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EDITORIAL
Es fa difícil fer un escrit per explicar una cosa tan absurda com
la que passa en la sanitat balear. Que una cosa tan elemental com és el
dret que ha de tenir un ciutadà a anar al metge i explicar-li allò que li
passa en la llengua pròpia de la terra on viu i que aquest l’entengui,
encara sigui objecte de discussió, és demencial. Idò resulta que aquí, a
Mallorca, hi ha un sector de professionals de la sanitat pública, que no
volen fer l’esforç de conèixer la llengua de bona part dels seus pacients
i que diuen que totes les passes que es fan en aquest sentit són una
imposició. És ben certa aquella màxima que diu que d’ases, d’hipòcrites
i d’ignorants n’hi ha tants amb títol universitari com sense.
És inconcebible que un professional de la medicina que ha fet de la
ciència i de la dedicació al malalt i al seu benestar una forma de vida
negui als pacients catalanoparlants el fet tan elemental d’adreçar-se al
professional en la seva llengua. Per què? Què tenen dins el cervell tots
aquells que neguen als catalanoparlants els drets que sí volen per a
ells? Tan mal d’entendre és que tots els pobles del món, també el nostre,
tenen una llengua que serveix exactament pel mateix. I que no hi ha
llengües millors ni pitjors, que no hi ha d’haver llengües de primera i
llengües de segona o de tercera. La parla va associada al fet de ser
persona. Per què hi ha d’haver així drets per a uns i per als altres no?
Quan un malalt va al metge vol confiança, seguretat, vol una
paraula de consol, d’optimisme. Quan un malalt illenc, catalanoparlant,
va al metge, és igual que un altre malalt de qualsevol lloc. I no hi ha res
més antinatural que t’obliguin a canviar de llengua, a perdre aquell
lligam que et fa sentir agombolat, comprès, segur en la teva relació
amb el professional a qui li has de confiar el teu malestar, la teva
preocupació.
Per què idò, aquesta gent troba tan estrany, tan dolent, que els
metges que han d’exercir aquí coneguin la llengua d’aquesta terra, per
fer una medicina més humana, més acostada als seus pacients. Si no
fos que ja sabem la resposta i els rèdits polítics que en volen treure de
mantenir aquesta postura, seria mala d’explicar tal actitud. L’actitud
que el PP i molts dels seus caps visibles (si n’hi ha que en discrepen
callen com a morts) tenen en tot aquest afer, els hauria d’avergonyir de
per vida. Això sí que és anar contra els drets del seu propi poble. Això
sí que és autoodi, racisme i xenofòbia, cap a tot allò que s’escapi del
seu món ideològic. I nosaltres pareix que no encaixam en el seu món.
No ens volen tal com som.
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EXCURSIÓ A LES ERMITES DE VALLDEMOSSA

El passat diumenge dia 22 de març anàrem a
visitar les ermites de Valldemossa. Fórem 24 els que
gaudírem d'un dia assolellat.

La primera aturada la férem a l'Ermita de Sant
Antoni, un lloc molt ben cuidat pels ermitants. La vista
sobre la mar feia goig.

Just devora l'hort dels ermitants berenàrem. Allà
compartírem per primera vegada, després de berenar,
dolços, cafetet i herbes.

Seguint la ruta, amb poc temps trobam un tancat.
Són les restes de les Ermites velles, pràcticament quasi
l'única cosa que queda.

Ens aturàrem en, almanco, quatre miradors. En
aquest podeu apreciar Sa Foradada al fons.

Llull.

Un altre dels llocs visitats, la cova de Ramon
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Festes de Pasqua 2009
Divendres, dia 3
A les 21.00 hores a Ca Ses Monges.
Xerrada sobre les figueres i les figues a
Mallorca al llarg de la història i fins
al dia d’avui a càrrec de l’expert Montserrat
Pons i Boscana de Llucmajor.
(Organitza Fent Carrerany)
Dissabte, dia 4
A partir de les 12.50 hores a Sa Plaça des Pou.
III Etapa de la 44è edició del “Cinturón Ciclista
Internacional a Mallorca”.
III Memorial Llorenç Seguí.
Diumenge, dia 5
A les 9.45 hores a Sa Plaça d’Alt.
Benedicció de Rams.
A les 10.00 hores a l‘Església Parroquial
Missa.
Dimecres, dia 8
A les 9.00 hores els infants de l»Escola Pública
Antoni Monjo van d’excursió a la comuna i es
mengen les panades fetes seves el dia abans
a l’escola.
Després de berenar es farà l’activitat de
sembra d’alzines que es farà pels mateixos
al·lots de l’escola.
Dijous Sant, dia 9
A les 19.00 hores a Ca Ses Monges.
Inauguració de l’exposició de mascotes i
treballs amb material reciclable a càrrec dels
alumnes del C.P. Antoni Monjo.
(L’exposició estarà oberta els dies 9, 10, 11 i 13
de 19.00 hores a 21.00 hores).
A les 21.00 hores a l’Església Parroquial
Celebració de la Missa del Sant Sopar i
Processó del Calvari i la mort del Senyor.
Divendres Sant, dia 10

A les 9.30 hores Mariense – Llubí.
A les 10.15 hores Mariense – Es Pla.
(Organitza Associació Esportiva Maria de la
Salut).
A les 18.30 hores a l’Església Parroquial
Celebració Passió i Mort del Senyor.
Dissabte Sant, dia 11
A les 20.00 hores a Ca Ses Monges.
Presentació exposició “Orquidees de Maria de la
Salut”a càrrec d’Antoni Gelabert i Mas.

Diumenge dia 12 – Pasqua.
A les 9.30 hores a l’Església Parroquial
Comença processó de S’Encontrada.
A les 9.45 hores a la Plaça des Pou
Encontrada entre el Bon Jesús i la Mare de Déu.
Dilluns dia 13.
Si el temps ho permet a partir de les 10.30 hores
Pancaritat a “Sa Comuna”
Organitza Ajuntament de Maria de la Salut. Hi
haurà servei públic per poder- se desplaçar.
Els cotxes podran arribar a Sa Comuna per
deixar alguna persona impedida o necessitada; en cap
cas podrà deixar-se estacionat a d’alt de Sa Comuna.
Cada un portarà el seu menjar i beguda.
Tots els que vulguin dinar de paella a Sa Comuna
es podrán apuntar a l’Ajuntament abans de dia 10
d’Abril. El preu serà de 5 Euros.
Diumenge dia 19.
A les 10.30 hores Pancaritat organitzat per
l’Associació Fent Carrerany. Punt de partida Sa
plaça des Pou.
Cada persona porta el menjar i s’ha d’anar a
peu, en bicicleta, a cavall...no es pot anar en
cotxe.

A les 8.00 hores sortida amb bicicleta cap a
Lluc.
(Organitza Club Ciclista Maria de la Salut)
A les 10.00 hores a l’Església Parroquial
Celebració Penitencial.

Al Poliesportiu Municipal de Llubí - Torneig de
Pasqua de Futbol 7.

A LA CASA DE LA VILA ES VENEN
DOMASSOS AMB L’ESCUT DE MARIA DE
LA SALUT AMB LA FINALITAT D’AJUDAR A
REHABILITAR LA TEULADA DE
L’ESGLÉSIA PARROQUIAL - Aquests
domassos seran per penjar a les finestres
durant les festes que celebrem, inclòs
aquestes de Pasqua.
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L'ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT
DE MARIA VIATGE A PORTUGAL
Des del dia 9 al 15 de març, 54 viatgers de
l'Associació de la tercera edat de Maria, feren un
excel·lent viatge a Portugal. Segons ens han
contat, el viatge fou molt harmoniós, amb un molt
bon ambient i companyonia, amb un excel·lent
conductor. Tot plegat féu que el viatge sortís rodó.
El viatge començà amb un vol directe de
Palma a Santiago que també l'acabà a l'inrevés.
De Santiago, es desplaçaren a Fàtima en autocar, on tengueren estada en un petit hotel tots els
dies del viatge i d'allà feien les excursions.
Dels llocs visitats, no saben quin destacar.
Tots foren molt apreciats: Fàtima, Batalha,
Nazaré, Sintra, Lisboa, Estoril, Cascais, Coimbra,
Alcobaça,... Sobretot tenen molt bon record de
Fàtima.
Al final queden els records, el menjar
casolà, els "tapetes", les tovalloles comprades
allà, els més de dos mil sis-cents quilòmetres
recorreguts, i les ganes de repetir mentre hi hagi
salut.
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VIATGE D’ESTUDIS A CATALUNYA
Enguany l’escola de Maria ha fet el seu viatge
d’estudis a Catalunya. Fou des del dia 17 al dia 20 del
passat mes de març. I els que hi anaren foren 29 alumnes
de tercer a sisè, quatre mares i tres mestres.
Partírem de Maria amb autocar, molt matinet, cap
a l’aeroport i d’allà cap a Barcelona amb Air Europa. A
Barcelona ens esperava en Ramon, el xofer, natural i
resident a La Seu d’Urgell, que ens acompanyà tot el
viatge fins el divendres que ens deixà al mateix aeroport,
el del Prat, per tornar a Mallorca.

Tranquil passeig per un un poble tranquil: Cadaquès.

L’endemà, la visita fou a les runes de la ciutat grega
i romana d’Empúries. Na Júlia fou l’encarregada de fernos saber de quina manera vivien en aquella època.
Seguidament visitàrem el monestir de Sant Pere de Rodes,
en uns paratges magnífics, amb excel·lents vistes sobre
el mar. Aquí na Mar ens guià i magníficament ens enllaçà

Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà

El primer dia visitàrem Perpinyà: El Palau dels Reis
de Mallorca, el Castellet, l’Ajuntament, la Llotja de mar
i La Seu, on hi ha el monument funerari del rei Sanç de
Mallorca. Durant tot aquest recorregut en acompanyà na
Laura, una guia oficial de la ciutat de Perpinyà.

Escoltant les explicacions de na Júlia a la ciutat grega
d'Empúries

Monument funerari del rei Sanç de Mallorca, a la catedral de Sant Joan, de Perpinyà

De tornada, ens aturàrem a dinar en un restaurant
de La Jonquera, en el qual podíem triar entre més de 175
plats per dinar. N’hi hagué que en menjaren per tota la
setmana. Després de dinar, visitàrem Cadaqués, una
passejada tranquil·la pels seus carrers i platja.

L'obrer està destapant un mosaic que quedà tapat tot
l'hivern a la ciutat romana d'Empúries.
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amb la història de la conquesta de Mallorca. Aquelles
terres eren del comte d’Empúries, al qual tocaren les terres
del nostre poble després de la conquesta. Una visita molt
curta que ens deixa amb moltes ganes de repetir-la amb
temps suficient per assaborir tots els detalls del lloc.

Afores del monestir de Sant Pere de Rodes

Escoltant les explicacions de na Mar, dins l'església de
Sant Pere de Rodes.

Després de dinar ens desplaçàrem a Figueres per
visitar el Museu Dalí. Després encara tinguérem temps
de fer una volta per la capital de l’Alt Empordà, fer algun
cafè i comprar i jugar amb les baldufes amb alguns veïns.

Pont Nou de Camprodon

Esperant davant el Museu Dalí a Figueres.

El tercer dia visitàrem Besalú, Camprodon,
Setcases i el llac de Banyoles. Poguérem admirar els ponts,
parlar un poc de la seva construcció i passejar amb les
vaques per dins el poble. També la xerrada amb alguns
dels seus veïns fou molt agradable.
El darrer dia visitàrem potser el lloc més
espectacular: Sant Miquel del Fai. Un lloc carregat
d’història i d’històries que ens contà n’Elisabet, en un
marc de muntanyes i aigua que regalima per tot arreu.
Passàrem per darrera d’un espectacular salt d’aigua,
entràrem a dues coves i a l’església construïda dins una

Passejant per Setcases

balma. Una visita per repetir. Personalment ja era la quarta
vegada que hi anava.
Després de dinar molt tard, quasi berenar, anàrem
a Caldes de Montbui, on visitàrem les diferents fonts
d’aigües termals, de 40º, 65º i 74º centígrads. Aquesta
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darrera és la font del Lleó, que es troba a la plaça del
mateix lloc.
I això és a grans trets la nostra eixida. Ara farem
que aquest records que ens queden del viatge restin vius i
que els que hi anaren sàpiguen transmetre al que han après
a tots vosaltres.
Magí Ferriol

Camí que passa per davall una balma i per
darrera el salt d'aigua que podeu veure a la dreta.

Arribada al Monestir de Sant Miquel del Fai,
ple de blames i salts d'aigua.

Rentadors situats vora l'església de Caldes de
Montbui, avui utilitzats com a exposició-museu
d'activitats d'antany.

Passeig per devora el llac de Banyoles. Aquest
llac fou l'escenari de les proves de rem de les
Olimpiades de Barcelona.

L'aigua que surt a la Font del Lleó té una
temperatura de 74º centígrads. Aquí alguns alumnes
intenten tocar-la i aguantar la seva calentor.
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Què t’hi jugues?
Què t’hi jugues ? és un concurs didàctic i divertit en el que
hi participen alumnes d’Educació Primària de diferents centres
de Mallorca.
Els alumnes del tercer cicle del C.P. Antoni Monjo
participaren a aquest concurs de la Televisió de Mallorca que es
va emetre per primera vegada divendres dia 3 d’abril a les 17.55
hores i es va repetir dissabte dia 4 a les 14.25 h. i diumenge dia 5
a les 10.25 h. L’altra escola que concursava amb la de Maria era
el centre Educatiu Llaüt de Palma. Tots s’ho passaren molt bé i
aprengueren moltes coses que eren desconegudes per ells, fins hi
tot alguns quedaren bocabadats davant les càmeres i els focus i
no tenien molt clar que per gravar un programa que dura mitja
hora n’enregistressin més de dues.
Els concursants foren un grup de vuit alumnes de la classe
de sisè i un altre petit grup d’aquesta mateixa classe va fer una
representació teatral de la rondalla mallorquina de Mossèn
Alcover titulada “Ets aglans ses carabasses i Sant Pere”. La resta
de la classe i tot el grup de cinquè hi assistiren de públic portant
una pancarta que havien fet a la classe per animar-los amb en
Drac al centre que és la mascota del programa.
El concurs tenia diferents apartats com per exemple: Què
en saps?, bada els ulls, la rondalla, prova contrarellotge, l’intrús,
l’enigma...En un principi les coses anaven millor a l’altre equip,
però de cop i volta tinguérem la sort a favor, les puntuacions
canviaren i guanyàrem. No vos podeu imaginar com estàvem tots
de contents!.
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Aquí teniu la programació dels diferents
centres participants per si en voleu fer un
seguiment des de casa.
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L’OCB anuncia una cadena humana el 9 de maig com a resposta als atacs a la llengua
L’Obra Cultural Balear ha anunciat avui la seva resposta
a la campanya d’atacs a la llengua impulsada des del PP i
des de determinats sectors socials. L’entitat farà una
cadena humana el proper dissabte 9 de maig amb el lema
«Drets per la llengua», per emfatitzar la seva voluntat de
respondre a les agressions amb una important mobilització
popular. En aquest sentit, Jaume Mateu ha fet públic un
decàleg en que l’OCB es posiciona davant l’actual context
de criminalització dels drets lingüístics dels ciutadans.
En aquest sentit, davant la nova campanya orquestrada
d’atacs a la llengua pròpia de les Illes Balears i als seus
parlants, l’Obra Cultural Balear vol posar de manifest que:
1 - Des d’ara mateix, l’OCB fa responsables els membres
de l’actual direcció del Partit Popular de qualsevol
conflicte lingüístic i de qualsevol discriminació cap als
ciutadans de les Illes Balears que exerceixin el seu legítim
dret a expressar-se en la llengua pròpia.
2 - L’OCB defensarà, com ha fet al llarg de la seva història,
els drets i la dignitat dels catalanoparlants a través de tots
els mitjans democràtics possibles. L’OCB considera
inacceptable que determinades forces polítiques i socials
neguin, de facto, la plenitud de drets de l’única llengua
pròpia de les Illes Balears.
3 - L’OCB rebutja, així mateix, l’actitud dels sectors
extremistes que volen limitar la llibertat dels ciutadans a
conèixer la llengua pròpia de l’arxipèlag.
4 - L’OCB crida a tota la ciutadania de les Illes Balears a
afegir-se al procés de normalització lingüística i a rebutjar
les actituds contràries al coneixement i a l’ús de la llengua
catalana.
5 - L’OCB demana a la societat civil de les Illes Balears
que faci feina per contrarestar la campanya de mentides,
tergiversacions i ocultacions que pretén restringir el dret
dels ciutadans a relacionar-se en català amb
l’administració pública.
6 - L’OCB rebutja les actituds que posen en perill la
convivència i la pau social.
7 - L’OCB insta a totes les forces polítiques a respectar el
consens en matèria de política lingüística establert durant
el període democràtic, plasmat en l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears i en la Llei de Normalització
Lingüística
8 - L’OCB demana a la ciutadania de les Illes Balears, a
la societat civil i a totes les forces polítiques democràtiques
que uneixin esforços a favor de la convivència lingüística
i que aïllin políticament els sectors que promouen la
confrontació social.
9 - L’OCB demana a tots els ciutadans de Balears que
participin en les assemblees informatives que es faran
pròximament a tots els municipis de Mallorca.

10
L’OCB
convoca
tots els
ciutadans a
participar a
la
gran
cadena
humana
pels drets
lingüístics
que
es
formarà a Palma el proper dissabte 9 de maig.
El portaveu de l’entitat, Tomeu Martí, ha reivindicat el
dret que tenen els ciutadans a fer servir la llengua catalana
i ha rebutjat la campanya demagògica actual. Segons
Martí, el que és lamentable és que, 30 anys després de
començat el procés de normalització lingüística, aquests
drets lingüístics encara no estiguin garantits. El
coordinador també ha anunciat la celebració d’assemblees
als diferents municipis de Mallorca per informar sobre la
iniciativa i ha fet una crida a tota la població a respondre
amb calma i de manera reflexiva a les agressions contra
la llengua pròpia dels mallorquins, menorquins, eivissencs
i formenterers.
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L’objectiu és millorar la coordinació interpolicial
dels 14 municipis en matèria de seguretat
La consellera d’Interior del Govern de les Illes
Balears, Mª Angeles Leciñena, presidí el passat dia 26 de
març, la constitució del Consell de Coordinació de les
Policies Locals dels Municipis del Pla de Mallorca, del
que des d’ara n’és la presidenta. La signatura es dugué a
terme amb els responsables dels municipis d’Algaida,
Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la
Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia,
Sencelles, Sineu i Vilafranca. A l’acte també ha assistit el
director general d’Interior, Sebastià Amengual, que és
també des d’avui el vicepresident d’aquest Consell de
Coordinació.
Un Consell de Cordinació de les Policies Locals és
un òrgan integrat per representants de la Conselleria
d’Interior, dels ajuntaments i dels responsables en matèria
policial de cada un dels municipis de l’àrea geogràfica
delimitada. Té l’objectiu de planificar en cada un dels
casos i de manera conjunta i coordinada diferentes
actuacions en matèria de policía local, sempre amb un
respecte absolut per l’autonomia municipal.
L’objectiu és millorar la seguretat dels municipis
delimitats a la zona del Pla de Mallorca, i treballar en
temes de vigilància i emergències, a més de polítiques de
prevenció de conflictes, en la lluita contra la violencia de
gènere, seguretat viària, menors, multiculturalitat, entre
d’altres.
A la reunió la consellera Leciñena manifestà la
seva satisfacció pel clima d’acollida dels batles del Pla
de Mallorca i que des d'ara mateix ja s’ha fet feina per
analitzar i resoldre la problemàtica d’aquestes municipis
en matèria de seguretat.
Per la seva banda el batle de Petra, Joan Font, en
nom dels 14 municipis avui presents, agraí a la Conselleria

d’Interior per haver escoltat la que ha qualificat de
“demanda dels municipis del Pla, i una necessitat des de
fa molts d’anys”. Com a primera fita, digué, s’intentarà
poder aconseguir tenir un servei de cobertura policial les
24 hores del dia.
Aquest Consell de Coordinació de les Policies
Locals s’anirà reunint de forma periòdica per seguir
tractant i resolguent els temes en matèria de seguretat
policíal.

Dades Municipis Pla de Mallorca
Policia Local total: 47 (punta màxima ratio anual any
2008) (1,31 pl/1000 hab.-12,61 km2/agent)
Dades CAIB: Ratio Pl/1000 hab:2,16
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BULLIT DE NOTÍCIES
LA PARAULA I ELS PEUS NUS
Amb aquest títol i
comptant amb el patrocini
de l’Ajuntament de Maria
(que cedí l’espai de Ca ses
Monges per als assajos de
l’obra), la companyia de
dansa de la mariera
Mariantònia
Oliver
presentà al Teatre Xesc
Forteza de Palma, la seva
darrera obra: La paraula i
els peus nus. La ballarina
presentà un muntatge on la
paraula, la poesia, d’autors
m a l l o r q u i n s
contemporanis, agafa
protagonisme amb el
complement del joc gestual. L’espectacle, d’una hora de durada,
té un bon ritme i aconsegueix harmonitzar poemes de naturalesa
ben diferent, amb una posada en escena molt cuidada i una
feina excel·lent dels seus tres intèrprets. Esperam poder-lo
veure prest a Maria.
DOCUMENTAL SOBRE LA VIDA D’ANTONI MAS
El passat dijous dia 26 de març al local de la Tercera
Edat es presentà un documental “Estat d’exili” sobre la vida
del marier Antoni Mas Mas. Aquest, encara criatura, havia
emigrat amb els seus pares i una germana més petita cap a
terres uruguaianes. Fou allà, on Antoni Mas, estudiant de
medicina a la Universitat, s’integrà dins el moviment
Tupamaro, que presentà batallà a la situació d’injustícia en
què es movia la vida en aquell país i posteriorment a la dictadura
dels militars. Fou en aquella època on agafa protagonisme per
ser el braç executor de la mort d’un agent de la CIA i instructor
de la policia uruguaiana, Dan Mitrione. Passà a ser així a ser
un dels líders més cercats per la dictadura d’aquell país. El seu
empresonament li costà 14 anys de captiveri i tortures
sistemàtiques que el deixaren en situació crítica, de la qual

se’n sorti gràcies a les gestions fetes per un cosí seu de Maria,
gràcies al fet que tenia, encara, la nacionalitat espanyola i que
li permeté passar els darrers anys de la seva vida entre nosaltres,
de retorn a la terra que l’havia vist néixer.
El documental que es passà per Televisió de Mallorca
(la seva directora, Marisa Goñi el presentà al costat del batle i
de Guillem Mas), compta amb nombrosos testimonis que
arrodoneixen la figura i les circumstàncies que envoltaren la
vida d’Antoni Mas. Un documental excel·lent que permet
entendre el grau de compromís i de responsabilitat que
dugueren Antoni a usar les armes per defensar la justícia en
circumstàncies extremes.

PRESENTACIÓ DE VINS DE JAUME MESQUIDA A
CAS PADRÍ TONI
El passat dijous dia 5 de març a Cas Padrí Toni se celebrà
un altre maridatge. Aquest cop es presentà una selecció de vins
del Celler Jaume Mesquida de Porreres. L’encarregada de fer
la presentació de tres vins: blanc, rosat i negre i d’un cava del
séller porrerenc va ser l’actual directora Bàrbara Mesquida, la
qual explica les característiques de cada un dels vins i explicà
la filosofia de treball de l’empresa. Una empresa familiar que
ja va per la tercera generació. Una iniciativa excel·lent del
Restaurant que fidelitza així uns clients que cerquen qualitat,
bon servei i bon preu.
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BULLIT DE NOTÍCIES
ARREGLADA LA VORAVIA DE SON ROIG AL
CARRER FONTIRROIG
Tots els qui heu passat pel carrer Fontirroig us haureu
adonat que a la vorera que va des del Pesador dels Porcs fins a
l’entrada de Son Roig se li ha fet una repassada de primera.
Respectant les roques que sobresurten de la paret, s’ha empedrat
la voravia, cosa que ha ressaltat la paret sencera i l’entorn i
s’ha fet una petita pastera a la part de baix de la voravia,
envoltada per dos bancs de marès que contribueixen més a
embellir aquell raconet, el qual segur que en venir el bon temps
estarà més que sol·licitat.
PINTADES A LA PLAÇA DES MERCAT
Darrerament
han
aparegut unes pintades
bastant desagradables per la
zona del carrer Nou, la plaça
del Mercat i l’Escola de Dalt.
No sabem si ens hem de
prendre el missatge que
transmeten seriosament, o si
simplement són ninades
d’adolescents. Estaria bé que
algú s’encarregàs d’esborrar les pintades i en trobàs els autors,
perquè poguessin ser ells mateixos els netejadors. A més, en
ser un lloc molt usat pels infants, no queda massa bé que es
trobin tot allò embrutat per les pintades.

TARDANÇA DEL CENTRE SANITARI
Hem sabut que l’Ajuntament de Maria de la Salut no
ha rebut cap resposta que confirmi l’inici de les obres del nou
centre sanitari per part del Govern balear, malgrat que el
municipi va concloure la redacció del projecte arquitectònic i
va cedir els terrenys per a dur a terme una de les edificacions
més reivindicats per part dels mariandos, al costat de la
construcció del nou col·legi públic. El batle, Antoni Mulet va
declarar a la premsa: “Probablement, el de Maria de la Salut
era l’únic centre sanitari que es podia començar a construir
quan va començar la legislatura, atès que, amb bastant
anterioritat, el consistori havia requalificat i cedit el solar amb
les dimensions adequades, i també havia redactat l’avantprojecte. El període de revisió, per part de la Conselleria de
Salut, ha conclòs i des de fa més d’un any i mig estem pendents
de signar conveni”.

OBRES AL CAMP DE FUTBOL
Les obres que han de poder posibilitar que el camp de
futbol de Maria quedi homologat per poder acollir partits
oficials de la categoría en què milita l’equip de Maria, ja han
començat. Si passau per allà podreu veure unes màquines que
fan unes grans rases. El final de les obres haq d’acabar amb la
col·locació de la gespa artificial. Del pressupost de les obres,
molt elevat, ja en parlàrem en una altra ocasió. Esperem que al
final tot acabi bé.

REUNIONS PER LA RECOLLIDA SELECTIVA
Els dies 20, 23 i 24 de març l’Ajuntament va dur a terme,
gràcies a la Mancomunitat del Pla, una sèrie de reunions sobre
el reciclatge porta a porta. En aquestes reunions recordaren
com s’ha de fer la tria dels fems i què podem treure cada dia
segons allò que vénen a cercar. En acabar la reunió, varen donar
una alzina i una bosseta de compost a cada assistent. Va ser
una reunió interessant i aprofitada perquè la gent va poder
demanar els seus dubtes i es va poder queixar d’allò que no
trobava bé. És evident que la majoria de gent cada vegada està
més conscienciada amb el reciclatge i l’Ajuntament ha de
predicar amb l’exemple repartint les convocatòries amb paper
reciclat, aprofitant més el paper, intentant evitar l’ús de tantes
bosses de plàstic al poble

DOMASSOS
L’Ajuntament de Maria de la Salut ha posat a la venda
uns ‘domassos’ que duen brodat l’escut del poble, amb la
finalitat d’homogeneïtzar la imatge del municipi en dates
especials, com per exemple fires i festes, i destinarà els fons
recaptats a finançar les obres de millora de la teulada de
l’església. Coneguts popularment com ‘domàs’, aquests
estendards duran brodats l’escut mariando sobre una base de
tela vermella, com els típics que pengen en les balconades
mallorquines durant celebracions solemnes. Aquestes teles es
vendran de forma permanent a l’Ajuntament i els interessats
en comprar-los haurien d’encarregar-los. La proposta del
Consistori local ha tingut bona acollida entre les autoritats
parroquials, que vénen treballant en la recerca de recursos per
a reparar la teulada de l’església de la Mare de Déu de Maria
de la Salut.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

Àngela Ferriol Miquel va morir el passat dia 2 de març, a
l'edat de 85 anys. Tenia el seu domicili al carrer Petra, número 13.

Què descansi en pau

BENVINGUTS:
Catalina Ferriol Ferriol va néixer el passat dia 6 de març. Els
seus pares són Pedro Ferriol Roig i Maria Ferriol Buñola.

Warda Ousroud El Filali vingué al món el dia 23 de març. És
filla de Rachid Ousroud i Farida El Filali.

Enhorabona als seus pares i demés família

Al Consell de Redacció:
A la darrera revista publicada he pogut observar que, a
la secció del butllit de notícies, heu inclòs una ressenya
relativa a l’aprovació del conveni i del projecte per a l’escola
nova. Allà queden reflectides dues grans falsetats envers de la
veritat, per la qual cosa us deman que les rectifiqueu:
1.- El representant dels Independents-PSM va excusar
la seva assistència al Ple i, per tant, no va votar en cap sentit
perquè no hi era.
2.- El menbres Grup Municipal Socialista PSIB-PSOE
ens abstinguérem a la votació i això significa que NO
votàrem en contra.
Crec que he de donar la informació que trobeu i que
considereu d’interès pel poble però, també us deman que, si
fa falta contrastar-la, ho faceu.

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

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.

.

Martí Ferriol Pons
Ex regidor i portaveu del Grupo Municipal Socialista PSIBPSOE.

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

Abril 2009

El temps
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MES DE FEBRER
PLUVIOMETRIA
Dia 1 .............. 5 l.
Dia 2 .............. 2 l
Dia 6 .............. 9 l
Dia 7 ............ 11 l.

Temperatura Màxima
17,2º C (Dia 2)

Temperatura Mínima
4,5º C (Dia 28)
Temperatura Mitjana
11,1º C
Mitjana
Màximes
TOTAL: 27 LITRES
15º C
Mitjana Mínimes
7,2º C

Ara vindrà Pasqua
Ara vindrà Pasqua
en lo mes d'abril;
eixirà Maria
amb lo cosset prim,
sabata de plata,
gipó de paper.
Tot això qui ho pague?
- Ximo del barber.
Ximo del barber
és un home prim,
va per les teulades
rosegant un fil.
Ximo del barber
és un home gros,
va per les teulades
rosegant un os.

POEMES I GLOSES

(cançó popular valenciana)

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:
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
El Fent Carrerany de fa vint anys comença amb el I
Concurs de Fotografia, realitzat els 23,24, 25 i 26 de març del
mateix any. Podem llegit la llista de guanyadors i podem veure
que els guanyadors a la categoria d’Autors locals són en Gaspar
Mas Mas amb la fotografia Horabaixa (1r), en Miquel Morey
Mas amb la fotografia Cau l’horabaixa (2n) i en José Luís
Corresa amb la foto Porta (3r). Cal destacar l’alta participació
al concurs, tant per part d’autors locals, com d’externs.
Tot seguit, podem veure un article en el qual se’ns
mostren les àrees naturals protegides de La Victòria, Punta de
n’Amer, es Trenc, l’albufera d’Alcúdia ... Si giram la plana,
ens trobam la Pàgina sanitària, a la qual José Luís Corresa
ens parla de la lactància materna i de l’alimentació de 3 a 6
mesos. És curiosa la publicitat del Consell Insular de Mallorca
que hi ha en aquesta pàgina, la qual té el lema “ La primera
paraula que pronunciarà aquest nin serà en mallorquí”, tan
de bo ho poguéssim dir ara.
Tenim coneixença de l’actualitat política gràcies a les
seccions titulades Casa de la vila i Des del balcó de la sala i
escrites per Magí Ferriol. Com a contrapunt als temes seriosos
d’aquestes seccions, Maika Lozano ens fa pensar Amb una
mica d’imaginació i ens fa plantejar Maria a l’any 2000. És
graciós que ella s’imagina una maquineta de l’ORA, na Maria
del Mar Bonet sonant per l’altaveu, una guarderia, una escola
d’adults, una escola de piano, papereres ... Com podem veure
hi ha moltes coses que encara no tenim.
Gràcies al Bullit de notícies sabem que aquest any es
varen sembrar els arbres del Carrer Nou (que varen arrabassar
fa uns anys i que encara no han resembrat), que una dia a la
setmana venia una assistenta social a l’ajuntament ( na Maria
Ferriol, filla del guixaire) o que pel dijous sant es feia una
processó bastant multitudinària.
La Xerradeta d’aquest mes és amb l’amo en Xesc de
Son Cloquis, un dels personatges més importants de Maria,

molt conegut en
món de la cultura
popular i més
concretament de la
música.
Per omplirnos la panxa, què
millor que una mica
de Gastronomia
Balear.
Na
Francisca Pons i
Pastor ens ensenya
a fer Pan cuit, Truita
d’espàrecs bords i
robiols de cabell
d’àngel, per fer un
llepadits.
A la secció
de Les herbes, na
Maika Lozano ens
parla
de
la
carabassera i del castanyer d’Índia. Després de parlar d’herbes,
l’OCB ens parla de l’autogovern i de l’Estatut d’autonomia.
Si seguim llegint sabem que en Jaume Bauzà Ferriol va
guanyar el IV Concurs de redacció escolar, fins i tot hi ha una
foto del guanyador. A la secció de Ressenyes bibliogràfiques,
en Tomeu Arbona fa referència al Cançoner popular del pare
Ginard i al llibre Cendres al vent, un recull de narracions.
Correu obert fa referència a una carta sortida al diari que fa
referència a l’intent d’evitar l’abús dels dolços a l’escola, fet
que encara avui dia dura. Però per relaxar-nos una mica, hi ha
la pàgina de Passatemps seguida de la de Poemes i Gloses.
Aquest mes no hi ha gaires moviments en la demografia del
poble, ens deixa na Joana M Alcover Bergas, ve al món n’Aina
Maria Bergas Fons i es casen en Biel Pasqual i na Maria Isabel
Julià.
El Carrerany Esportiu té com a protagonista l’anada a
Lluc dels ciclistes, acte que fa més de vint anys que es du a
terme cada Divendres Sant (enguany els ciclistes seguiran la
tradició). I com sempre la revista acaba amb una excursió, en
aquest cas, es proposa anar a fer el Pancaritat a Bonany, un
clàssic en decadència.
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Premsa Forana pren un Cafè per la Llengua
L’Assemblea de l’Associació
de Premsa Forana de Mallorca ha
participat a la campanya organitzada
per l’Obra Cultural Balear a favor de
l’ús del català coneguda com Cafè per
la Llengua.
Tomeu Martí, coordinador de
l’OCB, va parlar davant l’assemblea
de l’APFM, celebrada dilluns dia 30
de març al local social de Sant Joan,
explicant als presents les
característiques de la campanya i
sol·licitant-los difusió quan el Cafè
per la Llengua arribi als col·lectius
de les respectives poblacions.
Acte seguit, els representants
de les publicacions associades varen
prendre un cafè amb les originals
tasses que acompanyen la campanya.
La campanya s’adreça a persones i col·lectius de
sectors socials molt diversos amb la intenció de conversar
sobre qüestions de llengua. L’objectiu de l’OCB és
eliminar prejudicis i promoure un discurs favorable a
l’idioma. L’entitat fomenta, en aquestes reunions, un

Gabriel Mercè, reelegit
president de Premsa Forana
Gabriel Mercè ha estat reelegit president de
l’Associació de Premsa Forana de Mallorca i encadena
així el seu tercer mandat. Ho fa juntament amb mateixos
directius que l’han acompanyat durant els tres darrers anys.
L’Assemblea General Extraordinària, convocada a
propòsit per a la celebració de les eleccions, va tenir lloc
el dilluns 30 de març i va comptar amb la presència de
representants de 22 de les 44 publicacions associades.
Conformen la nova Junta Directiva:

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

ambient distès i agradable, simbolitzat pel mateix títol
de la campanya: Cafè per la Llengua.
L’OCB té previst organitzar centenars de reunions
de petit o major format per donar a conèixer el seu projecte
i la intenció és d’arribar a més de 12.000 persones durant
aquest any 2009.
President: Gabriel Mercè (Veu de Sóller).
Vicepresident: Rafel Oliver (N’Alí - Andratx).
Secretària: Joana Mora (Llum d’Oli – Porreres).
Tresorera: Maria Galmés (Flor de Card – Sant Llorenç).
Vocals: Magí Ferriol (Fent Carrerany – Maria de la Salut),
Toni Riera (Cent per Cent – Manacor) i Jaume Ordines
(Campanet).
A banda d’aquestes set persones, també Damià Quetgles
(Sa Plaça – Inca) i Manel Perelló (Sa Riba – Muro),
optaven a formar part de la Junta Directiva, però no
obtingueren suficient suport assembleari.
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Sobre la defensa de la vida
Fa alguns dies que els mitjans de comunicació
donaren la notícia d’un fet molt important. Es tracta d’aquell
infant nascut d’embrió seleccionat a través de la ciència
mèdica. Aquest infant era esperat pels seus pares amb molta
d’il·lusió, ja que amb ell podrien curar el seu primer fill
afectat per una malaltia incurable i amb poques probabilitats
d’arribar a l’adolescència. A hores d’ara ja sabem que el
nin malalt ja està bo gràcies al germà nounat. Tot això
gràcies als avanços de la ciència.
Idò bé, hem topat amb l’església, la Conferència
Episcopal Espanyola hi té que dir. Segons ells pre
seleccionar embrions abans se n’han fets d’altres malbé i
consideren que això són assassinats, tal com sona.
Sabem que segons el cinquè manament de la llei de
Déu, que diu no mataràs, no es pot matar una vida humana,
en cap concepte.
Jo tenc entès que els Manaments són anteriors a
l’Església Catòlica i entenc que l’Església sia l’encarregada
de vetllar que se respectin i al mateix temps ha de complir
donant exemple.
Perquè idò hi ha hagut temps que Tribunals
eclesiàstics sentenciaven penes de mort? No oblidem la
“Santa Inquisició” que estava formada normalment per
personatges eclesiàstics. Quants d’innocents foren cremats
de viu en viu!
No recorden els bisbes d’ara, qui era que promulgava
les guerres santes per anar a matar infidels? No ha estat
l’església Catòlica que ha passejat davall pali a dictadors
que havien comès grans quantitats de crims, avui
reconeguts? ( en aquella hora l’Església ja ho sabia).
Perquè idò la Conferència Episcopal Espanyola ha
de posar el crit en el cel pel fet d’aquest infantó que ha
nascut per curar un germà seu?
La meva opinió és:
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-Que els bisbes aprofiten l’ocasió per intentar fer
mal al govern socialista d’en Zapatero. Considerant que
s’arramben unes eleccions europees, si aconsegueixen amb
això confondre molta de gent tal vegada serà una ajuda
important pel PP a l’hora de votar. El PP dóna suport a la
campanya dels bisbes que fan en defensa de la vida. A mi
me resulta preocupant que enlloc de predicar dins l’església,
que seria el més normal, surtin a fer-ho al carrer. Segons
s’ha publicat han de posar el cartell del nin i el linx a 1300
tanques publicitàries, a més de 30.000 cartells i 8 milions
de fulletons per a repartir. El que ha de costar tot això més
valdria ho donassin per a donar menjar a la gent que se
mor de fam.
Crida l’atenció aquest cartell dels bisbes amb l’infant
i el linx protegit. El nin no sembla cap infant desprotegit,
perquè se’l veu amb intenció de jugar, amb una cara ben
alegre i vestit normal. Quant a la protecció dels infants, jo
tenc entès que dins Espanya no els en falta, diria més, que
abans de néixer, ja tenen assistència sanitària. Les dones
embarassades estan sota control de comares i ginecòleg,
supòs que això és protecció. La gran majoria d’infants
neixen als hospitals, la major part als públics, amb
assistència d’infermeres, comare, ginecòleg i tot el que faci
falta. Després durant tota la infància tenen assistència de
pediatre, amb tots els controls que toca, les vacunes que
pertoquen, etc.
De tot això no n’estan assabentats els bisbes? O és
que hi passam per damunt? No deuen tenir una neboda que
hagi parit?
Quant a l’avortament, tant els bisbes com el PP
sembla que pensin igual. Hi va haver uns anys que avortar
a Espanya estava prohibit, només se permetia en casos molt
especials. No obstant hi havia dones espanyoles que
avortaven; on? La majoria a Anglaterra. Però qui eren
aquestes dones? De quines famílies? Resposta: de famílies
que podien pagar els viatges, hospital i a més l’avortament.
I n’hi havia a centenars. Si eren de casa pobra no s’ho podien
permetre, havien de cercar el remei no professional, que
sempre era un perill, o bé parir.
Idò, d’aquestes anades a fora, com si anassin a fer
turisme, no transcendia, no passava res, entrava dins el
normal, a aquella gent de classe superior tot li estava bé,
l’església feia els ulls grossos. Molta de gent d’aquesta
anaven cada setmana a missa i ja que hi eren combregaven,
tenien la dispensa assegurada.
Ara, que sembla que amb la reforma de la llei de
l’avortament que inclou totes les dones a partir de 16 anys,
siguin de l’estat social que siguin, ja pareix sobrat, surt de
botador.
Que una al·lota de 16 anys és jove, sí que ho és,
però també ho eren aquelles famílies riques que anaven a
avortar a Anglaterra i ningú hi posava cap emperò.
Me pregunt jo: La censura té diferents mesures?
Maria 19 de març de 2009
Joan Ferriol Mascaró
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Tothom sense excepcions viu la història de la vida
Tothom sense excepcions viu la història de la vida
amb el dia a dia i si la troca s’embulla hi ha la reflexió i
l’autoanàlisi per a desembullar-la, i el que mai no s’ha de
fer és sentir enveja d’altri, perquè així sí que l’embullam
més posant emperons més dels que toca a la nostra
realització personal i a l’equilibri emocional. Un ha de viure
cercant cada dia més la tolerància i posant sols accent en
allò que pertoca. Sols així aconseguirem fugir de les pors
injustificades i dels prejudicis acientífics que ens trastoquen
les vivències emocionals actuals. Creure que hi ha una
veritat inflexible i exclusiva i creure que un és portador de
la veritat en forma de mala nova fa que la vida del poble
escolti sols veus d’esquizofrènia, que són les d’anar a cegues
o a les palpentes i pegant garrotades de cec sempre allà
mateix. Maria mereix el millor i per això cal tancar les orelles
davant tanta paraula de mala llet vestida de rialla hipòcrita,
ja que és una pena que la malsofridura i l’enveja tenguin
col·lapsat la rutlla de la vida alegre, despreocupada i senzilla
i natural que tocaria haver-hi si no fos d’un parell o parells
que posen veritats en la mentida i amb la histèria. I és que
la malsofridura no és bona per ningú i menys pels qui no la
cerquen i l’han de sofrir a la força, perquè la llet i el mal
formatge d’una mica del poble crea el brou que no el deixa
caminar fent por a qui ha de menester coratge i volent fer
creure que les passes que un camina per a anar endavant
són gratuïtes, quan no hi ha res gratuït i més si pensam que
la vida són dos dies i abans n’hi havia -com se solia dir- un
de mili. Cal que un se senti a lloure de cabestrell i que deixi
anar-hi els altres també, i això més enllà d’ideologies
polítiques que, en el poble, sols són una manera de cercar
el prejudici de no poder veure aquest o aquell altre perquè
és d’un partit polític o d’un altre. Maria en referència a
altres pobles ha quedat aturat i a zero, sols hi ha el fantasma
de la política per «xupar» i viure del «cuento», i això pareix
que de cada dia es duu més en temps de crisi. Tothom a
nivell no sols de poble sinó a nivell nacional es dedica a la
política per fer el menys feina pública i el més «xupòpter»
que hi ha hagut a la historia. No sé qui el curarà en aquest
mal, però a hores d’ara la classe política hauria d’entrar en
reflexió sobre la seva tasca i donar explicacions de tanta
incompetència i això tant nacionalistes, com socialistes com
peperos. Potser no són prou agosarats per donar-ne i a més
han perdut el costum des de la prepotència de justificar en
pèls i senyals del perquè es comporten com si esperassin
des de la cadira que les tasques es realitzin per elles soles.
Davant la inèrcia per fer hi ha d’haver la crítica constructiva
perquè millorin o sinó que apleguin mantes ja que segur
que hi ha més gent competent que no pensa tant en xupar i
viure del «bote» . Les coses són senzilles i si un no serveix
el menys que pot fer és arriar veles i no decebre un pic i un
altre els votants que arribaran per no anar a les urnes perquè
tota la vida pública de tots els polítics entra de ple en el
descrèdit per la sistemàtica inoperància de voler fer les coses
bé. Calen vents nous i més consciència i responsabilitat en

la feina pública i no ninades de si hi ha hagut «trajes» de
comissió i altres històries de dos reals i cinquanta cèntims.
Els polítics tots venen una cosa que ningú vol comprar que
és la prepotència i la mentida. Varen aprendre tots a l’escola
d’en Felipe Gonzàlez que es feia el «loco» dient que de tot
s’havia assabentat per la premsa, quan era evident que qui
feia premsa era ell, una premsa ben apresa per tots els
polítics actuals que no van de feina si no és de cara a la
galeria, agafant l’enganyifa i el punt dèbil per tal
d’agafar avantatge sobre l’adversari encara que només sigui
per uns centímetres. No sols els promotors i els hotelers
han entrat en crisi, sinó que està en crisi profunda i rotunda
la classe política que demostra una equivocació ja de
principi en els objectius i en la manera de fer la feina. Més
prepotència i més intolerància d’un i l’altre, impossible.
Tots estan com el ca i el moix i sols pensen en com pegar-la
a les bandes que poden. Cada dia són més els batles
empresonats per ineficàcia i corrupció i la roda no para,
l’ambició la fa rodar a mil per hora; i èxit, cap ni un sols
incompetència des d’una veu que ressona perquè l’escoltin
ells mateixos, perquè d’escoltar-los no els escolta ningú.
Prediquen en el desert del descrèdit i sols tenen el que s’han
cercat que és la infelicitat per una ambició que no troba
mai fre. El populisme l’han anat perdent progressiva i
paulatinament en la mentida, amb els objectius equivocats
i fent més feina per ca seva que pel poble. I d’això, no se’n
salva ni el més pintat perquè el pecat de la ineficàcia política
es generalitzat i multitudinari, i qui no ho creu que posi el
dit a la llaga i que analitzi com van les coses. Més evidència
impossible i no veure-ho és caure en la beneitura més sòlida
de la història del món, i qui es pardal que patesqui i qui es
viu que badi els ulls. El que hi ha hi és i es justifica si es pot
justificar, sinó són embulls per conveniència i per posar-se
una medalla immerescuda a totes hores. Basta d’enganyar i
de posar fantasmes de por, i basta d’una puta vegada, i si hi
ha por que la s’espolsin perquè amb por ni amb
remordiments no es va enlloc, sinó a tornar un trasto inútil
Lluc Matas
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Qui dies passa....... març 2009
Dimarts 3: Gairebé quaranta anys després, compte amb
el que un diu. Haureu sentit dir més de dues vegades allò
de “Mallorca és molt petita i tothom es coneix”. O aquella
observació que va començar a circular no fa gaire, d’abast
més global, que deia que si fèiem cadenes de cinc o sis
persones, tothom en el món estaria connectat d’una manera
o altra, bé per parentiu directe, bé per coneixences mútues,
bé per relacions més o manco puntuals. Conseqüències
de la globalització a què ens hem vists abocats,
segurament.
Això és en certa manera és el que m’ha passat a
mi, avui. En un moment determinat, enmig d’una classe,
una anècdota amb un alumne m’ha duit a recordar la figura
d’un professor que, gairebé quaranta anys enrere, ens
havia “sorprès” a tota una generació d’adolescents, àvids
de coneixements i eixelebrats per edat, que contrastàvem
la figura del personatge en qüestió i els seus coneixements
que ens enlluernaren en més d’una ocasió. Quan en
parlava, sense haver dit el nom encara, una alumna (un
encant de criatura, que, amb la seva actitud, responsabilitat
i ganes d’aprendre, compensa molts dels desencisos d’una
professió poc agraïda, en termes generals) mostrà que no
es trobava gaire bé i demanà per sortir a fora. Sortí, i la
seva companya de taula m’explicà que el personatge del
qual parlava era... el seu padrí. Quan vaig relacionar el
llinatge de l’alumna amb el del “meu” antic professor vaig
veure tot d’una el lligam. Afortunadament, la meva
intervenció era prou elogiosa respecte del personatge, per
no sentir-me massa preocupat, cosa que després vaig
corroborar amb l’alumna en qüestió. I és que havia lligat
l’anècdota amb l’alumne, amb la figura de l’antic
professor, i els havia explicat com aleshores passàrem de
la broma a l’admiració quan el coneixement de la persona
ens permeté copsar altres perspectives que l’enriquien de
manera considerable. I vaig explicar també una història,
mai contrastada, però que ja circulava per la meva època,
en què els enormes coneixements acadèmics d’aquest
personatge (coneixements, sobretot, de llengües
estrangeres) li havien fet jugar un paper anònimament
protagonista en un moment determinat de la nostra
història, entre el final de la Guerra Incivil Espanyola i el
començament de la 2a Guerra Mundial. Anècdota que la
meva alumna corroborà després i que demostrava la vàlua
i l’enyor d’aquell professor recordat gairebé quaranta anys
més tard.
Diumenge, 8: Només hi ha una cosa pitjor que ser
ignorant: Ser ignorant i i curt de gambals. Si heu passat
per la Plaça del Mercat, espai que s’ha consolidat com a
zona d’esbarjo infantil, gràcies als jocs instal·lats, a la
pista de bàsquet i al xiringuito, haureu vist el que he vist

jo, avui, quan l’he travessat, per pujar cap al carrer de Ses
Venes per aquella escala, col·locada en un extrem. Les
pedres que forren la paret de la plaça i que donen al carrer
Nou, les parets de marès que tanquen un trast en un lateral
de la plaça i l’interior i exterior de l’escala (després n’he
vistes del mateix estil, en el carrer de l’escola) són plenes
de pintades de caràcter xenòfob i racista. En una
mescladissa demencial (futbol, ideologia feixista, racisme
explícit), les pintades mostren la ignorància dels seus
autors. S’ha de ser molt ignorant per reivindicar, exhibir
o ben parlar, d’ideologies totalitàries que imposaven, que
imposen, l’eliminació física dels altres per consolidar-se
com a tals. Esvàstiques, símbols de l’extrema dreta, de la
falange, o eslògans en contra dels immigrants, es mesclen,
de manera indiscriminada, amb pintades de grups de
suport a determinats clubs de futbol, amenaces de mort
als que ells anomenen “catalufos” i altres perles
dibuixades de to provocativament masclista. Els enemics
a combatre són els de sempre: els estrangers, els catalans
(com un tot), els que no senten el patriotisme, “el seu
patriotisme”, com ells. Si no fos que quan se’ls ha ignorat
han demostrat la seva extremada violència, farien més
riure (o pena, ben mirat) que altra cosa. I tot d’una em ve
al cap si alguns patriotes d’aquests que tan bé saben
embrutar les parets no deuen tenir en el seu llinatge un
origen contaminat, que demostri, per exemple, la seva
procedència dels nostres avantpassats conqueridors
catalans com: Perelló, Vanrell, Mas, Bergas, Castelló,
Rosselló, Barceló, etc., o fins i tot d’origen tan pecaminós
com deuen considerar els llinatges que demostren la
procedència del món àrab: Bennàssar, Arrom, Horrach,
Amer, etc. I si es diguessin Forteza, o Picó, o Valls,
d’origen suposadament jueu? Potser un poc més de cultura
no els vendria de bades, a aquests curtets de gambals. I
potser si fossin ells qui s’haguessin trobat en la pell de
molts dels nostres, dels “seus”, avantpassats, que no fa
massa es varen veure obligats a emigrar a altres terres per
guanyar-se el pa que no es podien guanyar aquí, en lloc
de dedicar-se a embrutar parets, lluitarien per fer un món
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un poc més just, més solidari, millor, on la gent no hagués
de partir de ca seva per guanyar-se la vida en un altre
lloc. Però, per això, cal deixar la ignorància, o la curtor,
arraconada. I no pareix ser el seu cas.
Divendres, 13: Els límits de la nostra llengua com a
arma ideològica. Decididament no tenim sort amb els
nostres polítics. O potser és un reflex de la situació de
desinformació i d’aculturació a què hem arribat, respecte
de la nostra pròpia realitat social, cultural i nacional. No
ho sé. Però cada vegada que sent com determinats partits
polítics (sobretot els dos grans partits espanyols) treuen
el tema del català (o del gallec, o del basc, tant n’és), em
pos a tremolar. Davant de l’aparició dins de l’escena
política de grups ultraespanyolistes que reivindiquen un
paper gairebé en exclusiva del castellà en la vida pública,
acusant els dos grans partits d’haver cedit espanyolisme,
cedint protagonisme a aquelles altres llengües que ni la
mateixa Constitució gosa anomenar, el PP, sobretot, ha
llençat una ofensiva, enunciada en termes de llibertat
d’elecció de llengua, que pretén frenar l’ascens d’aquests
grups i que no els prenguin clientela per la dreta. Ara es
presenten més espanyols que mai. I aquesta mentalitat,
més mesetaria que altra cosa ha arribat a la perifèria,
també. A Catalunya aparegué amb Ciutadans i en aquestes
passades eleccions ja aparegué a Galícia i al País Basc,
on el PP jugà un paper de laminar clarament els avanços
de la llengua gallega i basca en els espais públics. El partit
de na Rosa Díaz (refugi dels anti-PSOE, espanyolistes
frustrats) els feia por i accentuaren el perfil espanyol. Aquí,
sembla ser que seguint el mateix patró, també enuncien
un canvi d’estratègia. M’agradaria sentir la veu d’aquells
“intel·lectuals” nostrats que en passades eleccions donaren
suport al PP balear dient que no era igual que el PP a
nivell espanyol. O qualque col·lega de feina i
d’especialitat que sense cap classe d’escrúpol va formar
part de llistes electorals. Els sembla bé que parlin de
derogar la Llei de Normalització Lingüística? Els sembla
bé que vulguin separar els infants a les escoles per
qüestions lingüístiques? Els sembla bé que la nostra
llengua quedi arraconada en el seu propi territori i que els
seus parlants no tenguin els mateixos drets que té un
castellanoparlant en el seu territori lingüístic?
Dimecres, 18: Hòsties re-consagrades. Quan fa anys,
molts d’anys ja, corríem davant dels “grisos”, per
reivindicar el dret a la llibertat d’expressió, o quan
reclamàvem llibertat d’associació, dret a la reunió, etc. i
rebíem qualque bastonada (prou dolorosa, segons a quin
lloc la rebies), sospiràvem perquè les coses canviassin
prou, a fi de tenir unes forces d’ordre que garantissin el
dret a la discrepància; que tenguessin una estructura de
comandament democràtic; que tenguessin la cultura de la
contenció per davant de la cultura de la repressió, i,
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sobretot, que no usassin mai la violència per reprimir la
discrepància no violenta. Crèiem que era possible, crèiem
que l’ús de la força només s’havia de posar en
funcionament davant de la violència clarament
provocativa. Potser per això ens alegràrem quan vàrem
veure que ex-represaliats i gent que havia estat “objecte
de la violència indiscriminada” d’aquelles forces
repressores, ara tenien la responsabilitat de conduir, de
marcar la pauta d’una nova “policia”. Quan a Catalunya,
la gent d’Iniciativa (Te’n recordes amiga Imma, com et
vaig felicitar la darrera vegada que ens vàrem veure en
una festa dels Premis 31 de Desembre, pels càrrecs de
responsabilitat que tu i en Joan, el teu company, teníeu?)
assumí la Conselleria d’Interior, fórem molts els que ens
pensàrem que els temps havien canviat. Avui, segurament,
si ens tornàssim veure, canviaria el to de les meves
paraules. La brutal, desmesurada, exagerada i mal-lletada
càrrega que els “vostres” mossos han fet contra els
estudiants que a Barcelona protesten per fer sentir la seva
veu, en un procés (l’anomenat Pla de Bolonya) on ells en
són els conillets d’Índies, sense haver pogut obrir la boca,
em demostra que era jo qui anava errat. Hi ha coses que
pareixen inamovibles. La discrepància molesta. Sempre.
Sigui qui sigui que estigui a dalt. I les hòsties segueixen
sent el millor recurs per acallar-les. I per molt reconsagrades que siguin, no deixen de ser igualment
doloroses.
Dimecres, 25: Tastadors de carxofes primerenques. Hi
ha molts d’oficis en aquest món nostre. Molts. I d’entre
ells, l’ofici de tastador, té un cert abast històric que s’ha
de reconèixer. No sé si és, històricament, cert o no, però
sempre he sentit a dir que determinats emperadors, reis,
papes i altra gent important es curaven en salut, fent
provar, abans, el menjar, que s’havien d’empassar, a uns
tastadors. Si aquests seguien amb vida, ells s’ho menjaven
al darrere. I així duraven un poc més.
Tenim, la família, un bocí de terra, a prop del poble.
El terreny fa partió amb un camí molt transitat. I la paret
que separa la finqueta del camí està coronada per una
filera de carxoferes negres (mal cuidades, tot s’ha de dir),
les qual responen amb certa generositat, a pesar de la poca
cura que reben. Idò bé, avui, les he visitades per veure
com anava el primer esplet. I com sempre, les primeres,
ja no les tastaré jo. A pesar de collir-ne mitja dotzena,
altra mitja dotzena ja havia desaparegut. Lluny de
molestar-me m’ho he agafat com una altra mostra
d’estimació anònima. Segur que cada any un anònima
ànima caritativa (vull creure que sempre és la mateixa) es
preocupa per mi i fa el tast previ, necessari, que em doni
la seguretat que les carxofes són comestibles. Gràcies,
moltes gràcies!
Joan Gelabert Mas
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CICLOTURISME DEL C.C. MARIA DE LA SALUT. MARÇ 09
II MARXA CICLOTURISTA ILLES BALEARS.
Per segon any consecutiu, amb motiu del Dia de
les Illes Balears, i organitzat per la Comissió de
Cicloturisme, de la Federació Ciclista, s’ha disputat
aquesta marxa, que suposa l’inici de la temporada
cicloturista balear.
Amb sortida a les 09 hores des del Palma Arena,
partiren mes de 280 cicloturistes, que completaren els 88
km previst, sense cap incidència. Un dia primaveral ens
dugué fins a Porreres, on hi hagué l’avituallament.
Enguany canviaren les típiques barretes energètiques, per
uns bons botifarrons, sobrassades i pa, tot de la terra.
Com a darreria una coca amb albercoc. De tornada a
Palma, l’entrada per les avingudes va ésser espectacular,
amb aquesta quantitat de corredors, fins l’arribada a devers
la una, al Palma Arena.

va descobrir una foto molt gran, que penjarà per sempre
al Palma Arena. També i ja en línia de sortida es guardà
un minut de silenci, per dos
corredors cicloturistas recent morts, així també es varen
imposar els mallots als guanyadors de l’any passat, Julià
Bouquet de Menorca, i Nicolau Ripio, molt bon
amic dels corredors de Maria. 12 participants hi va haver
de Maria.
A les fotografies podeu observar el grupet davant
al Palma Arena, Arturo Sintes, President de la FCIB, i
Josep Ferriol, amb els mallots de la Comissió de
Cicloturisme.
MARXA DES GUELL A LLUC.
Diumenge dia 08 març, es tornà donar la sortida a
aquesta popular marxa, Des Güell a Lluc, que aquest any
els de Maria i tornàrem a participar, baixàrem a Palma,
amb el tren.
Amb una gran participació i una temperatura
esplèndida, els cicloturistas varen fer el recorregut de
Palma a Lluc. El reagrupament i avituallament va esser a
Biniamar, com podeu observar a la foto, reposant forces.

Enguany s’aprofità per fer un merescut homenatge
a Joan Llaneras, el Conseller d’Esports, Mateu Canyelles

VII MARXA CICLOTURISTA DE LLEVANT.
Dissabte dia 14 de març, amb una participació de
més de 350 cicloturistes, sota la direcció del C.C. Platges
de Cala Millor, personificada amb Miquel Sancho, es
celebrà aquesta marxa, que ja fa molts d’anys que els de
Maria hi prenim part. És la més carismàtica, en tots els
aspectes, cordialitat, molt bon ambient, berenar i dinar
damunt la platja del Moll Vell de Cala Bona…Enguany
es va pujar al mirador de Cala Torta i a l’ermita de Betlem,
espectacular… Dures les costes i ben empinades, ajudat
per la climatologia, temperatures de 20 i 22 graus, feren
un dia esplèndid.
De Maria hi participàrem 6 cicloturistes
Josep Ferriol
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FOTO ANTIGA: Aquesta foto ens l'ha cedida Margalida Font Bunyola. Sobre el carro hi ha la seva padrina Catalina Perelló Buñola i aferrat a la roda, un fill seu
anomenat Bernat. A darrera i d'esquerra a dreta hi podem veure son pare, Martí Font "de sa Grava", Maria Mayol, Martí Ros, Pere "Miogues", Margalida Buñola,
Francina Maria Mieres i la dona de l'amo en Joan Roig

