periòdic d’avui. A la zona de l’Oceà
Pacífic, entre les milers d’illes que s’hi troben escampades
n’hi ha unes quantes que a penes presenten una alçada
d’uns quants metres respecte del nivell de la mar. Per culpa
del canvi climàtic se n’han adonat que l’aigua de l’oceà
puja cada any una mica respecte de l’any anterior, cosa
que vol dir que d’aquí a unes quantes desenes d’anys es
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poden trobar amb un país “submergit”, engolit literalment
per les aigües del Pacífic. Sense terra, sense espai físic on
ubicar-se, les autoritats ja han fet un prec a l’ONU perquè
els trobi un altre país que els aculli. Curiós drama el
d’aquesta gent i curiós drama el nostre que a pesar de
tenir físicament un espai territorial “propi” i en principi
no destinar a desaparèixer, més d’un cop ens trobam com
si els estranys, els forans, fóssim nosaltres. S’acosten
temps encara més foscos. Aquells coneguts versos del
poeta Palau i Fabre que mostraven el drama i la pressió
dels pitjors moments del franquisme, no ens són tan
llunyans: De quin país veniu? On aneu? Sóc d’aquí. Sóc
estranger.
Dilluns, 16: Collites fora de temporada. Amb la dona
ens acostam a una finca on dos albercoquers tardans
acostumen a dotar-nos d’uns albercocs gustosos i ideals
per fer melmelada. Encara són verdosos i els donam una
setmana de marge. El temps ja ha canviat de cap a peus i
les plogudes continuades del darrer mes i mig, i fins i tot
la frescor com a nota dominant, han deixat pas a uns dies
calorosos. La dona em comenta que per la televisió ha
vist com parlaven de gent que en ple mes de juny, a
Mallorca, havia trobat bolets propis de la tardor: esclatasangs, picornells, blaves, etc. El terra humit i ara el sol
dels darrers dies han fet sortir (inexplicablement el mes
de juny) aquests bolets de temporada. Sense massa
esperances i pel fet d’estirar una mica les cames ens
acostam a llocs on, quan és el temps, acostum a trobar-hi
cosa. I, oh miracle! unes precioses blaves dures i d’altres
de veres m’esperen ben a la vista. La sorpresa no em
passa quan decidesc ampliar el camp de la recerca i,
efectivament, la troballa, ja no és una casualitat. Unes
quantes dotzenes més de bolets comencen a mostrar un
panorama més que generós. I vaig al cau dels esclatasangs, un agre infalible, quan n’és el temps. I una dotzena
d’exemplars també van a parar al cistell. La festa, però,
no s’acaba aquí, ja que el capvespre encara dóna per trobar
un bon manat d’espàrecs (Redéu, quin mes de juny), unes
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figues-flor i unes peres de Sant Joan que fan mirera. El
mateix vespre, un sopar estrany, per inusual per l’època
de l’any i per la combinaciód’ingredients, però deliciós,
arrodoneix una jornada atípica. Realment el món està
canviant! Com bé sentenciava el meu padrí: “D’ençà que
els americans anaren a sa lluna, ses coses ja no han tornat
a ser iguals”.
Dilluns, 23: En defensa de la lengua “común”. Una
ràpida i quotidiana visita a la xarxa m’informa que, avui,
s’ha presentat, a l’Ateneo de Madrid, un manifest d’una
vintena d’”intel·lectuals” espanyols en defensa de la
lengua “común”. Aquests intel·lectuals, la majoria
vinculats a plataformes que giren
al voltant de mitjans de
comunicació de dreta o d’extrema
dreta: “La Razón”, “El Mundo”,
“ABC” o que darrerament havien
impulsat plataformes polítiques que
recollien, sota una pretesa pàtina
impecable i immaculada, de
democràtica expressió, una defensa
aferrissada de l’Espanya: una,
grande y libre, es presenten ara com
a abanderats d’un espanyolisme pur
i autèntic davant del que ells anomenen abandonament
“democràtic” de la idea d’Espanya. I la defensa de la
llengua, que ells anomenen “común”, n’és la “pedra de
toc”, l’excusa perfecta. En aquest “Manifiesto”, fins i tot
els meus alumnes de batxillerat, serien capaços de trobarhi elements de totalitarisme i de filofeixisme que formen
part de l’anàlisi sociolingüística més elemental. Que
persones que es presenten com a democrates i liberals
parli de llengües “principals de comunicació democràtica”
(el castellà, com és “lògic”), alhora que deixen clar que
les altres (el català, el basc, el gallec) no són, no han de
ser, llengües principals de comunicació democràtica; que
reconeguin que les llengües de l’estat tenen una posició
asimètrica i que això a pesar de ser a causa d’una injustícia
històrica, ells no ho considerin injust, ni s’ha de fer cap
actuació (plans de normalització linüística) per redreçar
la situació; que diguin que els drets lingüístics han de ser
dels ciutadans i no dels territoris, però que a continuació
diguin que hi ha ciutadans que han de tenir drets il·limitats
(els castellanoparlants), per tot i d’altres (els que parlen
altres llengües) que els tenen (els han de tenir, pensen
ells), limitats, no els torna a semblar injust; que argumentin
discriminacions i/o marginacions laborals pel fet de parlar
castellà no deixa de ser una cruel burla d’una realitat i
que si actua és justament en sentit contrari; que diguin
que els sembla abusiu que les administracions en territoris
amb una llengua pròpia diferent del castellà usin aquesta
llengua perquè va en detriment dels drets dels
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monolingües castellans, ja entra dins de l’esquizofrènia,
per no parlar de mala bava, lingüística...
Presentar-se com a intel·lectual, demòcrata o
liberal, no significa res de res. Hi ha veritables pensadors,
joies en el seu camp de treball, que no deixen de ser uns
veritables canalles, miserables i malnats, en la seva vida
privada, social i ideològica. Creure que els signants
d’aquest “Manifiesto” no coneixen la dura realitat, el fotut
dia a dia per sobreviure, de les llengües que ni tan sols
mereixen un nom propi a la “seva” Constitución, és no
conèixer-los a ells. El més fotut d’aquesta història és que
no podem ignorar-los, fer com si no existissin, ja que, per
desgràcia, la seva mala llet compta amb el suport, no sé si
majoritari o no, però sí important, dels totalitaris i dels
ignorants, que si no són majoria, s’hi acosten força.
Divendres, 27: Un altre curs acabat: 12.000 aspirants a
famosos, 12 matriculats a filologia. Com a docent, som
d’aquells que pensa més en cursos escolars que en anys
naturals. Per a la gent de la meva professió, els anys
comencen el mes de setembre i s’acaben a finals de juny.
I l’estiu? Ai, l’estiu. Tema a part... Deia, però, que ja n’hem
despatxat un altre i a manera de memòria, una certa
reflexió m’obliga a parlar del que anam deixent enrere.
Ensenyants: Cremada col·lectiva? Cansament?
Impotència? Resignació? Anar fent? Difícils temps
aquests en què l’escola ha d’assumir moltes tasques, molts
valors, que abans venien definits per les mateixes famílies,
o per la mateixa societat. Ni la societat actual, en conjunt,
ni moltes famílies, tampoc, no s’han sabut adaptar als
canvis que de manera tan accelerada s’han produïts
aquestes dues darreres dècades. I reclamen, en bona part,
que l’escola arregli part d’aquesta desestructuració. El
respecte, la tolerància, la generositat, la solidaritat, l’ordre,
la feina constant i sistemàtica, etc., s’han de construir des
de l’escola, per sobre d’una societat que està acostumada
a la intransigència, a l’admiració per l’efímer i l’instantani,
al desordre, a la deshumanització total, al culte al dobler
fàcil, al famós mediàtic, etc. Com incentivar el plaer de
la lectura en nins que estan acostumats a veure tres i quatre
hores de televisió cada dia, o entretenguts amb l’ordinador
altres tres o quatre? Com fer-los entendre el valor d’un
llibre, si als dotze anys ja duen mòbil, als catorze anys ja
tenen moto i als devuit ja els hem comprat un cotxe? Com
per acabar d’enfonsar-me del tot llegesc que en una
convocatòria d’una cadena de televisió privada, a
Mallorca, s’hi han inscrit prop de 12.000 candidats (la
majoria adolescents) per anar a un programa d’aspirants
a artista. El curs passat la nostra universitat a penes
recollí... dotze aspirants a fer els estudis de filologia.U
per mil. Ho tenim fotut!
Joan Gelabert Mas
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IV PUJADA AL CIM DEL PUIG MAJOR
Per quart any consecutiu, els corredors de
Maria, vàrem tenir l’oportunitat de tornar a pujar al
cim més alt de la nostra illa, el Puig Major (1445m),
el sostre de Mallorca. En Pedro Ferriol va fer les
gestions oportunes per obtenir els permisos
corresponents per poder pujar, ja que és molt
complicat poder arribar a les “bolles”
Dia 22 de juny fou el dia concedit i partírem
cap allà. Dos partiren de Maria, Simó Darder i Daniel Estarellas (va tornar des de Lluc), dos partiren
d’Inca, Gabriel Bergas i Joan Ferriol, i la resta
partírem del Coll de la Batalla.
A les 10.00 tots ens trobàrem a les barreres de
la base militar, i mentre esperàvem hi va haver una
mica d’avituallament: begudes, pomes, dàtils i
barretes energètiques.
Quant ja hi fórem tots, començàrem la pujada
dels 7 Km. Els dia que ens acompanyà va ser espectacular, poguérem veure els embassaments plens i
els dos extrems de Mallorca; a una banda teníem la
badia de Palma i a l’altra la badia de Pollença.
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Toni Gelabert fou enguany el conductor de la
furgoneta d’AGUAMAR, portant les begudes i
donant una mà per poder pujar. El conductor anava
ben acompanyat per na Joana Maria Frau, n’Eulàlia
Ferriol i en Rafel Castelló.
L’esforç va ser brutal, per duresa de les rectes
empinades i per la forta calor que feia.
Una vegada a dalt, tornàrem a beure i férem
les fotos de rigor. Devers la una i mitja, ja tornàvem
a ser a Maria.
Els que pujaren per primera vegada varen ser;
Antoni Frau (pare i fill), Miquel Salom (pare i fill) i
els cosins Simó, els fusters.
Va ser una excursió de grans contrastos, la
duresa del traçat i l’espectacularitat de la natura.
Hem de donar l’agraïment a en Pedro Ferriol
per l’organització, i als que dugueren els cotxes;
Miquel Salom, Pep Ferriol i Toni Gelabert que dugué
la furgoneta.
Salut per tothom i que l’any que ve hi puguem
tornar.
Pep Ferriol
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ACABA EL CURS 2007-2008

El curs escolar 2007-2008 ha acabat. I els alumnes, pares, mares i mestres de l'escola de Maria ho celebraren
amb diferents actes. Així el dia 19 de juny tingué lloc una jornada esportiva amb diferents jocs amb un denominador
comú: tots els jocs estaven fets amb objectes reciclats. L'endemà, al mercat, es muntà una paradeta en la qual es venien
objectes usats en benefici d'un projecte solidari. I per acabar, la festa de fi de curs en la qual cada classe preparà una
cançó per oferir als seus pares. L'acte tingué lloc al poliesportiu i finalitzà amb un sopar comunitari amb les aportacions
de tothom.

