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EDITORIAL
Ja som al darrer mes de l’any i pot ser un bon moment per fer un
petit balanç del que ha suposat, per a nosaltres i per al nostre poble l’any
2008.
Començàrem l’any amb la campanya de les eleccions generals que
ens dugué fins al mes de març, amb la victòria del PSOE i la constatació que
a les nostres illes el binomi espanyols de dreta (PP) i espanyols d’esquerra
(PSOE) a les eleccions generals és mal de rompre per les altres forces
autonomistes i/o sobiranistes que enguany es presentaven totes al voltant
d’una candidatura (Unitat).
És indiscutible que tot el maremàgnum de casos de corrupció destapats
d’ençà que el PP perdé el govern de les Illes Balears, enguany ha tengut el
seu moment més destacat. Gent que ha ocupat càrrecs de segon ordre en
l’administració Matas (directors generals, gerents, i altres càrrecs de
confiança, a més de tècnics diversos) ha anat ocupant portades dels mitjans
de comunicació a mesura que s’han anat sabent les seves malifetes i abusos
en l’exercici del seu càrrec.
El nostre poble ha viscut un any en el qual la vida política i ciutadana
ha vengut marcada per dos fets: tot el tema de la revisió de les normes
subsidiàries amb la possibilitat de fer un edifici escolar nou, plantejat al Clot
d’en Maiol per l’actual majoria municipal i el tema de la frenada econòmica
visible, sobretot, en el sector de la construcció i l’augment espectacular de
la xifra d’aturats al nostre municipi.
Finalment, i per acabar de fer balanç d’un any difícil, complex i amb
molts d’interrogants de cara al futur, tenim el tema de la denúncia presentada
en nom del PSOE del nostre poble, contra el batle de Maria, per un presumpte
cas d’aprofitament d’informació privilegiada. El tema, molt delicat (encara
no ens havia tocat tan a prop), ha entrat en una fase d’instrucció, ja que la
Fiscalia ha remès la denúncia al Jutjat d’Instrucció perquè n’investigui el
cas. Segons la demanda de l’advocat del PSOE, hi hauria hagut informació
privilegiada que hauria beneficiat el comprador dels terrenys destinats a ús
industrial. En aquests temes, sobretot quan són tan propers, s’ha de ser molt
prudent i deixar que la investigació judicial segueixi el seu camí amb
tranquil·litat i sense pressions de cap classe. A ningú no li agrada veure el
seu nom enmig d’un procés d’aquest tipus. I la presumpció d’innocència
s’ha de mantenir fins que el veredicte no ha estat fet. Únicament podríem
afegir-hi allò que l’exercici de la gestió pública quan ve avalada pel vot
lliure dels ciutadans ha d’anar acompanyat d’una transparència total i s’ha
d’evitar caure en temptacions de guanys fàcils o de maniobres estranyes
que puguin malbaratar les bones intencions.
La darrera paraula la té la justícia!
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EXCURSIÓ AL REFUGI DELS TOSSALS VERDS

Partírem des del Cocó de Lloseta. Al davant el puig
d'Alcadena

Una aturadeta per fer una foto

Pas a l'entrada a la finca
dels Tossals Verds
Una altra aturadeta per berenar i tastar les herbes

Costa amunt cap
a l'estret

Moment per torrar carn , sobrassada i botifarrons
Tothom a taula!
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Premsa Forana recupera els seus
premis en la Diada celebrada a Sóller
L’Associació de Premsa Forana de Mallorca va celebrar,
el passat dia 22 de novembre, la seva diada anual, que
enguany va comptar amb la presència del president del
Govern Balear, Francesc Antich, que volgué assistir al
lliurament dels Premis Periodístics Premsa Forana,
recuperats després de més d’una dècada d’absència.
Sóller va ser l’escenari escollit per la junta directiva per
celebrar la trobada anual. Es dóna la circumstància que
l’any 1978 –ara fa trenta anys- una incipient associació
de mitjans de comunicació local, encara no constituïda
legalment, va celebrar a la Vall la primera de les seves
diades.
L’acte central de la jornada va consistir en el lliurament
dels Premis Periodístics Premsa Forana, en la seva desena
edició, en les modalitats de disseny, fotografia, opinió,
entrevista i reportatge.
Un jurat integrat per Neus Fernández, en representació
de la Direcció General de Comunicació del Govern –
patrocinadora dels premis-; Lluís Mestres, cap
d’informatius de Ràdio Nacional a les Illes Balears;
Mariabel Pocoví, responsable de l’Àrea de Relacions amb
els Mitjans de Comunicació de la Universitat de les Illes
Balears; Miquel Àngel Dora, fotògraf de natura; i Rafel
Maria Creus, Subdirector de Televisió de Mallorca, havia
estat l’encarregat d’escollir els treballs de major qualitat
d’entre els presentats per les publicacions associades.
En l’apartat de disseny la guanyadora va ser la publicació
“El Felanitxer” pel seu conjunt de portades. L’“Especial
de Sant Antoni” de “Sa Plaça” i el suplement “Mercè
Rodoreda. 100 anys del seu naixement” de “Campanet”
meresqueren també una menció del jurat.
En fotografia, el premi fou per la imatge de la portada de
“Can Picafort”, feta per Fèlix Estelrich, titulada “Platja
de Can Picafort”. Les finalistes foren “Homenatge a Rafel
Nadal” de Catalina Cortés i Marina Giménez publicada a
“Cent per Cent” i la fotografia de portada de Rafel Pisà
de “Coanegra”.
En la modalitat d’article d’opinió el premi va recaure sobre
“L’home dels caramels” de la secció Quaderns de Fum
Major, de Miquel Cardell, publicat a “Llucmajor de Pinte
en Ample”. “Vull un tren Payà”, de Mateu Moll i
Ramonell, publicat a “Bona Pau”, i “Juny. Qui dies
passa...”, de Joan Gelabert Mas, aparegut a “Fent
Carrerany”, foren els finalistes.

L’entrevista guardonada fou l’elaborada per Joan Vicens,
de “Veu de Sóller”, en la persona d’Agustí Serra Soler.
“Llum d’Oli”, per la seva entrevista a Maria Ripoll Garau
“Marió”, feta per Margalida Barceló, i “Sa Plaça”, per
l’entrevista en glosa a Mateu Xurí, feta per Miquel Àngel
Tortell, resultaren ser els treballs finalistes.
I, per últim l’extens treball “Les mestres de Pollença”, de
Maria Rosa Albis Ferragut, publicat a “Punt Informatiu
Pollença”, va ser considerat el millor reportatge per part
del jurat i la millor obra de tot el conjunt. “Cent per cent”,
pel treball “Cinc anys de govern i una llarga llista de
promeses incomplides”, de Cati Serra i Càndida Vives, i
“Dies i Coses” per “Especial Blai Bonet 1997-2007.
L’espai de les llibertats difícils”, coordinat per Pau Vadell,
també tengueren una menció del jurat.
En el transcurs del lliurament dels premis, el president
del Govern Balear, Francesc Antich, va lloar “el paper
vertebrador i cohesionador” del territori de Premsa Forana,
alhora que va destacar la importància que tenen el mitjans
en l’àmbit municipal “per a mantenir informats els veïns
de tots pobles de l’illa”.
Per la seva banda, el president de Premsa Forana, Gabriel
Mercè, va recalcar que els premis serveixen per “treure a
la llum tot un material ocult, de gran qualitat, que sol
romandre sols en l’àmbit de difusió d’una sola publicació”
i va anunciar la continuïtat dels premis en el futur.
El lliurament dels premis i el posterior dinar, celebrat al
Gran Hotel Sóller, foren la culminació d’una diada que
començava de bon matí amb la presentació del portal
MediAD, desenvolupat per la Fundació IBIT, de
contractació d’espais publicitaris. Premsa Forana ha estat
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convidada a integrar-se en la plataforma per fer més
visibles les seves ofertes.
A continuació tengué lloc l’Assemblea Ordinària anual,
en la que es va donar compte de les consecucions del
darrer exercici.
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Una entitat amb 44 publicacions
Després de les incorporacions de les revistes “Can Picafort”,
“Quart Creixent” –de Santa Maria- i “Talaia” –de Campos, l’Associació de Premsa Forana de Mallorca compta amb
44 publicacions que sumen unes 800 edicions a l’any
repartides per la major part dels municipis de l’illa.
Un dels projectes que Premsa Forana està desenvolupant
és el de la digitalització de la seva magna hemeroteca. Són
trenta anys de periodisme a la part forana mallorquina que,
ben aviat, estarà disponible per a tot el públic a través
d’internet.
Un conveni signat recentment amb la Universitat de les Illes
Balears permetrà que la meitat de la premsa editada en les
tres darreres dècades als pobles de Mallorca s’incorpori a
la seva Biblioteca Digital Científica en format PDF i sigui
possible, no només consultar-la, sinó també realitzar-hi
consultes a través d’un cercador.

La Diada també va incloure una recepció a l’Ajuntament
de Sóller, en la qual el batle, Guillem Bernat, va saludar
les prop de 40 publicacions assistents i va recordar la
vocació periodística de la ciutat, que compta amb dos
setmanaris en actiu; i una visita guiada pel centre de la
vila.

L’Associació de Premsa Forana de Mallorca i la
UIB creen una col·lecció digital que permetrà la
consulta de l’hemeroteca de l’Associació a
través de la xarxa

El senyor Gabriel Mercè Frontera, president de l’Associació
de Premsa Forana de Mallorca i la doctora Montserrat Casas
Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, signaran
un conveni de col·laboració.
Mitjançant un conveni anterior entre ambdues institucions es
va duu a terme la digitalització d’una part important del fons
de l’hemeroteca de l’associació, format per 515 volums
enquadernats, que contenen unes 271.300 pàgines,
corresponents a 10.139 números de 82 revistes diferents.
Amb el conveni que se signa demà, es procedeix a la creació
d’una col·lecció digital que n’organitzi els continguts i els
prepari per ser consultats a través d’Internet.
La realització d’aquests treballs serà coordinada pel president
de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, Gabriel Mercè,
i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la
UIB, Miquel Pastor.
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Els 800 anys de Jaume I, les arrels de Mallorca
Han passat 800 anys d’ençà del naixement del rei
Jaume I, personatge cabdal per a l’illa de Mallorca que
va modificar totalment la seva trajectòria històrica. Amb
la conquesta de Mallorca que ell va liderar (1229), l’illa
va entrar dins la cultura catalana i, a través d’ella, va rebre
el llegat de la llengua i també de la cultura occidental,
bases de la identitat mallorquina actual.
El Consell de Mallorca va acordar que el 2008 seria
l’Any Rei Jaume I per tal de recordar la seva figura,
biografia i fets, i per celebrar que Mallorca, avui, continua
essent fidel a les senyes d’identitat que va llegar.
La dedicació de tot un any a la figura del
Conqueridor està servint per conèixer millor la seva figura
i la inflexió que varen suposar les seves fites.
Jaume I era fill de Pere el Catòlic i de Maria de
Montpeller. Va néixer precisament a Montpeller el 1208 i
morí a València el 1276. Compleix gairebé tots els
requisits per ser considerat el català més conegut de la
Història. Començant per l’episodi rocambolesc i molt més
llegendari que real del seu engendrament, quan la seva
mare hauria suplantant una de les amistançades de son
pare, a fi de poder quedar embarassada.
D’aquí es derivà una infància força difícil i
complicada per a qui un dia havia de cenyir el ceptre
catalanoaragonès ja que, per circumstàncies de la política
del moment, als tres anys va ser arrabassat del costat de
la mare perquè es fes càrrec de la seva educació el cabdill
francès Simó de Montfort, amb una del les filles del qual
s’havia concertat el matrimoni. I la cosa empitjorà quan
als cinc anys quedà orfe de pare i mare i, a més, en poder
de qui era el causant de la mort del progenitor, el mateix
Simó de Montfort. Tot i així la intervenció del papa
Innocenci III i dels poders fàctics de Catalunya i Aragó
féu que finalment aquell infant recalàs a Montsó, a fi de
ser educat pels templers.
Després d’aquesta etapa infantil tan dura, la cosa
no millorà gaire durant l’adolescència. Al llarg de tota la
dècada del 1220 Jaume I, menor d’edat, hagué d’aguantar
la pressió senyorial dels feudals de Catalunya i Aragó,
els quals, d’una banda, es feien càrrec de la tasca de

govern, i, de l’altra,
controlaven i erosionaven el
poder reial, ja que la
presència d’una monarquia
forta anava contra els seus
interessos: si el rei esdevenia
fort, el poder senyorial
s’afeblia. Per això Jaume I es va veure entrebancat i
empantanegat en nombrosos afers d’aquells anys.
Més que per les seves gestes bèl·liques, entre les
quals cal destacar la conquesta de Mallorca (1229) i la de
València (1236), era conegut per les lleis i franquícies
que donà als seus pobles, era la manera paternal amb que
els sabia regir i governar i pel seu caràcter franc, obert,
lleial i amatent; això el convertí en un dels homes més
estimats dels contemporanis i de la posteritat.
El 12 de setembre de 1229 arribaren a Santa Ponça
l’estol de naus del rei en Jaume disposades a conquerir
l’illa de Mallorca, habitada fins aleshores pels almohades
i sota el regnat d’Abû Yahyâ. Dos dies després, i un cop
instal·lat l’exèrcit cristià al nord de la ciutat, començà el
setge de Madina Mayurqa, la capital del regne, que
finalitzà el 31 de desembre de 1229 amb la conquesta de
la ciutat, fet que commemoram amb la Festa de
l’Estendard.
Conquerida la ciutat, només quedaven per reduir
els focus de resistència de la comarca d’Artà i els de les
muntanyes; els primers es rendiren fàcilment, però els
altres no ho feren fins a mitjan 1232.
L’illa va ser dividida en dos bocins: un per al
monarca i l’altre a repartir entre els nobles catalans i
aragonesos que participaren en la conquesta.
Però Jaume I, lluny de conformar-se i dedicar la
resta dels seus dies a viure bé i tranquil, amb companyia
de les seves nombroses amistançades, continuà amb una
constant tasca política al llarg de les dècades posteriors:
intentà impedir la consolidació del domini francès sobre
Occitània mitjançant la diplomàcia, casà el seu fill Pere
(el Gran) amb Constança de Sicília a fi de mantenir oberta
la porta de la Mediterrània, ocupà Múrcia (1266), que
després lliurà a Castella i, el 1269, intentà una croada a
Terra Santa, que no reeixí.
Tot i amb això, els últims anys de la seva vida
tornaren a ser durs per a ell, per l’estil de la infància. Les
disputes, fins i tot violentes entre els fills, els problemes
polítics a Aragó i les revoltes dels moros de València el
posaren quasi entre l’espasa i la paret. A la seva mort
(1276) deixava una herència legislativa, institucional i
cultural molt important, tot i que hi havia quelcom una
mica estrany: la divisió de la Corona entre els fills. Al
segle XIII ja no s’usava això que abans havia estat una
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pràctica habitual: dividir l’”estat”. Però al món
catalanoaragonès sempre s’havia fet i Jaume I no trencà
el costum, que encara es repetiria més tard. Tot plegat
permeté la creació de la Corona de Mallorca, una entitat
artificial que va sobreviure durant els setanta anys
posteriors a la mort de Jaume I. Aquest fou un altre dels
seus llegats, força controvertit i discutible.
El Consell de Mallorca ha fomentat durant tot l’any
2008 la celebració de conferències a nombrosos municipis,
l’edició de publicacions i la realització d’exposicions al
voltant de la vida de Jaume I com a instruments per
apropar la seva figura a la ciutadania.
De fet, la Diada de Mallorca del passat mes de
setembre va fixar especialment la seva atenció en aquest
magne aniversari. I no cal deixar de banda l’exposició
auspiciada conjuntament pel Consell de Mallorca, la
Generalitat de Catalunya, el Museu d’Història de
Catalunya i l’Obra Social de Sa Nostra titulada “Jaume I.
Geografia, fets i memòria” que es pot visitar al Centre de
Cultura de Sa Nostra, de Palma, fins el dia 29 de
novembre.
És aquesta una oportunitat per conèixer de prop el
rei Jaume I el Conqueridor i les conseqüències que els
seus actes tengueren per a una illa que li deu bona part
dels trets diferencials i la personalitat pròpia. Mallorca
reconeix així les seves arrels i les recorda amb orgull i
sentiment.

UNA PARTICIPACIÓ DE LA LOTERIA DE
FENT CARRERANY A EL CLUB DE TV3

MOSTRA DE BETLEMS

Enguany la nostra loteria viatjarà fins a TV3. En el
programa dels capvespres El Club, conduït per Albert Om,
es recullen participacions de loteria que la gent
voluntàriament els fa arribar. Tots els diners que es recaptin
de les paperetes premiades aniran a parar a La Marató,
un programa que es fa a finals d’any on es recapten doblers
per ajudar a investigar diverses malalties. Enguany la
recaptació anirà a la investigació sobre les malalties
mentals. A veure si ens toca i la nostra participació ajuda
aquest noble objectiu.

P er

les properes festes de Nadal, la nostra
Associació vol seguir fomentant la construcció de betlems
com una forma pròpia i tradicional de celebrar les festes
nadalenques. Així, amb el suport de l’Ajuntament, volem
animar les famílies de Maria a fer el betlem, i a inscriure’l
a l’Ajuntament fins dia 23 de desembre. Quan ho faceu,
pensau a deixar el vostre nom i llinatge, el domicili i el
telèfon. Així, des de la nostra Associació passarem a veure
el betlem bé a la segona festa o bé abans que acabi l’any
i us farem un petit obsequi per la vostra participació, així
com una fotografia que publicarem a la propera revista.
Animau-vos a participar.
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MEMÒRIA HISTÒRICA
Avui, pensant en els dos soldats espanyols morts
a l’Afganistan, m’ha vengut a la memòria un fet que me
va contar mon pare quan jo era ben jovenet. Mon pare
contava, que son pare, el meu padrí Joan, havia estat a la
guerra de Cuba durant set anys i que d’allà només n’havia
duit una malaltia crònica (mai el vaig veure bo) deia mon
pare. Va morir jove, als 65 anys, i també dugué moltes
històries per contar i si una era trista, l’altra ho era més.
N’hi ha de diferents maneres, la de les trinxeres, que hi
posaven feixos de llenya per no estar sempre dins l’aigua,
que a vegades l’enemic no els deixava treure el cap durant
un grapat de dies. Una altra, després d’una marxa d’uns
quants dies i sense res per endur-se a la boca, toparen un
sementer de moniatos, i quina festa que feren! Empraren
les baionetes de valent, s’ompliren la panxa i se’n
dugueren tota la collita. Quan arribaven a un poble també
requisaven tot quan trobaven, havien de menjar.
Hi ha un fet, al qual jo, de jovenet, no li donava
la importància que li don ara, que ja pens com la gent
gran.
El meu padrí Joan tenia un germà mort i enterrat
a Cuba; segons mon pare, el padrí, després de fer moltes
de gestions arribà a saber on estava enterrat i amb un
permís que li donaren, i, amb un cavall de l’exèrcit i quatre
dies muntant el cavall, descansant els vespres, va anar a
passar un Pare Nostre davant la tomba del seu germà. No
puc dir si aquest germà mort era un soldat o havia anat a
Cuba a fer les Amèriques. Mon pare també contava que
una vegada el padrí hagué resat el pare nostre per al seu
germà digué: Ara si me mor o em maten, almanco me
n’aniré amb la consciència tranquil·la.
Ara que tant se parla i se remolca, si és un encert
o desencert, això de la memòria històrica, si és convenient
o no destapar fosses comunes, si això és furgar o remoure
antigues ferides. Val la pena seguir endavant?
Hem de considerar que bona part dels afectats
duen aquesta espina clavada, que molts, ni tan sols saben
on estan enterrats els seus avantpassats afusellats en temps
del franquisme. Ara que ja han passat tants d’anys
d’aquells fets, d’aquells assassinats, jo no sé si es
convenient, però sí que consider que és just, encara que
ja no se pugui castigar els principals culpables, ja que els
que no són morts a prop si fan. Es tracta de fer justícia.
Si el meu padrí aconseguint trobar la tomba del
seu germà i passant-li un parenostre es va sentir
aconhortat, ja que no hi podia fer res més, si se podia fer
justícia d’alguna manera, per aquella gent que ho reclama,
sobre aquells morts, hauria valgut la pena.
I ara, tornant al meu padrí, mon pare també
contava, que era un home pagès, d’aquells que entenien i
sabien fer quasi totes les feines del camp, i entre d’altres

sabia fer llata de palmes, senalles, senalletes, barxes,
capells, etc. tot això ho feia a ca seva aprofitant els dies
que no podia fer feina al camp, com també vencissos de
càrritx, cosa que solien fer la majoria de pagesos.
Idò, allà a Cuba, una vegada la tropa va anar a
parar en una zona on hi havia moltes de palmeres baixes
d’on se treu la palma per fer llata. Se trobaven a l’estiu de
ple i l’enemic els molestava un poc. El padrí va collir un
bon manat de margallons (palma de devora l’ull), els va
assolellar un parell de dies i després se posà a fer llata i
se va fer un capell perquè segons ell, el sol cremava de
valent.
No va acabar aquí la cosa, quan el capità de la
companyia el va veure amb el capell posat li demana:
Ferriol, i això d’on ho has tret? L’he fet jo, respongué el
padrí i el capità li va dir: Així com n’has fet un, en podràs
fer una remesa.
Al padrí el rebaixaren de tota classe de serveis i se
va posar a collir palmes i fer llata i capells, i en va fer
molts ja que en aquelles contrades hi estaren molt de
tremps i d’aquella manera la tropa duia el cap reguardat
del sol. I seguia: tant bo de fer hagués estat tan fàcil omplir
la panxa.
Fa prop d’una quarantena d’anys, fent feina jo a
l’empresa Carbonell, asfaltàvem uns carrers a Ariany, vaig
conèixer un home bastant major que venia a passar
l’estona allà on teníem el tall. Jo que a vegades havia
d’esperar amb el camió carregat, esperant que l’asfalt fos
calent per poder estendre la grava, era qui millor ho tenia
per escoltar les històries d’aquell home, que en tenia
moltes i que tal vegada no figuren enlloc. Aquell home,
segons deia ell, era un ex-combatent de la guerra de Cuba,
quan jo li vaig dir que el meu padrí també ho havia estat,
me va demanar com se nomia, per si s’havien conegut,
però no el va conèixer, ni el nom ni els llinatges les tenia
dins la memòria.
De tot el que me contà, jo destacaria dues coses,
una (de la qual ell semblava ben convençut) que bona
part dels soldats espanyols deixaven fills a Cuba, perquè
molts havien tengut nòvies cubanes i hi afegia: I les que
havien estat forçades. I l’altra no difereix molt, perquè,
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segons ell, quan estaven formats damunt el moll, preparats
per embarcar, quan Espanya havia perdut la guerra, de
retorn cap a casa, el coronel del regiment, entre d’altres
els deia aquestes paraules: I Déu vulgui que d’aquí a vint
anys no hi torni haver una guerra entre Espanya i Cuba,
perquè aquesta sí que seria una guerra entre germans!
Aquestes paraules del discurs del coronel les deia en
castellà. Aquell home insistia que l’alegria de tornar cap
Espanya no era sencera pel que molts de soldats deixaven
a Cuba. Basta per dir-te, seguia, que quan el vaixell partia,
una dona amb dos infants se tirava a l’aigua, ella i els
infants. No l’havien deixada embarcar.
Jo dic, quantes de coses se deixen sense contar
de la història i han passades.
Referent a la memòria històrica, crec que és un
encert furgar-hi, no ja per remoure ferides, sinó per intentar
aclarir fets, la pena és que ja és massa tard. Seria al meu
entendre insistir que sortissin a llum moltes de coses que
pareix que estan oblidades, com si haguessin de fer mal, i
no obstant no s’ha d’entendre així, simplement aclarir la
veritat.
He fet un repàs al darrer llibre que vaig estudiar
el darrer any que vaig anar a l’escola pública de Maria,
un llibre editat l’any 1940 i repassant la història
d’Espanya, només hi ha una lliçó que faci referència a la
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Guerra Civil Espanyola, és la lliçó 41 i aquí acaba. Aquesta
lliçó té 5 paràgrafs, aquí teniu el primer:
Alzamiento Nacional de 1936
1.-El Ejército español, secundado por el pueblo,
se alzó en armas contra los hombres que conducían España
a su ruína.”
Mentida! Ni va ser tot l’exèrcit ni tot el poble el
va secundar. L’exèrcit d’en Franco estava format per unes
quantes quintes de soldats forçosos. Hi va haver bona part
de l’exèrcit que se declarà a favor del govern legalment
constituït, el govern de la República. El poble! La gran
majoria del poble era partidària de la República, així que
és una mentida grossa que tot el poble secundàs la rebel·lió
d’uns quants militars, que no era tot l’exèrcit.
Resumint, a la història val la pena tenir-la present,
contar-la amb gran rigor de fets concrets i comprovats i
no desvirtuar-la de cara a una part determinada, que això
només crea confusió, sempre, sempre s’ha d’anar amb la
veritat per davant, que d’aquesta manera queda constància
de com havien passat les coses...
Maria, 18 de novembre de 2008.
Joan Ferriol Mascaró

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE LA RUTA DE LA PEDRA EN SEC I DEL
NOSU SISTEMA DE RESERVES DELS REFUGIS DEL CONSELL
El passat dia 18, al refugi de Muleta, tingué lloc la
presentació del llibre "GR 221 Serra de Tramuntana Mallorca, Ruta de Pedra en sec". El llibre descriu la ruta de la
serra de Tramuntana, des d'Andratx fins a Pollença,
dividint el recorregut en vuit etapes. Els autors del text
són Joan Sastre, Vicença Sastre i Miquel Rayó i les
fotografies de Sebastià Torrens.
A la vegada que el llibre també fou presentat el nou
sistema de reserves on line des de qualsevol del món, als
refugis de la xarxa del Consell de Mallorca. En aquests
moments estan en funionament els refugis de Can Boi
(Deià), Muleta (Sóller), Tossals Verds (Escorca), Son Amer
(Escorca) i Pont Romà (Pollença).
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Observar l’espectacle del vol dels Xoriguers
A vegades anam ben lluny per observar espectacles de la
natura especialment atractius, o bé curiositats poc
freqüents, com per exemple anar fins a Perú i allà arribar
fins el canó del riu Colca per observar com s’enlairen els
còndors, i certament és un espectacle meravellós, ple de
poesia i sensualitat veure com aquelles aus emprenen el
vol després d’haver dormit a les coves de la profunditat
del riu, i a poc a poc i aprofitant els corrents tèrmics van
enlairant-se fins a sortir del canó que té ni més ni manco
que uns mil metres de profunditat, i veure com es passegen
pels cels en cerca d’alguna carronya per endur-se-la al
bec.

Però us ben puc assegurar que un espectacle tan o més
meravellós el tenim aquí a casa nostra, a Maria. Al nostre
estimat poble podem gaudir de veure volar un estol de
xoriguers, fent voltes i més voltes, pujades i baixades cel
amunt i avall, passar fregant la paret i fer giravoltes, tot
un espectacle de vol; i no un ni dos ni tres sinó que la
darrera vegada que els vaig anar a veure volar, aquest
mes d’agost passat, n’hi havia 8, tot un extraordinari
espectacle visual.
Si anau algun dia pel Puig de sa Gravera, quan sou a d’alt
de tot hi ha un portell amb unes grans pedres perquè no hi
passi ningú, idò allà mateix podeu observar, cap a
l’horabaixa el vol acrobàtic, sensual, harmoniós, juganer,
dels xoriguers. Per la gran paret pendent de la gravera hi
han fet el niu, ja que és una paret quasi totalment vertical,
de gran altura i on no és possible desplaçar-s’hi, per tant
els forats on nien estan lliures de poder ser assaltats.
A l’horabaixa i abans que es faci fosc, fan els vols abans
de ficar-se al forats i passar la nit, és el vol de quan cau el
dia. És una contemplació d’una imatge no diria que única
però sí que m’atreviria a dir que molt poques vegades i
molt poca gent ha pogut observar i que també molt
provablement hi ha pocs indrets on es donin les condicions
per criar, i a la vegada observar clarament i sense
entrebancs els seus jocs acrobàtics de vol.
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Estic segur que comunicar-ho a la Conselleria
corresponent, possiblement la d’Agricultura, podria
propiciar una filmació de qualitat per tenir gravat un
espectacle únic i de la naturalesa de casa nostra, el que no
és massa freqüent.
Antoni Gelabert Mas
Maria-Barcelona
Estiu 2008

Un vespre de tardor passejant per Maria
Els dies de tardor tenen per a mi una màgia especial, no
fa fred ni calor, el sol és calent però no crema, l’aire és
fred però agradablement suportable; pots anar en màniga
curta i també en màniga llarga. El camp presenta la més
gran variació cromàtica de l’any, molt més que la
primavera. Si us hi fixau, el camp presenta uns colors
marrons de moltes tonalitats, molts estan esterrossats i
dins un mateix bocí podem contemplar les variacions de
color d’un cap a l’altre, cosa que és difícil de veure quan
hi ha sembrat. Els arbres presenten variacions cromàtiques
de les fulles com cap altre moment de l’any, i si ho
observam per les muntanyes, encara és molt mes ostentosa
la visió perquè clapegen els verds obscurs dels pins i els
colors tardorencs dels roures, dels pollancres, dels cirerers,
que varien des del marró fosc fins els groc multivariat
dels polls, fins el vermellós intens dels cirerers.
Fins i tot les marjades, indrets enormement humils,
ofereixen variacions cromàtiques importants. És amb tot,
el temps del colors suaus, madurs, que varien cada pocs
dies quan són contemplats amb ulls assedegats de
cromatisme.
Però també és un temps especial pels pobles de l’interior
de Mallorca, aquells que en certa manera mantenen encara
la seva pròpia vida, que no és del tot veritat, però sí que
encara podem identificar-hi la identitat popular
mallorquina. A la tardor, com que es fa fosc més prest i
no és temps d’estar a la fresca, la gent fa vida a casa,
encara no fan foc a la llar i per tant no es nota pels carrers
l’olor de fum. Per això anar a passejar pels carrers de
Maria a una hora avançada de la nit, té una màgia especial
perquè si és un dia de lluna plena o quasi, es nota una
claredat blavosa, que projecta la teva ombra i et fa
companyia i el silenci fa possible que notis les teves passes
sense que res més ho pertorbi.
Fa pocs dies passejava pels carrers de Maria, solitaris i
amb lluna quasi rodona del tot, amb núvols que anaven
passat depressa i que feien un joc de llums i ombres que
ajudaven a recordar moments remotament viscuts, a crear
una atmosfera propícia a jugar a recordar qui vivia ara a
cada casa que anava passant, o bé qui hi vivia fa anys, tot
tornant als dies d’infància; moltes més de la meitat de les
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cases que anava passant, els actuals habitants ja no són
els que hi havia dècades passades o fins i tot la nissaga
familiar ja no és la que hi havia abans; és un fet que
demostra que malgrat que sembla que als pobles de
l’interior el temps no passa i es mantenen amb la seva
pròpia identitat, quan penetres en la seva ànima més
profunda et trobes que únicament el que manco ha canviat
és la pell, però les entranyes ja no són les mateixes, les
persones anam canviant, els habitats anam canviant, i
per això mateix, els costums van canviant, els
comportaments van canviant, les celebracions van
canviant, les diversions van canviant, i és el que fa que
sense adonar-nos-en, a poc a poc anam passant els dies,
ens feim grans i fàcilment tendim a parlar de les nostres
vivències, quan en realitat … són records, són ja vells
records.
Idò mentre anava passejant pels carres, sentia un agradable
i intens olor de llessamí i com que hi havia una humitat
alta, l’olor era intensa, dolça i persistent, el que encara
feia molt més agradable la passejada i els efluvis
potenciaven el somniar despert pels carrers de Maria, una
nit de tardor.
Antoni Gelabert Mas
Maria de la Salut, Octubre 2008

CONSUM RESPONSABLE D'ENERGIA
PER LES FESTES DE NADAL

encendre’s fins a les 24 hores, i

A través de la Direcció General de Canvi Climàtic, la

d’Any), amb més presència

Conselleria proposa als municipis que l’encesa dels llums de

festiva al carrer, fins a la 1 de la

Nadal es limiti del 6 de desembre al 6 de gener, de 18 a 21

matinada. Aquesta proposta està

hores, llevat dels dies més assenyalats

en sintonia amb la d’altres

La Conselleria de Medi Ambient, a través de la
Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental, ha
animat els ajuntaments de les Illes Balears, mitjançant la web

el 31 de desembre (Nit de Cap

comunitats autònomes i fins i tot
és més restrictiva.
Un dels principals

de la Xarxa de Pobles pel Clima (www.xarxade-

reptes de la Conselleria de Medi Ambient és lluitar contra el

poblespelclima.net) i correus electrònics adreçats als

canvi climàtic amb la divulgació de mesures i propostes que

consistoris, fer un consum responsable de l’energia elèctrica

ajudin a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

durant les properes festes de Nadal i Any Nou. En aquest sentit,

Implicar totes les administracions i la ciutadania en general

la Direcció General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental

contribueix a aquesta lluita i, durant les festes, una encesa dels

ha proposat i recomanat als municipis que l’encesa dels llums

llums nadalencs limitada als horaris estrictament necessaris

de Nadal es limiti del 6 de desembre al 6 de gener (ambdós

pot suposar una aportació important a l’estalvi energètic i a la

inclosos), de 18 a 21 hores, llevat dels dies més assenyalats:

reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle sense afectar

24 de desembre (Nit de Nadal), 25 de desembre (Nadal) i 5 de

els interessos del sector comercial ni la il·lusió de la població

gener (Nit de Reis), jornades en les quals els llums podrien

a l’hora de passejar pel carrer durant aquestes dates.
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LA FISCALIA REMET AL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ
UNA DENÚNCIA CONTRA EL BATLE DE MARIA
La premsa mallorquina, la ràdio i la televisió se’n va fer ressò
i la notícia va aparèixer a portada, el passat dissabte dia 22 de
novembre. La Fiscalia havia remès al Jutjat d’Instrucció d’Inca
una denúncia contra el batle de Maria, Antoni Mulet, per un
presumpte delicte d’aprofitament d’informació privilegiada.
Tot havia partit d’una denúncia de l’advocat de l’Agrupació
Socialista de Maria, Miquel Llompart, feta a finals del passat
mes de juliol. En aquesta, presentada davant la Fiscalia,
s’argumentava que un promotor de Maria, Antoni Crespí, hauria
comprat els terrenys annexos al camp de futbol, sabent que
l’Ajuntament pretenia canviar els usos i passaria a ser una àrea
d’ús industrial. Per corroborar això, la denúncia deia que una
empresa tècnica havia presentat al Consell un escrit on volia
adequar aquests terrenys a les necessitats tècniques d’un futur
polígon, curiosament abans que el mateix ajuntament en
presentàs al Consell la petició d’informació per crear aquesta
àrea de serveis industrials.
Davant d’aquests fets, la Fiscalia ha cregut oportú obrir una
investigació i ha remès tota la informació al Jutjat d’Instrucció
perquè n’investigui el cas.

HA MORT JOAN ROSSELLÓ, EXRECTOR DE MARIA
Aquests dies ens assabentat per la premsa diària de la
mort de Joan Rosselló, a hores d’ara rector de Porreres, però
que va ser rector solidari de Maria i Llubí, quan se n’anà Pere
Fons. Es veu que era un home que ha deixat petjada per on ha
passat per la seva senzillesa i bonhomia i el seu aspecte de
rector pagès. Encara que va estar poc temps entre nosaltres
hem pogut llegir comentaris sobre ell en diverses revistes de
Premsa Forana que ens l’han fet conèixer una mica més i també
estimar-lo i compartir amb ell projectes de país, del nostre petit
país mancat de moltes persones com ell. Descansi en pau Joan
Rosselló.
NOVA OBRA DE TEATRE DE JOAN FERRIOL
Després de l’èxit que va tenir la comèdia escrita pel
nostre col·laborador Joan Ferriol i que a Maria vàrem poder
veure per les festes de la Mare de Déu, l’amo en Joan s’ha

posat en feina i al llarg del mes de setembre ha enllestit una
nova comèdia. Aquest és el motiu pel qual durant dos mesos
no ha publicat el seu article a Fent Carrerany, estava enfeinat
amb la nova obra teatral i segons ens ha contat és un poc més
verda i picant. Esperem que prest la puguem veure damunt un
escenari.
TAST DE FORMATGES I SOBRASSADES
El passat dimarts dia 25, a Ca ses Monges, se celebrà un tast
de formatges i sobrassada. L’acte, anunciat per cartells repartits
pel poble, era obert, però calia inscriure’s a l’Ajuntament. Al
final una vintena de persones s’hi varen inscriure. José Luís
Martín presentà als assistents els formatges i sobrassades
objecte del tast i va fer un recorregut per la història,
característiques i morfologia d’aquests productes. Parla de la
manera de captar els trets característics que mostren aquests
productes: forma, color, olor i gust i acompanyà les seves
explicacions amb un power-point. Els assistents aprengueren
a destriar una mica més les qualitats i les diferències entre
aquestes dues meravelles gastronòmiques.

S’HA RENOVAT EL CONSELL ESCOLAR
Durant el mes de novembre s’ha viscut a la nostra escola,
el procés de renovació del Consell Escolar, un procés que no
ha despertat gens ni mica d’interès i que sembla que els
interessats s’ho agafen més com una càrrega que no com un
lloc de diàleg i participació escolar. En el sector mestres
entraren al Consell Escolar, Antònia Gual, Catalina Castelló i
Apol·lònia Quetglas. En el sector dels pares foren elegides
com a representants Na Catalina Bergas i na Maria Rosa
Cladera, amb just vint-i-tres persones que anaren a votar d’un
cens de 255 pares i mares.
EL PLENARI DE L’AJUNTAMENT APROVA LES
NOVES NORMES SUBSIDIÀRIES AMB EL VOT
FAVORABLE DEL PP I UM
En el plenari municipal celebrat el passat dilluns dia 10 de
novembre s’aprovaren, amb els vots del PP i UM, les noves
Normes Subsidiàries. En el període previ d’al·legacions se
n’havien recollit algunes que foren acceptades i que

Desembre 2008

FENT CARRERANY - 13(261)

BULLIT DE NOTÍCIES
desaparegueren de les normes presentades al plenari. Així, la
requalificació com a zona urbana, dels solars del davant del
camp de futbol, desaparegué de les normes sotmeses finalment
a votació.
L’actual equip de govern municipal del PP explicà les
característiques més importants de les noves normes i ‘parlà
d’un creixement poc significatiu. En el torn de rèplica tant el
grup del PSOE, com el representant del PSM-Independents
explicaren la seva oposició a la creació d’un polígon industrial,
ja que consideren que no és el lloc més idoni, ni estaven d’acord
en la manera com s’ha duit a terme la requalificació.
GESPA ARTIFICIAL PER AL CAMP DE FUTBOL
També en aquest mateix plenari l’Ajuntament aprovà destinar
una partida de 363.800 euros per finançar la col·locació de
gespa artificial al camp de futbol. Aquesta partida seria
plurianual (a fer entre els anys 2008 i 2010) i tendria una rebaixa
de 90.000 • que seria l’aportació de la Federació Balear de
Futbol.
Sobta moltíssim que un Ajuntament com el nostre que té un
pressupost anual tan minso i tantes necessitats de primer ordre
destini 40 milions de les antigues pessetes per posar gespa al
camp de futbol. Potser que davant de les exigències d’un
organisme privat com és la Federació Balear de Futbol (sembla
que és ella que exigeix que els equips a partir d’una determinada
categoria juguin sobre gespa), els organismes que juguen amb
doblers públics no haurien de tòrcer el coll tan aviat i amollar
els doblers de manera tan generosa.
LES XIFRES DE L’ATUR CREIXEN A MARIA DE
MANERA ESPECTACULAR
El Centre de Recerca Econòmica ha fet públic el seu informe
anual sobre evolució de la població activa. Així entre l’octubre
de 2007 i l’octubre de 2008, el nostre poble ha vist augmentar
el nombre d’aturats, que han passat de 35 a 80. Maria es
converteix, per desgràcia, en el segon municipi mallorquí on
més ha crescut l’atur ( un 128,5% més que l’any passat), només
superat per Estellencs, encara que en aquest darrer cas el
nombre total sigui anecdòtic. Darrer de Maria s’hi troba el poble
de Porreres, el qual també ha duplicat el nombre de persones
que s’han quedat sense feina. Una mala notícia.
MARIA ESCENARI DE LA DARRERA PROVA DEL
CAMPIONAT DE BALEARS DE TRIAL
El Motoclub Cop de Gas de Maria va ser l’organitzador de la
darrera prova del Campionat de Balears de Trial. La prova va
ser molt complicada per a la totalitat dels participants, ja que a
la dificultat del traçat se li va afegir el dia especialment plujós
i fred que no abandonà els pilots en cap moment.
Marc Horrach, vencedor de la prova a la categoria d’Elit, també
es proclamà Campió de Balears. Josep Segura guanyà entre
els Màsters, mentre l’eivissenc Francisco Ramón ho feia a la
categoria d’Experts. En la categoria Open, Jaume Fontclara
va ser el vencedor i finalment en la categoria d’Open 125
Andreu Oliver quedà en primer lloc. Tots els participants
coincidiren en la dificultat de la prova.

Enhorabona al Motoclub Cop de Gas per l’excel·lent
organització de la jornada motera.

Higinio Cascón Nogales, el nou secretari de l'ajuntament
TENIM UN NOU SECRETARI A L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Maria té un nou secretari municipal. Sembla
que entre l’anterior i el nou es va fer una permuta personal que
ha acabat per traslladar “l’antic” de Maria a Porreres i “el nou”
de Porreres a Maria. El vàrem anar a veure i ens comentà quatre
coses sobre ell i les seves destinacions a Mallorca. Ens digué
que nomia Higinio Cascón Nogales, que era natural de Béjar
(Salamanca) i que feia nou anys que vivia a l’illa. Parla un
català correctíssim i ens va fer saber que fins ara havia estat
als ajuntaments de Mancor, de Sencelles i de Porreres, des d’on
afectuà la permuta, que l’ha traslladat al nostre poble.
Benvingut i encert en la seva tasca!
REUNIÓ DE DIRECTIUS DE SA NOSTRA AMB LA
TERCERA EDAT
Hem sabut que la darrera setmana de novembre, al local de la
tercera edat, es va fer una reunió especial, convocada per
dirigents de la Caixa d’Estalvis Sa Nostra, per explicar a la
gent de la tercera edat de Maria, destinataris de les pensions
que es cobren mensualment a través d’entitats com Sa Nostra,
que els seus estalvis no corren perill en cap cas. Sembla ser
que darrerament havia circulat el rumor (que entre sectors com
la tercera edat havia agafat valors preocupants) que algunes
entitats bancàries corrien perill. La gent, temerosa dels seus
estalvis, necessitava que algú els tranquil·litzàs, i això pareix
que va ser el resultat de la reunió esmentada.
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DEMOGRAFIA
:

ENS HAN DEIXAT:

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

Jaume Bibiloni Roig, morí el passat dia 27 de novembre a l´edat
de 82 anys. Vivia al carrer Sa Raval, número 18.

971525002
(Fax)

971525194
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

Que descansi en pau

BENVINGUTS:
Joana Maria Pira
Ramis, va néixer el passat dia
6 de novembre. Els seus pares
són Guillem Pira Colombram
i Catalina Ramis Frontera

Júlia Crespí Ferriol
vingué al món el passat dia
11 de novembre. És filla de
Martí Crepí Pastor i Francisca Ferriol Colombram

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

Margalida Mestre Font
va néixer el dia 13 de
novembre. Els seus pares són
Francesc Xavier Mestre
Mestre i Margalida Mas Font
Enhorabona als seus pares i demés família

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.

.

OFICINA DE MARIA DE LA

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
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MES D'OCTUBRE
PLUVIOMETRIA
Dia 3 ............ 10 l.
Dia 9 ............ 29 l
Dia 13 .............. 1 l.
Dia 16 .............. 2 l.
Dia 22 ............ 35 l.
Dia 25 ............ 49 l.
Dia 29 ............ 17 l.

Temperatura Màxima
26,4º C (Dia 16)

Temperatura Mínima
9,6º C (Dies 29 i 30)
Temperatura Mitjana
19,3º C
Mitjana Màximes
23,1º C
Mitjana
Mínimes
TOTAL: 143 LITRES
15,6º C

GLOSA DEL PRESIDENT DEL GOVERN BALEAR,
FRANCESC ANTICH, LLEGIDA AL FINAL DE
L’ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS
PREMSA FORANA

Som aquí de bona gana,

d’un col·lectiu tant valent
com ho és la premsa forana.

Si la vista no m’engana
som molts més que l’any passat
bé va que el vostre sembrat
creixi amb espiga ben sana
i que guanyeu en cada plana
un tros més d’identitat.

POEMES I GLOSES

ben orgullós i content

Un poble mai va sobrat
de cohesió ciutadana.

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
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:

Fa més pes a la romana
un poble ben informat.
Francesc Antich

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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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
La portada i l’editorial d’aquest número estava
dedicada a Magí Ferriol que havia estat elegit batle
el mes anterior.
Publicàvem unes fotos i ens fèiem ressó de la
rompuda dels arbres del camp de futbol.
Pere Crespí ens feia un tast del temps de les
matances.
Maika Lozano en la secció sobre les herbes ens
parlava de les propietats de la borratja i de les
ortigues.
A Casa de la Vila fèiem extracte de les
comissions de govern dels dies 27 d’octubre i de 10
de novembre idel ple extraordinari de dia 31
d’octubre, en el qual s’elegí batle a Magí Ferriol.
Magí Ferriol publicava un article sobre “Els
dominis de l’article salat”.
Maika Lozano imaginava quins serien els
menús dels caps de llista dels diferents grups a
l’ajuntament.
Sa xerradeta la férem a Magí Ferriol.
En demografia publicàvem la mort de Pep
Vanrell Mercader, el naixement de na Maria
Margalida Ferriol Bergas i el casament d’en Toni Font
i na Francisca Bunyola.
La hipertensió era la protagonista de la “Pàgina
sanitària” de José Luís Corresa.

Publicàvem unes receptes per fer arròs brut,
tords amb escaltasangs i bunyols de vent, cuina de
temporada.
Carrerany Esportiu publicava una crònica sobre
un torneig de billar americà, una sobre el club ciclista
i una altre sobre l’Escacs a Maria.
Anàrem d’excursió al puig de Maria de
Pollença, ens substitució del Castell del Rei ja que
no obtinguérem el permís per passar. I anunciàvem
que aniríem al puig de Randa el proper mes.
.
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UN MES DEDICAT ALS DRETS HUMANS
10 novembre - 10 desembre 2008
Campanya Un mes dedicat als drets humans
El 10 de desembre vinent es celebra el 60è aniversari
de la Declaració Universal dels Drets Humans.
La Declaració va plasmar els treballs, els patiments i
els esforços de milions de persones arreu del món que
havien
lluitat
per
al
reconeixment de la dignitat de
qualsevol persona sigui quina
sigui la situació que viu o pateix.
Significava un reconeixement i,
a la vegada, un conjunt de
pautes que des de llavors
havien de dirigir, ser punt de
referència i de control de l’actuació dels poders de tots
els Governs, de les Administracions públiques i de
qualsevol entitat o grup.
Durant aquests seixanta anys s’han donat passes
decisives en el reconeixement, el respecte i la defensa
dels drets de les persones, sobre tot en Europa i als
països que configuren el que anomenam Nord ric. La
globalització de les comunicacions ha fet conèixer les
situacions que violaven el drets humans per tot arreu i
ha fet créixer el clamor per a la seva observància. Però,
a la vegada, es podria dir, també en veritat, que la
Declaració és en cert sentit l’expressió del fracàs assolit:
encara, al menys a 81 països, persones són torturades
o maltractades. A 77, no poden expressar-se amb
llibertat i, al menys a 54, se les sotmet a judici sense les
garanties adequades. La pena de mort està permesa i
s’empra quotidianament a països que són els imperis
d’avui o d’un esdevenidor molt pròxim. El terrorisme
omple de sang víctimes indiscriminades i innocents i
els governs s’emparen en aquesta xacra per desfer de
mica en mica l’edifici, que tant ha costat d’aixecar, de
les llibertats personals. Ho veiem clar quan s’enfronten
temes d’actualitat com ara la immigració que arriba del
Sud: els governs europeus, per exemple, no estan a
l’altura ni del temps ni de la Declaració ni de les
expectatives que caldria posar davant de democràcies
consolidades que avui obliden la seva pròpia història,
es tanquen s’obre si mateixes i criminalitzen el pobre
que vé de fora.
Així mateix, els canvis, econòmics, socials i tecnològics,
en aquests anys han fet palès que la Declaració s’ha
quedat curta. Un món en canvi constant i accelerat porta
noves dimensions dels drets humans i ens aboca a la
descoberta, a la defensa i a la proclamació de nous drets,
que anomenam drets humans emergents,
fonementalment d’un vessant econòmic i social bàsics:
dret al treball, a la renda bàsica, a l’accés als
medicaments i a la salut, a la seguretat vital, a l’igualdat
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de drets i d’oportunitats, plena i efectiva; dret a l’aigua,
dret a un medi sostenible…
És en aquet context que Drets Humans i Justícia i Pau
de Mallorca, amb la col·laboració d’Amnistia
Internacional, duem endavant, a Mallorca, la campanya
Un mes dedicat als Drets Humans, del 10 de
novembre al 10 de desembre 2008, en la qual tots estau
convidats a participar-hi.
La campanya abasta quatre camps:
a) L’educatiu mitjançant la tramesa a tots els centres
escolars de Mallorca, en col·laboració amb la Direcció
General d’Innovació de la Conselleria d’Educació i
Cultura, de l’Auca dels Drets Humans, del guió d’una
activitat que suggerim per treballar els drets i d’una
relació dels recursos més interessants, agrupats per
nivells educatius, que els professors i els alumnes
poden trobar a internet sobre els drets humans.
b) Els ajuntaments de Mallorca, als quals es convida a
formalitzar un Acord de Ple en suport de la Declaració
Universal i declarant el respectiu municipi territori dels
drets humans,a més de convida-los a integra-se a la
Xarxa de Ciutats pe als Drets Humans, i al Parlament
de les Illes demanant-li una declaració institucional en
el mateix sentit.
c) La difusió i la reflexió sobre els nous drets emergents,
mitjançant un cicle de conferències, tal com consta en
nel programa adjunt.
d) La presència, durant el mes de campanya, dels
diversos aspectes dels drets humans als mitjans de
comunicació local: debats de televisió, entrevistes,
articles, cunyes publicitàries a les radios, etc.
Pensam que una bona manera de col·laborar en la
campanya és la de fer un esforç per conèixer la
Declaració Universal, conèixer i defensar els drets
propis, defensar i promoure els drets de la resta de
persones, siguin quines siguin, i demanar a
l’Ajuntament, que se sumi a la campanya, adoptant
l’Acord de Ple de la Corporació que li hem demanat.
Un acord del Ple municipal que doni suport decidit a la
Declaració i declari el seu municipi territori dels drets
humans, integrant-se en la Xarxa de ciutats per als drets
humans.
Bernat Vicens
President de Drets Humans

Carmel Bonnín
President de Justícia I Pau

Margalida Capella
Representant d’Amnistia Internacional
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Qui dies passa... novembre 2008
Dijous, 6: El Jurament Hipocràtic i l’exercici i pràctica
de la medicina. De totes les coses que envolten l’exercici
de la professió mèdica n’hi ha una que em tenia i em té el
cor robat. La trobava un model de compromís ètic i cívic
amb un punt de romanticisme que l’acabava d’endolcir.
És cert que no és un imperatiu legal per exercir la seva
professió però no em negareu que quan els facultatius
acabaven la carrera i feien aquell ritual de jurament
“Promet que empraré els meus coneixements mèdics en
benefici de la salut de la població.” afegint-hi allò de
“Quan entri en una casa no portaré un altre propòsit que
el bé i la salut dels
malalts, cuidant molt de
no
cometre
intencionalment faltes
injurioses o accions
corruptores.” i també
“Escoltaré els malalts i
en tindré cura el millor
que sàpiga. Seré honest,
respectuós i compassiu
envers els malalts.” a
més de “M’esforçaré
perquè els drets de tots
els malalts siguin
respectats, també els
d’aquells
més
vulnerables” i acabaven amb allò de “Tampoc posaré cap
profit o benefici personals per damunt dels meus deures
envers els malalts”, el mite del metge com a personatge
més enllà del comú de l’espècie estava aconseguit. El
metge era el nostre confident, la persona que et donava la
confiança necessària per superar els mals tràngols que la
vida et col·locava al davant i aquell que et mereixia tot el
respecte pels seus coneixements i les ganes que hi posava
perquè millorassis la teva salut. I en aquest sentit, els
metges de capçalera, sobretot, es convertien en una mena
de segon pare i amic a qui podies confessar els teus secrets
més íntims. Els especialistes, d’altra banda (i a qui acudies
quan el metge de capçalera ho trobava necessari) ja eren
com una mena de semidéus amb atributs màgics que
encara ocupaven un escaló més amunt i amb poder per
guarir les teves malalties per més greus que fossin. Aquest
plantejament, si fa no fa (amb totes les excepcions que
calguin), s’ha anant perpetuant fins no fa gaire.
Potser per això, per aquesta mena de vincle especial,
íntim, absolutament imprescindible que crec que s’ha
d’establir entre el metge (i per extensió entre tot el personal
sanitari) i el malalt, m’ha sorprès (i m’ha emprenyat encara
més) la concentració convocada per un col·lectiu de
metges i altre personal de la sanitat en contra de
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l’exigència del coneixement de la nostra llengua per part
dels servidors de la sanitat pública. Aquesta actitud
absolutament contrària al principi que han jurat (o haurien
d’haver jurat) per exercir la seva professió: M’esforçaré
perquè tots els drets dels malalts siguin respectats, hauria
de comportar que fossin ells els primers que
s’autoexigissin aquest coneixement de la llengua dels
pacients per arribar a un grau de confiança i de
coneixement màxim de la problemàtica dels destinataris
de l’exercici de la seva professió. És veu que per a
determinats membres d’aquest col·lectiu (afortunadament
no són tots, ni de molt), el seu dret ha de prevaldre sobre
el dret del malalt. Són massa les situacions absolutament
denigratòries que els illencs que ens expressam
habitualment en la nostra llengua catalana hem hagut de
patir i encara patim en un estat de dret que empara només
els drets lingüístics d’una part dels seus habitants, mentre
la resta quedam a mercè de la bona o mala voluntat del
nostre interlocutor. I en un món (la relació metge-pacient)
on el patiment, la por, l’angoixa, marquen la major part
de les consultes, aquesta indefensió lingüística encara
resulta més aberrant. On cerques consol, ajuda,
complicitat, no et pots trobar mai amb un: “Hábleme en
castellano que no le entiendo.”. Això s’ha d’haver acabat.
Dilluns, 10: En parlar de mi no ric. La revista d’aquest
mes de novembre ja ha arribat i em dispòs a repartir-la a
la zona que m’ha tocat. Abans de fer la volteta i deixar els
exemplars dins portals o finestres (a vegades és difícil
trobar un forat per on passar-la) li faig una ullada i
rellegesc el meu article del mes passat. Valga’m Dé! Quina
patinada! On tenia el cap? Allà on parlava de la malifeta
dels cappares de la darrera legislatura d’en Matas, i fent
referència als guanys ràpids i absolutament il·legals de
n’Ordinas i na Rosselló, se’m va infiltrar un “Vejats
miracle!” que vaig atribuir (encara no sé ben bé perquè)
a Eiximenis. Pobre Turmeda, si alçàs el cap. Segur que
no m’ho perdonaria.
Dimecres, 12: Un aiguat espectacular. Ja fa dies que el
temps va desbaratat i les plogudes són freqüents. Mentre
era a la feina, a l’institut, n’ha caiguda una de bona.
Pareixia que el cel s’havia esquerdat i l’aigua en tocar
terra feia fumet i tot. En qüestió de mitja horeta ha
descarregat de valent. A les dues, tot just acabar, el temps
s’ha aclarit una mica i ja només queien dues gotes. Agaf
el cotxe i venc cap a Maria. Pel camí ja veig que l’aiguat
ha estat general. Per tot arreu regalima. A l’entrada del
poble, just passat l’aparcament del camp de futbol, veig
que hi ha com una mena de brollador que expulsa cap a
dalt un bon braç d’aigua, a més de la que baixa pel bell
mig de la calçada. Com que ja no és la primera vegada
que m’hi trob, evit el forat (perquè és la tapa de la
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claveguera la que ha estat desplaçada per la força de
l’aigua que passa per la canalització de les pluvials) i pas
pel costat. El carrer Antoni Monjo neda. És com una
rierada. Segur que hi ha més d’una casa que ha quedat
ben abeurada. Vaig a poc a poc, ja que l’aigua que les
rodes desplaça va a parar a les façanes de les cases, ja
prou amarades. El carrer de sa Quintana igual. Enfil cap
al carrer Nou i em sorprèn que més d’un cotxe que hi
circula no redueixi la velocitat i l’aigua que esquitxa arriba
fins a dalt dels portals de les cases. Què hi farem! N’hi ha
més de dos que tenen ben assumit allò de “Mentre jo
estigui bé, els altres que es fotin.”
Diumenge, 16: El reis de la carretera... i de la Plaça des
Pou. El temps avui dematí pareix haver pactat una treva i
un sol tímid s’entreveu entre nigul i nigul. Fa vent, això
sí, i l’airet és frescot i mal d’aguantar si el sol no et toca.
A mitjan matí decidim anar fins a la plaça a fer un poquet
de diumenge, comprar la premsa i fer un vermutet. Ens
asseim en unes cadires davant d’un dels bars de la plaça i
al cap d’una estona ja som un bon grapat de tertulians
endiumenjats que aprofitam les dèbils retxes de sol que
ens arriben adesiara. Al cap d’una estona, però, un renou
de motor esquerdat i intermitent molt característic envaeix
la relativa tranquil·litat ambiental. Mitza dotzena de motos
d’aquestes tan espectaculars (la veritat és que no me
n’entenc gens ni mica de marques o models, però les
màquines fan mirera), cavalcades per un pilot i un copilot,
arriben a la plaça. Les motos amb als parafangs i altres
elements cromats llueixen de manera especial. N’hi ha
unes quantes que van amb una bandereta espanyola al
darrere del copilot i una altra, amb dues, una d’espanyola
i una de mallorquina. El motoristes van tots de negre,
amb pantalons, botes i jaquetes de cuir, amb banderetes
espanyoles al braç. Pareixen moderns cowboys cavalcant
a lloms de moderns cavalls motoritzats. Fan mitja volta i
pareix que cerquen lloc on deixar les seves màquines. I
sense més ni manco un d’ells, quan és davant de
l’ajuntament, puja sobre la plaça i aparca la seva moto
tranquil·lament. Els altres l’imiten i van aparcant les seves
motos en fila. Ningú no els diu res, ningú no els retreu res
o els fa cap comentari. No hi ha cap municipal a la vista.
Amb tota la patxoca del món s’asseuen en una rotlana al
voltant d’unes taules, també a dalt de la plaça, i
assaboreixen ben a plaer, el seu paper de protagonistes i
amos de la situació. Són els més ràpids de la contrada i
ningú no gosa ficar-se amb ells.
Dissabte 22: La força de la Premsa Forana. Em
conviden a anar a l’assemblea de la Premsa Forana que
enguany se celebra a Sóller. Hi vaig. Visitar Sóller és
sempre una activitat agradable. La vila, situada al bell
mig d’una vall coronada per cims esplendorosos, conté
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molts d’ingredients (arquitectònics, paisatgístics, artístics,
culturals, gastronòmics, etc.) que la fan particularment
atractiva. La cita és al Gran Hotel, un bell edifici de
començaments del XX (té un aire palauesc renaixentista),
fruit d’una d’aquelles etapes de benestar econòmic que la
vila conegué entre finals del XIX i començaments del
XX (no de bades Sóller és el lloc de Mallorca on trobam
més arquitectura modernista després de Ciutat) gràcies a
les exportacions de cítrics i d’oli.
L’assemblea, que reuneix més de quaranta revistes
arreu de Mallorca agrupades sota aquest nom (en podeu
veure el seu símbol cada mes a la portada de Fent
Carrerany), es fa anualment per parlar de temes que
interessen a totes les publicacions, veure els problemes
que tenen (accés a la publicitat institucional i privada,
reduir costos, passar-se articles que puguin ser d’interès
general, etc.) i mirar de trobar recursos per seguir
endavant. La majoria d’aquestes revistes tenen un abast
local, no responen a criteris comercials i es fan més per
voluntarisme que per altra cosa. I són dignes, molt dignes.
I han aconseguit fer forat en l’ús normalitzat de la llengua
catalana en un segment de població que no havia tengut
mai accés al seu estudi. I són autèntics espais lliures de
debat de moltes inquietuds que circulen pels nostres
pobles. I es valoren moltíssim. Són moltes les vegades
que he sentit allò de “es Carrerany ho diu”. Aquesta
credibilitat que la majoria de la gent li dóna de manera
espontània i generosa, no sempre és valorada i tenguda
en compte pels poders polítics (locals o autonòmics) que
les solen deixar de banda a l’hora d’acostar-se als
ciutadans. Però malgrat tot, aquestes publicacions
segueixen endavant i són milers les pàgines que cada any
donen fe de la seva vitalitat i ganes de seguir endavant.
Per molts d’anys!
Joan Gelabert Mas
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Campanya “+ Bosc, un milió d’arbres +”
El conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel
Grimalt, i l’entrenador del RCD Mallorca, Gregorio
Manzano, varen sembrar un arbre a la ciutat esportiva de
Son Biblioni en el marc de la campanya “+ Bosc, un milió
d’arbres +”
El passat dimecres, dia 13 de novembre, el conseller
de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt, juntament amb
l’entrenador del RCD Mallorca, Gregorio Manzano, varen
sembrar un arbre en el marc de la campanya “+ Bosc, un
milió d’arbres +”. Durant la trobada, el conseller Grimalt
destacà que per al 2008 s’hauran sembrat 300.000 arbres
aproximadament i s’espera que al 2009 en siguin 400.000,
per tal d’assolir la xifra d’un milió d’arbres més durant la
present legislatura en el conjunt de les Illes Balears.
El conseller explicà que “amb aquesta campanya
de creació de més bosc aconseguirem regular els cicles
d’aigua, alhora que s’evita la desertificació i es contribueix
a fixar uns nivells de CO2 més adequats”.
Grimalt assegurà que “aquesta campanya també
contribueix a conservar el principal reclam del nostre país,
el paisatge, que és un dels pilars bàsics de tota actuació

ambiental i
turística
al
nostre entorn,
ja que la nostra
terra viu del
turisme”.
A i x í
mateix,
el
conseller va
voler agrair a
Gregorio
Manzano i a la
Fundació RCD
Mallorca la
s e v a
col·laboració
en la campanya
“+
Bosc”
perquè “la societat també s’està implicant de valent i cada
vegada són més els col·lectius i particulars interessats en
aquesta iniciativa”.

Presentació dels jocs esportius escolars del Consell de Mallorca
El passat dia 9 de novembre a Llucmajor hi va haver la presentació dels jocs esportius que organitza el
Consell de Mallorca i l’equip d’iniciació de l’Escola de Futbol de la Penya Barcelonista hi varen participar. Dels tres
partits que jugaren en varen guanyar un i empataren els altres dos i els infants s’ho passaren d’allò més bé.
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SOPAR SOLIDARI
ESPERAM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ AL SOPAR
SOLIDARI DE DIA 12 DE DESEMBRE A CAS PADRÍ TONI.
VOS PODEU APUNTAR A LES OFICINES DE SA NOSTRA, LA
CAIXA I SA BANCA MARCH DE MARIA ABONANT 20
EUROS FINS DIA 10 DE DESEMBRE. TAMBÉ VOS PODEU
APUNTAR ALS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA O DEL
CONSELL DE REDACCIÓ DE LA REVISTA.
LA VOSTRA SOLIDARITAT PERMETRÀ CONTINUAR AMB
L'APADRINAMENT DE NINS DE NICARAGUA

