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EDITORIAL

2

Sumari

Joves de Mallorca per la Llnegua, Isabel Horrach Torelló, Joan Ferriol
Mascaró, Tomeu Arbona, Josep Ferriol i Lluc Matas

Lloc Web:
www.fentcarrerany.cat
correu electrònic:

   fentcarrerany@premsaforana.cat

Dues són les qüestions que volem tractar en aquesta editorial.
La primera fa referència als doblers que procedents del Fons Estatal

d’Inversió Local han arribat (o han d’arribar) a l’Ajuntament del nostre
poble per tal que executi obres de millora en infraestructures municipals.
Seran un total de 371.000 • que l’Ajuntament usarà per fer millores
diverses: l’asfaltat de diversos carrers (Major, Villalonga, Sa Raval,
Nofre, Pere Mascaró i Escola Nines), la construcció d’un tanatori en el
cementeri municipal, l’adequació de l’aparcament del cementeri, el
tancament dels laterals de la pista poliesportiva, la reforma i ampliació
del magatzem municipal i la construcció d’un bany a la Plaça del Mercat.
Fantàstic! Allò que ja és més discutible i no és la primera vegada que ho
deim és l’asfíxia econòmica a què es veuen sotmesos els municipis petits
com els nostres, orfes d’ingressos propis atípics (sobretot si es mouen
fora dels circuits turístics, comercials o industrials que generen unes
entrades generoses) i que es veuen obligats a pidolar dels organismes
públics inversions (moltes vegades, més que urgents) que tarden anys i
panys a dur-se a terme. Ja no és la primera vegada (i segurament no serà
la darrera, vist la nul·la disposició dels diferents governs espanyols) que
hem parlat de la importància de compensar amb fons estatals i sistemàtics
aquells municipis que com el nostre viuen en precarietat econòmica
permanent. Benvinguda sigui, però, aquesta injecció econòmica.

La segona fa referència a la propera convocatòria electoral: les
eleccions europees que s’han de dur a terme el primer diumenge de
juny, dia 7. Respecte d’aquesta convocatòria cal dir que aquí, al nostre
petit redol, es mourà en termes de grans partits estatals PP versus PSOE,
que es tiraran pel cap els temes de la crisi, i les receptes per treure’ns del
cul de sac econòmic en què ens movem. I la resta d’opcions? Magre,
molt magre. La possibilitat de formar part d’una gran coalició estatal
que agrupàs les diferents opcions no espanyolistes, que creuen en una
altra visió estatal des d’òptiques progressistes ,pareix que se n’ha anat
en orris per problemes i afers interns mals d’entendre des de fora. En
aquesta terra nostra, on és tan difícil fer passes envant per recuperar
espais d’identitat nacional en aspectes com el coneixement i ús de la
llengua pròpia, la difusió de la nostra cultura, la preservació del territori,
la gestió dels recursos propis, etc., tota discussió entre partits i col·lectius
que comparteixen bona part d’aquests valors és suïcidi col·lectiu i fer
passes enrere. Llastimós, molt llastimós!
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Tal com havíem publicat el mes passat, el
Diumenge de l’Àngel, dia 19, anàrem a fer un Pancaritat
a Sa Comuna de Maria. És ver que la quantitat de coses
que hi havia aquell diumenge va fer que l’assistència no
fos massa nombrosa, però el dia que va fer, va convertir
la diada en molt ben aprofitada.

Partirem de la Plaça des Pou, tot just quan a la
Plaça es preparaven les coses per celebrar la Festa del
Llibre que s’avançava uns quants dies a la data oficial.
La caminada (d’una horeta aproximadament) ens dugué
fins a la Comuna. Mentre uns núvols amenaçadors se
situaven en el cel (de fet s’hi mantingueren al llarg de tot
el dia) els assistents gaudírem d’un sol que encalentí les
cares de valent. Férem una mica de llenya i començàrem
a preparar un bon caliu que ens permeté al cap d’una
horeta i mitja més tard, fer una bona torrada. Uns bons
traguets de vi i molt de menjar compartit entre els
marxaires (a més de la corresponent racció d’herbes, que
mai no hi falten) feren que el dinar fos encara més gustós.

Ara a esperar la propera sortida que farem si Déu
vol aquest mes de maig. Hem de preparar les herbes per a
la propera temporada excursionista.

ANÀREM A FER UN PANCARITAT A LA COMUNA
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El passat dia 3 d’abril, en una sala de Ca ses Monges
plena de gom a gom, l’apotecari de Llucmajor Monserat
Pons i Boscana, una de les persones que en sap més de
figueres i de figues, ens féu una xerrada sobre aquest arbre
i el seu fruit. A més ens contà que és un camp experimental
i ens detallà aspectes de Son Mut Nou, la seva finca on hi
té sembrades més de mil figueres, amb l’únic objectiu
d’estudiar-les i també gaudir dels seus preuats fruits: les
figues.

Fou una xerrada amena, ben estructurada,
acompanyada d’imatges que en Monserrat havia preparat
expressament per la xerrada de Maria. La gent que hi
assistí gaudí d’allò més amb les seves explicacions
planeres,  entenedores i alhora documentades i quedà de
manifest que hi ha molts d’admiradors d’aquest arbre i

La propera excursió, serà diumenge
dia 24 de maig. De fet aquesta serà la
tercera vegada que intentam fer aquesta
excursió, ja que els dos anys anteriors el
mal temps ens han impedit fer-la. Ja diuen
que la tercera és la bona.

Si tot va bé, sortirem en cotxes des
de la plaça des Pou a les nou del matí.
L’anomenam com l’excursió de la
camamil·la, ja que passat Cala Mesquida
hi ha el Puig anomenat de ses Camamil·les,
on es poden trobar aquestes plantes en el
seu moment de màxima floració.

I si el temps segueix com ara,
possiblement també podrem començar la
temporada de banys a la mar.

L’EXCURSIÓ AL PUIG DE LA CAMAMIL·LA: DE CALA AGULLA A CALA MESQUIDA

XERRADA DE MONSERRAT PONS SOBRE LES FIGUERES I LES FIGUES

sobretot del seu fruit.  L’hora i mitja de xerrada passà
com un fibló  i els assistents haguesin seguit escoltant
una bona estona més les històries i anècdotes d’aquests
anys d’en Monserrat cercant figueres i com ho ha fet per
recuperar algunes varietats mallorquines que ja se donaven
per perdudes.

Aprofitam aquestes pàgines per donar les gràcies a
l’Ajuntament que col·laborà en l’organització de l’acte,
a en Monserrat i al seu ajudant Colau per aquesta bella i
agradable vetllada i alhora donar-li l’enhorabona pel
magnífic llibre que presentà dia 23, dia de Sant Jordi, a
Llucmajor, un llibre de més de 400 pàgines dedicat
exclusivament a les figueres. Aquest llibre és un dels
catàlegs més ben documentats d’Europa sobre el món de
les figueres i les figues.
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El passat dissabte dia 11 d’abril, el dissabte de
Pascua, a la capella de Ca ses Monges, Antoni Gelabert,
va fer una xerrada sobre les orquídees silvestres que es
troben en el terme de Maria. Amb una assistència de proa
d’una quarantena de persones, que no caberen dins la
capella, Antoni va fer un repàs a les característiques
d’aquesta flor tan apreciada i tan espectacular. Després
de parlar d’on li venia el seu interès per aquestes flors,
passà a parlar de la seva classificació taxonòmica i de les
característiques de la flor que és la part que caracteritza
la planta.

Al llarg de l’exposició i ajudat per un projector,
anà mostrant les diferents plantes, la seva ubicació per
tot el món (va parlar de milers d’espècies diferents) i

XERRADA SOBRE LES ORQUÍDEES DE MARIA

finalment mostrà, ajudat per les fotografies, aquelles que
tenim més properes. Així com anava parlant d’aquestes
orquídees més conegudes, bona part dels assistents les
anaven identificant i en deien el seu nom popular.

Al final de la xerrada parlà de l’única espècie
d’orquídees que té un valor més enllà de la seva bellesa:
la vainilla. La cápsula que conté aquesta orquídea és la
que dóna origen a aquesta espècia tan apreciada en el món
de la gastronomia.

Aprofitant aquesta xerrada i amb la col·laboració
de l’Ajuntament s’han fet uns cartells amb unes fotografies
de les diferents classes d’orquídees que es troben al terme
de Maria i que han quedat penjades a les parets de Ca ses
Monges.

PASQUA  A CONCA
Aquest grapat xalest de
mariandos anaren a
Conca durant les
passades festes de
Pasqua. El lloc exacte
és el naixement del riu
Cuervo i es trobaren
aquesta nevada. A més
hi anaren la majoria en
moto, ja que ens són
molt aficionats.
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Acampallengua, i ja en van deu!

Els dies 23 i 24 de maig de 2009, els Joves de Mallorca
per la Llengua tornam a organitzar una nova edició de
l’Acampallengua, la gran trobada de joves (i no tan joves)
per reivindicar l’ús normal de la llengua catalana en tots
els àmbits de la societat. L’Acampallengua va començar
l’any 1997 a Inca i va tenir continuïtat en anys successius
(Santa Ponça 1998, Alcúdia 2000, Felanitx 2001,
Binissalem 2002, Pollença 2004, Porreres 2005, Esporles
2006 i Son Servera 2008). Durant aquests anys s’ha
convertit en una de les principals manifestacions juvenils
que tenen lloc anualment a Mallorca. El creixement
continu de participants, any rere any, així ho testimonia.
La participació a les mobilitzacions que s’han convocat
demostra que els joves es mantenen ferms pel que fa a la
defensa de la llengua catalana. A la darrera edició, a Son
Servera, tot i la pluja intensa d’aquell cap de setmana s’hi
varen arribar a concentrar prop de 8.000 persones.

Aquesta edició serà la desena edició de l’Acampallengua
i a més serà l’inici de les activitats per commemorar el
quinzè aniversari de l’entitat, que es celebrarà el proper 1
de juliol.

Aquesta vegada la població escollida ha estat Sa Pobla.
La població és de fàcil accessibilitat gràcies al tren. A
més, disposa d’unes infraestructures impressionants:
centres culturals, espais esportius, casals de joves, etc.
També és un poble molt participatiu, cosa que farà que
totes les entitats s’involucrin plenament en l’organització
de l’activitat.

L’Acampallengua, a més, intentarà incidir, com sempre,
en la població no catalanoparlant i contribuir a que els
nouvinguts s’integrin i aprenguin la llengua pròpia de
Mallorca.

L’Acampallengua serà, com els altres anys, un espai
de participació: tallers, competicions esportives, etc.
Un espai de relació entre sectors socials molt diversos,
amb la participació de joves de tot el territori lingüístic
i de totes les cultures que conviuen a Mallorca. Un
espai que mostrarà que totes les manifestacions
culturals es poden fer en català, des de les més cultes
fins a les més populars, des de les més modernes fins a
les més tradicionals. I serà també un espai de reflexió
i d’intercanvi d’idees: xerrades, debats, taules rodones,
etc.

El moment clau de l’Acampallengua serà la discussió i
l’aprovació, en assemblea, d’un manifest en el qual es
demanarà a les institucions públiques i a la societat civil

que s’impliquin a favor de la normalització de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears.

L’activitat cultural central tornarà a ser, com cada any, un
concert de música amb les formacions més punteres del
panorama artístic català, que es farà el dissabte 23 de maig.
A més, al llarg de tot el cap de setmana hi haurà la Mostra
de Grups Joves, la Mostra de Cantautors, la festa infantil,
actuacions i una ballada popular. Grups d’una gran
diversitat d’estils tornaran a demostrar la qualitat de la
música que es fa en aquests moments en català.

L’Acampallengua vol ser un espai de participació i de
compromís amb la nostra llengua. Vol indicar el camí cap
a on ha d’anar el procés normalització lingüística, que ha
de menester un reforçament entre els joves. Vol també
presentar una visió jove sobre la Mallorca del futur, una
Mallorca on la llengua serà el nexe d’unió entre els
nouvinguts i la resta d’habitants de l’illa.

Joves de Mallorca per la Llengua

Joves de Mallorca per la Llengua
C. del Pare Bartomeu Pou, 31 · 07003 Palma  · Tel.:

971 723 299  · Fax: 971 719 385
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L’ ANORÈXIA

L’ideal de bellesa vigent avui dia imposa
un tipus de cos de cada vegada més prim.
Aquesta imposició, sobretot en dones, ens pot
dur a sentir-nos insatisfetes amb el nostre cos
fins al punt d’arribar a fer dietes perilloses per
a la nostra salut física i mental.

Destacarem alguns factors entre d’altres
que hi van lligats:
 *Estat d’ànim ( Per ex: quan estam decaigudes
que ens veim més grasses i lletges)
 *Pensaments o idees ( Per ex: he de ser la més
prima)
 *El que ens diuen les altres persones ( Per
ex: en forma de burla i sobretot en etapes com
la infància i adolescència)
 *Factors de tipus sociocultural ( Per ex: la
moda)

Quan tots aquests i més factors dels
anomenats anteriorment influeixen
excessivament convé que ens plantegem si
estam desenvolupant un transtorn en la
percepció de la nostra imatge corporal conegut
com Anorèxia.

Segurament ja hauràs escoltat la paraula
Anorexia, però saps que significa? Podríem
definir-ho de moltes maneres; una alimentació
per defecte, un desordre alimentici i psicològic,
un trastorn alimentari, una visió distorsionada
del propi cos, por a engreixar, malaltia, obsessió
per perdre pes…

Sol afectar tant a joves com a vells i a
dones i homes per igual. En general una persona
amb anorèxia sol pesar un 15% menys del pes
que hauria de tenir i encara així el malalt voldrà
continuar sense menjar per baixar de pes per la
qual cosa restringirà de cada vegada més la
quantitat de menjar que ingereix.

Quins símptomes es distingeixen en una
persona que té anorèxia?

Té por a engreixar, l’objectiu de la seva
vida és estar prim, el període menstrual és
irregular (en el cas de les dones), pot tenir
depressió, un caràcter irritable, estrenyiment i
dolor abdominal, restricció d’aliments en la
dieta, la persona s’obsessiona per dur un control
del pes, es preocupa massa per la quantitat de
calories i per com es preparen les menjades,
adopten per fer dietes perilloses, etc.

I amb quines complicacions es pot trobar
la persona que pateix aquest trastorn
alimentari? Algunes d’elles són les següents:

1- Metabòliques ( Com per exemple:
Disminució de la taxa metabòlica basal és
a dir que l’estòmac s’estreny i torna més
petit)

2- Cardiovasculars ( Com per exemple:
hipotensió, és a dir, tenen tendència a
tenir la sang baixa)

3- Òssia ( Com per exemple: retard en
maduració òssia per un dèficit de
micronutrients de la dieta, en aquest cas,
Calci i Vitamina D)

4- Del comportament ( Com per exemple:
Depresió perquè hi va lligat un baix estat
d’ànim, un carácter irritable…)

5- Gastrointestinals ( Com per exemple:
Estrenyiment perquè han eliminat fibra a
la dieta)
Etc.
I per concloure, pel tractament per

l’anorèxia es precisa d’un equip
multidisciplinari que en aquest cas seria:

                        *Psiquiatre
                        *Psicòleg
                        *Pediatre
                        *Dietista/Nutricionista

 CAL RECORDAR QUE: L’ANORÈXIA NO ES
UN CAPRICI, ÉS UNA MALALTIA!!

Isabel Horrach Torelló
Dietista
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El Govern promourà la localització de les fosses
comunes existents en el territori balear a través de la
Fundació Balear de la Memòria Democràtica que s’ha
aprovat avui en Consell de Govern i de la qual és patró
fundador.

L’objectiu d’aquesta Fundació és impulsar
polítiques de commemoració i foment de la memòria
històrica i atendre les persones que varen patir persecució
o violència durant la Guerra Civil i la dictadura.

Localitzar i elaborar un mapa de les fosses comunes
que hi ha a les Illes serà una de les seves activitats que
durà a terme, com també proposar una normativa
específica en matèria d’exhumació de fosses comunes,
assessorar legalment als familiars de persones
desaparegudes i assessorar als municipis i particulars
afectats per fosses comunes en terrenys de titularitat
pública o privada.

La Fundació Balear de la Memòria Democràtica
treballarà igualment en l’àmbit de la difusió, la recerca,
la documentació i l’educació, complint així els objectius
de la Llei 52/2007 per la qual es reconeixen i amplien
drets i s’estableixen mesures a favor de les persones que
varen patir persecució o violència durant la Guerra Civil
i la dictadura amb l’objectiu de promoure la seva
recuperació moral i la recuperació de la seva memòria
personal i familiar.

La constitució de la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica ha estat aprovada pel Consell de Govern a
proposta de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració.

Disposarà d’una dotació inicial de 30.000 euros i
comptarà amb un consell assessor i un consell cívic que
garanteix la participació de la societat.

El Govern promourà la localització de les fosses comunes de Balears

El Consell de Govern ha aprovat constituir la Fundació Balear de la Memòria Democràtica a favor
de les persones que varen patir la Guerra Civil i la dictadura

La quantificació de la transferència ha quedat
tancada en 4,8 milions d’euros, revisables anualment

Representants del Govern de les Illes Balears i del Govern
central han mantingut avui una reunió a Madrid per tancar
el procés de transferència de les competències de gestió
del Parc Nacional de Cabrera. Aquesta reunió ha tingut
un caire de comissió-ponència tècnica i és prèvia a una
comissió política mixta, amb data encara sense determinar,
que serà la que tancarà definitivament la transferència.
En qualsevol cas, la ponència tècnica d’avui ha confirmat
l’1 de juliol com a data definitiva per a fer efectiva la
transferència.

Per part del Govern de les Illes Balears, han participat a
la ponència tècnica representants de les conselleries de
Medi Ambient; Economia, Hisenda i Innovació; i
Presidència. Per part del Govern central hi ha participat
representants dels ministeris de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí; Economia i Hisenda; i Política Territorial.
Entre la delegació balear s’hi trobaven el director general
de Biodiversitat, Miquel Ferrà; i el director general de la
Mar i Litoral, Bartomeu Calafell, ambdós de la Conselleria
de Medi Ambient, com a màxims responsables del Parc
Nacional de Cabrera quan aquest sigui transferit a la gestió
autonòmica.

Igualment, la reunió d’avui ha confirmat la quantificació
econòmica de la transferència: 4,8 milions d’euros,
revisables anualment. De manera aproximada, els 4,8
milions d’euros esmentats es distribuiran en 3,6 milions
per a la gestió del parc natural i 1,2 milions per a la gestió
del centre d’interpretació, situat a la Colònia de Sant Jordi
(municipi de ses Salines).

D’aquesta manera, ja s’estan donant les darreres passes
definitives per assolir l’objectiu de què la gestió d’un espai
natural protegit tan valuós i emblemàtic com Cabrera passi
a mans autonòmiques durant la present legislatura després
d’anys de negociacions. Així, el 20è aniversari de Cabrera
com a parc nacional, l’abril de 2011, se celebrarà sota
gestió autonòmica. El Parc Nacional de Cabrera fou
declarat per aprovació de llei de les Corts Generals l’abril
de 1991.

La transferència de les competències sobre el Parc
Nacional de Cabrera suposa per a la Conselleria de Medi
Ambient i per al conjunt del Govern de les Illes Balears
el repte de garantir la gestió sostenible i la conservació
dels valors naturals de l’arxipèlag, i compatibilitzar-les
amb un ús i un gaudi públics ordenats i regulats. En
definitiva, la Conselleria de Medi Ambient treballarà en
l’harmonització entre la protecció i l’ús públic de Cabrera,
de tal manera que aquest darrer no afecti els objectius de
preservació de l’arxipèlag.

Representants del Govern de les Illes Balears i del Govern central han confirmat avui a
Madrid el proper 1 de juliol com a data per a la transferència del Parc Nacional de Cabrera
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Els alumnes del Col·legi Públic Antoni Monjo
muntaren una exposició sobre ‘Mascotes i altres
treballs fets amb material reciclat’, que romangué
oberta al públic els dies 9, 10, 11 i 13 d’abril a Ca ses
Monges. Es tractava d’una mostra que permetia al
públic veure el resultat de les tasques que s’han portat
a terme en el centre en el marc del programa Centres
Mediambientals, patrocinat per la conselleria
d’Educació.

L’exposició reuní una interessant mostra
d’objectes realitzats a partir de tot tipus de material
reciclat, que mostrava una alta capacitat creativa entre
els nins i nines d’educació infantil i bàsica. A més,
l’organització va triar entre tots els treballs presentats,
un que servirà de mascota per a promoure les
iniciatives mediambientals que sorgeixin en el
Col·legi. L’autor de la mascota és el nin Guillem Lluc
Rotger Castelló, de 5è grau.

ALUMNES DEL CP ANTONI MONJO EXPOSEN ELS SEUS TREBALLS
FETS A PARTIR DE MATERIAL RECICLAT A CA SES MONGES

Amb aquests tipus d’activitats, que es
realitzen durant tot l’any en el centre, intenten
conscienciar els mariers de la necessitat de comptar
amb un món més net, de respectar la naturalesa, així
com evitar la contaminació i els buits en la capa
d’ozó.

Alguns dels materials utilitzats pels alumnes
en els seus treballs eren: cartró, paper, plàstics,
embolcalls, llandes, ampolles, envasos, diaris, i suros,
entre d’altres

Mascota guanyadora
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EL MORBO I L’ESCATOLOGIA
El morbo i l’escatologia són elementalment dolents,

són un brou on es cultiva la perversió i les manies
grandiloqüents i amb pompa. Sols serveixen, com l’alcohol,
per assumir la pròpia maldat. Un és pervers i dolent perquè
s’entrena per esser-ho, i els més perverses són els mals pensats,
perquè s’és malpensat des de la mania de la inseguretat, quan
el que cal és estimar bé i sanament. Estimar bé vol dir altruisme
i bona veu en dir les coses des del registre adient i sense ofendre
ningú. Però estimant bé els malpensats creuen la derrota de
l’adversari, quan realment, d’adversari no n’hi ha. Veuen
l’enemic on hi ha el bé i el bé és per fer bé i sols s’interpreta el
contrari quan un veu l’autoestima atacada quan no hi ha atac,
sinó a la inversa: que l’atac és una és una pèrdua de temps
grossa i sense sentit.

Passa que es malinterpreta la realitat i que la mania
guanya el bé. Pot haver-hi manies i malpensaments però el
segur és que sols hi són dins el cap, perquè no són reals, i és un
problema d’interpretació i de mal utilitzar els registres perquè
s’interpreta que qui vol ajudar vol perjudicar i no és així. La
certesa és que el món està fora de l’òrbita de l’estimar bé, i ha
tornat tot mala interpretació per prejudicis i per ignorància.
Els prejudicis són germans de la ignorància, perquè no es pot
aprendre res de qui no escolta i és dolent per costum. Només
el bé ha d’alliçonar, el bé i sols el bé i el pensar sanament, i qui
no té el pensament clar és perquè té morbo. Els morbosos són
fems que s’ha de cremar en el pou de la voluntat de bona
intenció si un té més de dos dits de front.

Estimar bé és posar-se en el lloc de l’altre i tenir
voluntat perquè la baldufa rutlli com cal. I la veritat és que un
d’enamorar-se sols ho pot fer, tal i com estan les coses en Déu
i en el pensament positiu, perquè sempre guanya qui posa més
bé damunt la balança. Déu vol el bé i és l’actitud de l’home
que falla perquè s’ha venut a la hipocresia d’un fals dimoni
inexistent. És així, tot té un preu menys Déu que té el súmmum
dels preus. No és Déu qui estima la misèria, és l’home que la
cerca i per això n’hi ha, però Déu n’és ben net, perquè deixa
que l’home realitzi el seu programa, i si en el programa hi ha
remordiments de consciència, qualque cosa fa aigua, i el que
fa aigua no és la divina providència, sinó la maldat de l’home
que està a l’ombra ple de prejudicis i amb moltes lliçons per
aprendre, quan no val excusar-se en què se saben totes. Déu
brolla amor per tots els cantons i vol que tothom sigui tan feliç
com es mereix, perquè l’amor és la cosa que potencia més les
capacitats intel·lectuals i creatives. Sols és Déu que vol que
siguem tan feliços com mereixem. És Déu i ningú més qui ens
dóna tanta felicitat com és necessari per a tirar endavant, sense
quimeres ni històries ni pel·lícules perquè la pel·lícula la feim
nosaltres i ningú pus.

No hi ha més felicitat que la que un posa damunt la
balança, perquè un sols té a Déu si debades no corre, i n’hi ha
molt de córrer de bades.

 Avui en dia quasi tot és anar pel camí de la hipocresia
que duu a la desgràcia d’esser un desgraciat permanent i sense
salvadures. Que tothom es desconcagui de por i que cerqui on
realment fa aigua i que hi posi remei quan abans millor. La por
sols ve del mirar endarrera i pensar que la història no es fa sinó
que està feta.

Lluc Matas 

La Conselleria de Medi Ambient celebra una cimera escolar contra el canvi climàtic en el
municipi de Sant Llorenç

 Els alumnes hi participen amb una recreació de la Cimera de Kyoto contra el Canvi Climàtic, i prenen consciència
de la seva problemàtica i de les estratègies contra aquesta amenaça per al planeta

La Conselleria de Medi Ambient, a través de la Direcció
General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental, ha continuat
avui a Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca) la celebració de
la Cimera Escolar contra el Canvi Climàtic, dirigida als alumnes
de les Illes Balears. Amb aquestes cimeres, impulsades per la
directora general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental,
Magdalena Estrany, la Conselleria de Medi Ambient vol fer
arribar als escolars de les Illes Balears la problemàtica del canvi
climàtic i estratègies per tal de returar aquesta amenaça per al
planeta.

 La cimera d’avui ha comptat amb la participació d’alumnes
del col·legi públic Mestre Guillem Galmés, de Sant Llorenç, i
dóna continuïtat a la ja celebrada al col·legi públic Son Serra,
de Palma. Durant el proper mes de juny, se celebrarà una tercera
cimera amb alumnes del col·legi públic Santa Gertrudis, a
Eivissa. La intenció de la Conselleria de Medi Ambient és que
aquestes cimeres escolars contra el canvi climàtic arribin,
durant el curs que ve, a nombrosos centres escolars del conjunt
de les Illes Balears.

Amb aquesta iniciativa, els escolar simulen la Cimera de Kyoto
contra el Canvi Climàtic.  El 1997, la ciutat japonesa de Kyoto

acollí una cimera internacional en la qual els països
industrialitzats es comprometeren a executar un conjunt de
mesures per reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
Aquest compromís és conegut com el Protocol de Kyoto.

Els objectius de la Cimera Escolar contra el Canvi Climàtic
són els següents: saber què és el medi ambient, saber què són
els recursos naturals, entendre el significat del
desenvolupament sostenible, reconèixer les energies
alternatives, comprendre què és l’efecte hivernacle, definir
escalfament global i canvi climàtic, proposar bones pràctiques
per lluitar contra el canvi climàtic i recrear la Cimera de Kyoto

La Cimera Escolar contra el Canvi Climàtic està dirigida
concretament al tercer cicle d’Educació Primària i compta, cada
vegada que se celebra, amb la participació d’uns 50 alumnes
del centre escolar implicat.

La Conselleria de Medi Ambient aporta: assessorament previ
a la realització de l’activitat, una guia per al professorat i per a
l’alumnat, panells informatius, un educador durant la simulació
de la cimera i suport logístic per a la simulació.
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Concert de l’Escola de música

L’Escola de Música programà el concert de final
del segon trimestre abans de posar les vacances de Pasqua.
Una selecció d’alumnes dels diferents instruments ens
mostrà el que aprenen al llarg del curs. Començaren els
de llenguatge musical cantant algunes cançons i després
passaren als instruments: bateria, flauta, guiterra, violins,
etc. I per acabar els alumnes del nou conjunt instrumental
ens interpretaren l’Imagine de John Lennon.

El públic, format majoritàriament per pares,
germans i padrins, s’ho passà d’allò més bé escoltant els
seus menuts i alhora veure els progressos que poc a poc
van fent amb la música.

S’ha de destacar la gran feina que fan tots els
mestres i la dedicació de la Junta Directiva de l’Associació
que tot i ser ben jovenets hi posen tota la bona voluntat i

paciència per transmetre els coneixements als infants i
que l’escola funcioni de la millor manera possible, prova
d’això és veure els progressos dels infants.

Ben aviat
podrem veure el
concert de final de
curs que s’ha de fer
a un espai més
ample, ja que a Ca
ses Monges quedà
petit i molta de gent
no pogué seguir el
concert.

Miquel Morey i Mas
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AJUDES PER A FAMÍLIES AMB NINS DE 0 A 3 ANYS
MATRICULATS A ESCOLETES

Hem rebut aquesta informació que pot ser d’interès per
a les famílies del nostre municipi que tenen nins de 0 a 3 anys
matriculats a escoletes públiques o  privades. L’ajut és de 300
o 400 euros i es pot sol·licitar a la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració. Per sol·licitar l’ajuda cal que la renda
anual familiar no superi els 28.945 •.

HOMOGENEÏTZACIÓ DELS HORARIS EN TOTS ELS
EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LA PART
FORANA DE MALLORCA

Tots els centres de salut de la part forana de Mallorca
ampliaran els seus horaris cosa que suposa la reorganització
dels horaris dels Equips d’Atenció Primària de l’Illa i
l’homogeneïtzació dels horaris en tots els equips d’atenció
primària de les zones bàsiques de salut de la part forana de
Mallorca.

Aquest acord, que entrarà en vigor el proper 1 de maig,
permetrà augmentar l’accessibilitat de les persones que
necessiten contactar amb els seus professionals sanitaris amb
cita prèvia i garantir que els horaris de tots els centres de salut
seran iguals i homogenis en tots els pobles de Mallorca i que
seran els següents:

-De dilluns a dijous, entre les 8.00 del matí fins a les
21 hores.

-Els divendres, des de les 8 del matí fins a les 19 hores.

-La resta del temps, els centres de salut oferiran
assistència a través de l’atenció urgent dels punts d’atenció
continuada (PAC).

NOVA AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLU-PAMENT
LOCAL

Qui fins ara havia estat la bibliotecària, Angeles Toro
poley, ha passat a desenvolupar el càrrec d’agent d’ocupació i
desenvolupament local a l’Ajuntament, en substitució de na
Catalina Morey, la qual s’ha incorporat al món de la docència.
Entre les seves tasques hi ha la de promoció de l’activitat
empresarial, del teixit associatiu. El càrrec de bibliotecària ha
passat a ser exercit per una altra persona . Els desitjam encerts
en la seva tasca.

XERRADA DEL FOLKLORISTA XISCO
VALLCANERAS SOBRE BALLS TRADICIONALS
MALLORQUINS

El passat dissabte dia 25 d’abril a les nou i mitja del
vespre l’Associació 2ª Ona de Maria celebrà una xerrada amb
l’especialista en balls i vestits tradicionals mallorquins Xisco
Vallcaneras. La xerrada era oberta a tothom i comptà amb una
nodrida asistencia. Com que no sempre podem ser per tot (és
imposible), agrairíem que si volen fer-nos arribar fotografies
o notícies sobre els actes que organitzen, ho fessin. Deixar-ne

constància és la millor manera de mostrar les activitats que
duen a terme.

NO PASSA!
El passat dia 4 d’abril la tercera etapa de la 44a edició

del Cinturó Ciclista Internacional a Mallorca  va començar i
va acabar a Maria, tal i com apareix a altres pàgines de la revista.
Per poder dur a terme aquest acte l’organització du als pobles
allà on va un megacamió que quan es desplega es converteix
en el podi  de lliurament dels premis. Està molt bé i és molt
espectacular, però cada any es troben amb el mateix problema,
els carrers estrets.

El dia anterior a l’etapa aquest megacamió va arribar
a Maria i va intentar passar pel Carrer de Sa Quintana, però es
va trobar un carrer ple de cotxes aparcats. Una vegada llevats,
el camió va seguir però va espanyar alguns cables de telefònica
perquè estaven massa baixos. Més envant es va trobar un balcó
una mica baix. Tot això va produir un col·lapse important i
més d’una maniobra per no retxar cap cotxe ni cap façana.

Tots aquests problemes s’haurien pogut evitar si el
dia anterior s’haguessin col·locat discos prohibint l’aparcament
per poder passar el megacamió o cercant un carrer alternatiu
d’entrada a la plaça.
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UN LLOC D’ESBARJO
Els terrenys de devora el cementiri municipal abans

eren utilitzats com a zones on practicar esports per alguns veïns
sud-americans de Maria. Amb l’inici de les obres per
condicionar-los com aparcaments, es varen haver de traslladar
al Polisportiu. Amb la remodelació del camp de futbol, una
altra vegada s’han hagut de desplaçar a un altre lloc.

Aquesta vegada se n’han anat més enfora i han
aprofitat uns terrenys que hi ha entre el Camí de Son Rebassa
i el Puig. Si passau un diumenge horabaixa hi veureu una gran
quantitat de gent.

Esperem que molt aviat puguin tornar al lloc més
adequat per practicar el seu esport.

SI NO HO FAS A CA TEVA, TAMPOC AL CARRER
Aquests dies de primavera que fa tan bons temps, fa

moltes ganes anar a caminar i gaudir del paisatge que tenim al
nostre poble. Aquests estampa tan idíl·lica de la primavera
desapareix quan veiem la brutor que alguns veïnats tiren a les
voreres del camins o fins i tot dins el poble: llaunes de cervesa,
botelles de vidre, papers ... fins i tot sofàs. Cal recordar que
som nosaltres els responsables de mantenir un poble net i que
si volem passejar sense brutor, hem de ser escrupulosos i
aprofitar les facilitats que es donen per recollir les deixalles
urbanes.

AVANCEN LES OBRES PER POSAR GESPA
ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL

Les obres de construcció del camp de futbol amb gespa
artificial avancen a bon ritme i podrien quedar enllestides el
proper mes de juny. L’empresa adjudicatària del projecte,
Balear de Serveis i Obres (BASEOSA), ha informat que,
malgrat les últimes pluges caigudes a la Illa, els treballs s’estan
portant a terme en el temps previst. Des de la Direcció Insular
de Cooperació Local, el seu responsable, Joan Font, també ha
ratificat l’avanç de les obres, d’acord amb les informacions
que ha rebut de l’equip de tècnics que han inspeccionat els
treballs. La instal·lació de gespa artificial sobre el vell camp
de terra s’està portant a terme per un import de 325 mil euros,
finançats amb fons propis de l’Ajuntament de Maria de la Salut,

a través d’un pla plurianual fins a 2010. Així mateix,
col·laboren en l’execució de la instal·lació el Consell de
Mallorca, que brinda suport a través de la Direcció Tècnica
Facultativa, la Federació Balear de Futbol i la Diputació
Provincial de Balears.

ACORDS DEL PLENARI CELEBRAT EL PASSAT 27
D’ABRIL

El plenari aprovà l’adjudicació de les obres d’asfaltat
de sis carrers (Major, Villalonga, Sa Raval, Nofre, Pere Mascaró
i Escola de Nines), el tancament parcial de la pista poliesportiva
i la reforma i ampliació del magatzem municipal

Aquestes propostes van comptar amb els vots a favor
del PP i UM i l’abstenció del PSM i PSOE. Els projectes seran
finançats amb recursos provinents del Fons Estatal d’Inversió
Local. L’asfaltat de carrers ha estat adjudicat per valor de
88.628,28 euros;  les obres a la pista poliesportiva per 82.803,01
euros; i la refoma i ampliació del magatzem per 92.864,28
euros.

La Corporació Municipal també va acordar fer un
reconeixement a la prova ciclista Trofeu Pla de Mallorca, pel
seu 25è aniversari, temps en el qual l’organització de
l’esdeveniment, amb Tomeu Arbona al capdavant, ha inclòs
Maria de la Salut entre els seus itineraris preferits.

Així mateix, tots els regidors del Consistori marier
van donar el vistiplau al compromís de l’Ajuntament d’acollir
nins i nines saharauis, en el marc del projecte ‘Vacances en
Pau’, que duu endavant l’”Associació d’Amics del Poble
Saharaui”.

NOVA REGIDORA DEL PSOE A L’AJUNTAMENT
En aquest mateix plenari na Catalina Roig Castelló

prengué possessió del càrrec de regidora a l’Ajuntament, pel
PSOE de Maria de la Salut, en substitució de Martí Ferriol,
anterior portaveu i secretari general del partit. La jove regidora
rebé la felicitació dels diferents membres del consistori, els
quals li desitjaren encerts en la seva nova tasca de representació
municipal.

Segons ens informà la junta local, en Martí Ferriol
seguirà ocupant el càrrec de tresorer i vocal de la junta del
PSOE de Maria.
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DEMOGRAFIA

          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 i de 18 a 19 hores

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

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

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT                                 971525002
                                                                (Fax)
971525194
                                            Policia Local 971100112
BIBLIOTECA                                    971525688
UNITAT SANITÀRIA                       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

.

14

BENVINGUTS:

Què descansi en pau

ENS HAN DEIXAT:

Simón Far Riera va néixer el passat dia 8 d'abril. Els seus
pares són Matias Far Riera i Arantzazu Riera Bergas.

Enhorabona als seus pares i demés família

Guillem Ferriol Bergas va morir el passat dia 8 d'abril, a
l'edat de 57 anys. Tenia el seu domicili al carrer Antoni Monjo,
número 1.
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia 3 ............ 11 l.
Dia 4 .............. 3,5 l
Dia 28 .............. 2 l
Dia 29 ............ 15 l.
Dia 30 ............. 3 l.
Dia 31 ............. 1,5 l

TOTAL: 36 LITRES

Temperatura Màxima
21,9º C (Dia 14)
Temperatura Mínima
6º C (Dia 6)
Temperatura Mitjana
13,1º C
Mitjana Màximes
17,6º C
Mitjana Mínimes
8,7º C

MES DE MARÇ

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
Maria -Sineu-Inca  - Palma Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:25    06:40   06:54  07:28 06:09    06:44   06:57   07:25
07:25    07:40   07:54  08:28 07:09    07:44   07:57   08:25
08:25    08:40   08:54  09:28 08:09    08:44   08:57   09:25
09:25    09:40   09:54  10:28 09:09    09:44    09:57
             10:40   10:54  11:28 10:09    10:44    10:57
             11:40   11:54  12:28 11:09    11:44    11:57
             12:40   12:54  13:28 12:09    12:44   12:57   13:25
13:25    13:40   13:54  14:28 13:09    13:44   13:57   14:25
14:25    14:40   14:54  15:28 14:09    14:44   14:57   15:25
15:25    15:40   15:54  16:28 15:09    15:44   15:57   16:25
16:25    16:40   16:54  17:28 16:09     16:44   16:57
             17:40   17:54  18:28 17:09     17:44   17:57
             18:40   18:54  19:28 18:09    18:44    18:57 19:25
19:25    19:40   19:54  20:28 19:09    19:44    19:57  20:25
20:25    20:40   20:54  21:28 20:09    20:44    20:57  21:15
             21:40  21:54  22:28 21:09    21:44    21:57
             22:40   22:54  22:28 22:09     22:44    22:57
BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu-  Inca-   Palma Palma- Inca-  Sineu-Maria
            06:40   06:54   07:33 06:04   06:44  06:57
             07:40   07:54   08:33 07:04   07:44  07:57
08:25   08:40   08:54   09:33 08:04   08:44  08:57  09:25
09:25    09:40    09:54  10:33 09:04   09:44  09:57  10:15
             10:40   10:54   11:33 10:04   10:44  10:57
             11:40    11:54  12:33 11:04   11:44  11:57
             12:40   12:54   13:33 12:04   12:44  12:57
             13:40   13:54   14:33 13:04   13:44  13:57
             14:40   14:54   15:33 14:04   14:44  14:57
15:15   15:40   15:54   16:33 15:04   15:44  15:57  16:15
             16:40    16:54  17:33 16:04    16:44  16:57
             17:40    17:54  18:33 17:04   17:44  17:57
18:15    18:40   18:54   19:33 18:04   18:44  18:57  19:15
             19:40   19:54   20:33 19:04   19:44  19:57
             20:40   20:54   21:33 20:04   20:44  20:57
             21:40   21:54    22:33 21:04   21.44  21:57
             22:40   22:54   23:33 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 09:00 10:05 10:15 10:30
10:45 11:00 11:10 12:15 13:15 14:20 14:30

14:50 15:00 16:05 16:30 17:35 17:45 17:55
18:00 18:20 18:30 19:35 19:45 20:50 21:00 21:15
Dissabtes, diumenges i festius:

07:15 07:30 08:35 09:00 10:05 10:15 10:30
14:30 14:50 15:00 16:05 19:45 20:50 21:00 21:15

15

MAIG
(Júlia Costa)

El falcito vola que vola
Amb la boca a mig obrir,
Tot xisclant, de bon matí.
-Tu que no has d’anar a
l’escola,
hi voldràs anar per mi?

Hi ha una malva ben florida
Al bell mig de l’emparrat.
Aquest maig adelerat
A fer campana convida.
Sort que sóc tan assenyat!
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
Aquest mes la revista parla d’un tema una mica
espinós, el golf de Montblanc i ja a la portada apareix
el titular “La finca de Montblanc, un gran complex
urbanístic”. Però després d’un editorial dedicat a
aquest tema trobam una pàgina dedicada a l’art, més
concretament a en Pere Alemany Des de la realitat
fins a la utopia.
Si seguim llegint, na Maika Lozano ens explica, a la
secció Les herbes, les seves aplicacions cosmètiques.
Seguint amb els temes relacionats amb la natura, el
Gob dedica dues pàgines a parlar de les Àrees Naturals
Protegides (Son Moragues, Menut, Binifadó ...).
Els temes polítics són presents a la Casa de la Vila i
Des del balcó de la sala (en aquest cas contats per
Bartomeu Monjo. Alguns lectors com Pere Massutí,
Llorenç Massutí, Maika Lozano, Pere Morey exposen
la seva opinió sobre l’actualitat al Correu obert.
En el Bullit de notícies podem esbrinar què ha passat
durant aquest mes a Maria; apareix el BIM (Bolletí
Informatiu Motor Club, hi ha noms que encara estan
en castellà (20 anys després també), han sembrat
l’olivera de l’església ...
Sa Xerradeta del mes és amb Don Bartomeu Marimon
Simó, el secretari. Tot seguit hi ha la secció de Nutrició
III, en la qual José Luís Corresa ens informa sobre
quins són els horaris més adequats per fer les menjades,
quina és l’alimentació del nin d’un any i l’alimentació
del nin de dos a cinc anys.

Maika Lozano Amb una mica d’imaginació dibuixa
una subhasta del concurs públic de les festes patronals
del 1989, fins i tot hi ha el pressupost. A l’apartat de
Demografia ens han deixat en Martí Arlès Pastor, però
són benvinguts en Miquel Salom Ramis i na Maria
Gelabert Serra.
No tot han de ser temes seriosos, per això ens podem
entretenir amb els Passatemps i amb les Ressenyes
bibliogràfiques d’en Tomeu Arbona.
Ja acabam la revista i ho fem amb el  Carrerany
Esportiu posant-nos al dia de les bicicletes. Com
sempre, al final ens anam d’excursió, aquest mes al
Bec de Ferrutx.
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JORNADA DE PORTES OBERTES A LA FINCA PÚBLICA DE
PLANÍCIA

PLANÍCIA JA ÉS DE TOTS!
El Govern de les Illes Balears ha organitzat avui una

jornada de portes obertes per tal de que la gent de tot Mallorca
i en especial als veïns de Banyalbufar i Estellencs puguin
visitar la nova finca pública. L’acte ha comptat amb la
presència del president del Govern, Francesc Antich; el
conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt; el batle
de Banyalbufar, Mateu Albertí, entre d’altres autoritats.

S’ha habilitat un bus cada 20 minuts per acostar a la
gent que vulgui visitar la finca fins  durant tot el dia d’avui i
durant els dies festius dels mesos d’abril i maig. La intenció
és que un gran nombre de get pugui veure una de les finques
més emblemàtiques de Mallorca. La finca romandrà oberta
tots els caps de setmana a partir d’avui i s’han habilitat tres
itineraris d’excursions per tal de poder comprovar la riquesa
natural de Planícia.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears va signar
el passat mes de febrer, definitivament, la compra de la finca
de Planícia, en el municipi de Banyalbufar, després d’aplicar-
hi el dret de retracte. El preu de la possessió ha estat
d’11.182.000 euros més despeses i la gestió de la finca
correspondrà a la Conselleria de Medi Ambient.

L’adquisició s’ha realitzat exercint el dret de retracte
que estableixen la Llei estatal de Monts i la Llei autonòmica
de Conservació d’Espais de Rellevància Ambiental, a les quals
està sotmès el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
Ambdues lleis atorguen a l’Administració autonòmica la
possibilitat de fer seu un patrimoni al mateix preu fixat per
una operació de compravenda entre particulars.

Planícia fou objecte d’una compravenda entre
particulars l’abril de 2007 per un valor d’11.182.000 euros.
El dret de retracte ha permès que la possessió passi a mans
públiques per aquest mateix preu més les despeses derivades
de la compra.

Com es recordarà, fa gairebé un any, el Consell de
Govern autoritzà la Conselleria de Medi Ambient a exercir el
dret de retracte per a la compra de Planícia. Amb aquest
objectiu, la Conselleria de Medi Ambient avançà els doblers
per a l’adquisició de la possessió. Segons un acord previ entre

ambdues parts per a aquesta operació, el Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí aportarà a la Conselleria 10
milions d’euros dels 11.182.000 esmentats.

Planícia compta amb un total de 445 hectàrees
(aproximadament una quarta part del municipi de
Banyalbufar). El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i
Marí serà el titular de 427 hectàrees de Planícia (un 96 per
cent), mentre que la Conselleria ho serà de les 18 restants,
que inclouen les cases de la possessió, de 1.400 metres
quadrats, i gestionarà la finca. La compra de Planícia suposarà
la incorporació al patrimoni públic d’una de les finques més
valuoses, des del punt de vista ambiental, de la Serra de
Tramuntana de Mallorca.

Planícia és una de les possessions més conegudes de
la Serra de Tramuntana, sobretot a la contrada d’Esporles,
Banyalbufar i Estellencs. Està situada al vessant de la Mola
de Planícia, entre les finques de Son Balaguer, Son Serralta,
es Rafal de Planícia i s’Arboçar. Destaca tant pels seus valors
naturals, especialment pels seus magnífics boscos d’alzinar,
com pels elements patrimonials que allà s’hi troben,
precisament relacionats amb l’aprofitament del bosc i l’antiga
activitat dels carboners.

A més, la finca de Planícia guaita sobre la mar, amb
unes espectaculars panoràmiques des d’una costa retallada
de penya-segats. Als voltants hi ha conegudes fonts, com la
de sa Menta i la des Garbell.  En conjunt, i des del punt de
vista paisatgístic, és una de les finques més belles de la Serra
de Tramuntana.

La possessió, documentada des de l’any 1450, té unes
grans cases (1.400 metres quadrats) i una altra més petita i
més propera a la mar (310 metres quadrats). També hi ha una
immensa tafona que és una bona mostra de l’antiga activitat
olivarera de la finca.

LA GESTIÓ DE PLANÍCIA
A partir d’ara, la Conselleria de Medi Ambient està

estudiant en detall les possibilitats per tal de què Planícia
pugui servir per a diversos usos ambientals. Entre els
possibles usos es poden esmentar: refugi per a excursionistes
(per la finca hi passa la Ruta de Pedra en Sec), centre
d’interpretació de la Serra de Tramuntana (complementari
al de Lluc), desenvolupament d’activitats d’educació
ambiental o experimentació agrària.
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SUPERAREM LA CRISI?

Hem de suposar que sí, ja n’hem passades d’altres
i ben severes. Qui no recorda, dels que tenim 60 anys per
amunt, que a moltes de cases d’un botifarró en feien 3 o
4 trossos; una arengada molt poca gent se la menjava
sencera, se la menjaven al manco entre dos; vi a la taula
se’n posava si n’havien fet a la casa, perquè si no era
així, tal vegada els diumenges o festes importants n’hi
havia de vi. Record que quan es veia una persona amb
un pitxer o una olleta amb bec anar a cercar llet a una
casa on tenien una vaca lletant, els que s’encontraven li
feien aquesta pregunta: Qui teniu malalt? Avui hi ha molta
de gent que això no ho ha viscut, però ha passat. Avui
entre nosaltres, això de beure una tassa de llet amb
galletes, un tros de coca, magdelenes, etc., és molt corrent.
Quan jo era petit i jovenet si arribaves a un grapat de
figues seques ja anava bé, perquè tampoc duraven tot
l’any. Les persones en edat de fer feina, si eren jornalers,
es passaven llargues temporades fora jornal. Hi havia la
possibilitat de tenir feina tot l’any, però llogat de missatge,
amb un preu convingut per a tot l’any o per mesos i
generalment mantingut, aquest estil de contracte avi en
dia ja no s’usa.

Ara passaré a contar un fet, que avui pareix més
una rondalla que una altra cosa, però la persona que m’ho
contà ho va viure. Un germà de la meva padrina, la mare
de mon pare, l’oncle Miquel, era qui m’ho contà.

Ell, a la seva joventut va estar llogat de missatge.
L’any que es va casar també hi estava, i havia de cobrar
en tot l’any 16 duros: 80 pessetes! Això ho havia de cobrar
en acabar l’any, o sia el dissabte de la Mare de Déu dels
missatges. Tenia la condició que si havia de menester
doblers, n’hi avançarien. Aquest any que s’havia de casar
va demanar 8 duros per casar-se i comprar el llit, una

taula de cuina i 4 cadires. Tot un luxe! Veritat que hi ha
per admirar els nostres avantpassats!

Tornem al temps que correm, però abans convé
recordr un poc més les joventuts dels qui tenim ara entre
70 i 80 anys, any envant any enrere. Molts érem els qui
abans dels 14 anys ja ens havien levat de l’escola per a
començar a fer feina, molts poquets a la menestralia com
a fusters, ferrers, sabaters, etc. La majoria passaven a fer
feina al camp, amb la família o a jornal.

A jornal també eren pocs, perquè els que hi anaven
era com si fos per llàstima i els donaven berenar i dinar,
de doblers quasi res. Llogats la majoria i molts fora del
poble, picapedrers també poquets, perquè ja havien de
ser majors i el temps que anaven de mossos, avui són
peons, el sou també era molt magre. S’ha de tenir en
compte que les obres a l’estiu s’aturaven, basta pensar
que els homes oficials i fins i tot els mestres d’obra se
llogaven d’estiu a fer les messes, s’aprofiava tot el que
sortia, un any és molt llarg deien.

La guerra civil espanyola acaba l’any 1939, jo
aleshores tenia 8 anys i record bé aquell temps quan la
crisi d’una any de postguerra enganxava amb la de l’any
segënt, això durant molts d’anys. Per a moltes de famílies
poder avançar un duro era una tasca molt feixuga.

Encara crec que som molts els que recordam
aquells temps, que si teníem vacances eren forçoses i fora
cobrar. Estàvem de tant en tant aturats fora feina i sense
cobrar de l’atur. Quan jo ja podia prendre part activa a la
feina, amb 16 anys complits, hi havia poca cosa,
guanyàvem pocs doblers, per tant no en podíem gastar,
però ens conformàvem.

Si un treballador del camp podia enganxar la
temporada de treure patates a sa Pobla, després segar amb
falç, també a sa Pobla, anant-hi amb bicicleta, i tot seguit
poder fer un mes de messes i en acabar fer la temporada
d’ametlles, es podia donar per satisfet. Hem de tenir en
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compte que normalment a sa Pobla se guanyava a prop
del doble que fent feina per Maria durant l’estiu damunt
l’era.

Jo, un any després d’haver fet el servei militar, tant
havia sentit dir la doblerada que guanyaven a sa Pobla,
que vaig voler provar com m’aniria. Vaig començar traient
patates amb galivans; acabades les patates vengué el segar
amb falç, alguns dies a escarada i altres a jornal, sempre
a un bon preu, normalment erem 3 o 4 que segàvem junts,
només un dia vaig segar tot sol, el darrer dia de tots, un
quartó de terra al qual l’amo m’hi acompanya amb la
bicicleta per la carretera d’Alcúdia, i que era més a prop
d’Alcúdia que de sa Pobla. Allò que havia de segar era
civada sembrada a solcs, això és sembrada amb l’arada
prima i una persona amb la mà va tirant el gra dins el
solc, o sia a tots els solcs hi tiren gra. La civada era tan
alta com jo, hi havia molts de brins, la mà no me bastava
per a dur tot el solc, sort que ja era ben seca i era bona de
tallar. Havia de fer les gavelles grosses perquè si no, no
hi havia lloc a bastament. Al cap de la finca hi havia una
sínia amb l’aigua a flor de terra, això me va salvar. Passaré
a fer via. Quan el sol s’amagava, jo pegava la darrera
falçada, després amb la bicicleta cap a Maria. Vaig arribar
a ca nostra a punt de tocar les 11, ja passaven pena. De
venguda de sa Pobla, durant el camí, vaig prendre la
determinació que, en no ser que no me quedàs altre remei,
no hi tornaria més a fer feina a sa Pobla.

Havíem quedat amb l’amo de la civada que el
vespre m’aturàs a  ca seva a cobrar o sinó que hi anàs el
diumenge, que fins a les deu ell seria a ca seva i si no hi
era la seva dona me pagaria. Hi vaig anar el diumenge a
cobrar, però a fer feina pus mai. El jornal d’aquell dia era
de 20 duros, jo ja estava compromés a fer les messes a
Son Tovell a 10 duros cada dia, valia la pena, si un ho
podia aguantar, anar a fer feina a sa Pobla, però jo ho
vaig trobar sobrat.

També vull remarcar un fet que me passà dos anys
després de fer el servei militar, passat Nadal. Devia ser a
finals de gener o principis de febrer, que un vespre en un
acompanyament d’un mort, un company de feina i jo ens

encontràrem. Era un dia que havia plogut i camí del
cementeri hi havia bastant de fanquet, cada passa era una
llenegada, el mort se duia a braços.

Amb aquest company havíem fet la temporada
d’espolsar ametlles i garroves a Son Verí de Llucmajor.
Acabada aquesta feina ell i jo quedàrem per esporgar
ametllers i acabàrem el dissabte de Nadal. Idò la conversa,
entre ell i jo, mentre anàvem caminant fou sobre la feina
i a cap dels dos ens n’havia sortida cap de feina al llarg
d’aquelles 3 o 4 setmanes que feia que érem a ca nostra.
Record aquella anècdota que me va quedar gravada.
Aquell quinto meu me contà que el diumenge passat,
després d’haver dinat, va preparar la bicicleta, li va inflar
les gomes i la deixà a punt de partir i després digué:
—Meam mumare si té qualque dobleret que me pugui
donar.

I contava, que va anar a veure sa mare que acabava
d’endreçar la cuina i li va demanar si li podia donar,
maldament fossin 10 pessetes per anar a fer una volta.
I seguia contant: Jo no m’havia temut que mon pare era
darrere, fins que el vaig sentir que deia: —Sí, dóna-li
qualque dobler a aquest home, però abans cobra-li la
pensió.
I comentava el meu company: Si ho pensam bé, com ens
han de donar doblers si no els n’entregam cap. Això em
digué aquest quinto meu, que descansi en pau, perquè ja
ens ha deixat.

En aquell temps, era norma general, tant els fills
com les filles, el temps que estaven a casa dels pares, els
donaven el que guanyaven fent feina, si bé després ens
en donaven qualcun.

Crisi i penúries, moltes n’hi ha hagudes, i això no
s’acabarà mai, s’hi ha de posar coratge, tenir fe amb un
mateix, no allargar-se més que el llençol que després passa
el que diu la dita: Que mostren els peus! S’han de
controlar les despeses segons corrobora aquella altra dita
que diu: Qui no fa cas d’un dobler, quan l’ha de menester
no el ...

Maria, 19 d’abril de 2009

Joan Ferriol Mascaró
OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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Qui dies passa... abril 2009

Dilluns, 13: La necessària separació entre poder civil i
religió. Ha passat el dia de Pasqua. Des de fa un bon grapat
d’anys, som l’encarregat de posar a la taula familiar la
freixura del mè, ben condimentada amb tot el que cal
perquè entri de gust. M’agrada aquest ritual gastronòmic.
Fer-lo i menjar-lo, és clar. Ja he confessat més d’un cop
la meva adhesió a determinats ritus d’aquest temps
quaresmal (passats, la majoria, pel toc de la religiositat,
encara que molts d’ells tenguin un origen pagà) que són
en realitat muntatges teatrals exquisits i d’una solemnitat
estudiadíssima: processons, davallaments, autos
sacramentals, etc. Enguany, però, no he anat enlloc. Les
coses han vengut d’una altra manera i no he anat a veure
cap “espectacle”. Per no anar no vaig anar ni a veure
l’Encontrada a Maria. I sobre l’Encontrada llegesc la
notícia que ahir, dia de Pasqua, a l’església de Santa
Eulàlia de Ciutat el rector havia considerat oportú que no
es tocàs l’himne espanyol en produir-se el protocolari
retrobament entre la figura de la mare de Déu i el seu fill
i havia disposat que aquest fos substituït per una peça
religiosa més a to amb la cerimònia. Es veu que això,
llegesc, va caure ben tort a determinats personatges de la
botifarreria (noblesa) de la contrada i que havien fet boicot
al capellà. No m’ha sorprès. Gens ni mica. Encara són
molts, avui, aquells que voldrien que la religió marcàs la
vida de les persones, independentment de si creuen o no.
Quan sent parlar de fonamentalismes religiosos mentre
miren cap al món àrab, pens que aquí, avui, encara no
estam vacunats del tot.

Dissabte 18: Pobre pagès! Afortunadament, la meva vida
professional té uns altres camins, i la vida de pagès no
passa de ser una curolla, un luxe, això sí, però, sense cap
altre objectiu que passar-m’ho bé i fer un poc d’exercici.
Feia a penes vint-i-quatre hores que havia sembrat les
primeres tomatigueres i els primers pebrers. I avui,
l’endemà de la sembrada, una calabruixada hi ha posat
punt i final. El migdia una pedrada sorprenent ha capolat
(literalment) les poques coses que tenia a l’hortet: les
blederes ufanoses, els espinacs, el julivert, les carxoferes
i ha deixat els troncs de tomatigueres i pebrers, ben pelats.
S’imposa una resembrada total si aquest estiu vull tastar
alguna verdura i hortalissa casolana. Pens en aquells
pagesos (no és el meu cas) que es troben amb una
endemesa com aquesta i s’hi juguen el pa de cada dia.
Desesperant!

Dimecres 22: L’atzar també juga a favor
(afortunadament). Hi ha ocasions en què sense saber-
ho, l’àngel de la guarda, aquest àngel protector que tots
devem tenir al nostre voltant, es posa clarament de part

nostra i ens evita un bon ensurt. Avui, dimecres, en arribar
al centre de secundària on em guany les sopes (tan
dignament com puc), veig com un mur de formigó que
separa el pati dels nins d’un talús enorme que corona la
part est del centre, havia cedit i havia entrat dins del recinte
escolar. Aquest pujolet argilós, que envolta tot el pati, i
que sobresurt desenes de metres per damunt del terra de
l’institut (de fet el centre i el patí estan construïts en la
part excavada i guanyada a peu d’aquest pujol) havia paït
i havia enviat tones de terra sobre el mur de separació
que no ha aguantat la pressió i s’ha esboldregat sobre el
pati. La sort (la grandíssima sort) ha fet que l’esllavissada
que ho ha arrossegat tot s’hagi produït de nit, fora de
l’horari escolar. Ahir, observant una esquerda més que
sospitosa al mur de formigó, la directiva optà per tancar
una part del pati i informà les autoritats corresponents. El
problema s’hagués pogut veure dimensionat ja que al
costat del mur, elevat per sobre del pati uns quants metres,
s’hi havia construït una passarel·la que era un dels llocs
amb més presència d’alumnes en temps d’esbarjo.
Passarel·la que ha quedat colgada entre les runes del mur
i la terra esllavissada. No em pertoca a mi parlar
d’irresponsabilitats tècniques o de feines mal fetes. Només
celebrar que l’atzar, aquest cop, ha estat
extraordinàriament generós amb la “meva” comunitat
escolar.

Dijous 23: Dia del llibre. Des que vaig passar per la Ciutat
Comtal, en la meva època d’estudiant, que la festa de Sant
Jordi, el dia del llibre i de la rosa, m’ha marcat de totes
totes. Per a una persona, com és el meu cas, enamorada
dels llibres (més aviat, malalt, s’hauria de dir) i de les
flors i les plantes, aquest és el dia ideal. Passejar per
Barcelona, en un dia com aquest, és una festa. El plaer
està assegurat. Remenar llibres, tocar-los, mirar-los i
remirar-los és gaudir al màxim. La malaltia i el guariment,
tot alhora. I la rosa, vermella, és clar. La lectura i la natura
harmonitzades. Potser de les coses que més he enyorat en
el meu retorn a Mallorca, aquest sigui el més mal de
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superar. És cert que a Palma, a Maria mateix, es fan coses
i es posen taules de llibres, però el clima és diferent. Es
viu diferent.

Dimecres 29: L’apoteosi de la primavera. Ja ho sé. Sé
que la primavera comença a finals de març i que arriba
fins a finals de juny. Però per a mi, la primavera va
associada a tot un seguit de fenòmens més enllà de la
coincidència d’una determinada climatologia, que és el
que sol marcar les quatre estacions de l’any. Un d’aquests
fenòmens, per a la gent que com jo treballam amb
adolescents, és la proliferació de parelletes que es formen
en aquest període de l’any. Com si d’un virus contagiós
es tractàs (és el moment en què les hormones deuen anar
més a lloure), les situacions amoroses es repeteixen per
passadissos, pel pati, dins de l’aula, etc.

Per als més grans, però, la primavera és causa
d’altres problemes més casolans i prosaics. És l’època de
les anomenades astènies primaverals, un estat de feblesa
físic i psíquic que origina un permanent cansament. I la
gran època de les al·lèrgies, degudes, sobretot, a la gran
concentració de partícules que transporta l’aire. En el meu
cas una crònica rinitis, amb dificultats respiratòries a les
hores de son, m’avisa sistemàticament de l’arribada de
l’estació.

En el meu petit espai casolà, la primavera floral
també m’ha aparegut amb força. Per primera vegada he
aconseguit que uns nenúfars que vaig col·locar en una
pica plena d’aigua que tenc al corral, hagin florit de manera
espectacular. La primera  flor que s’ha badat avui és
realment preciosa, delicadíssima. Els pètals, d’un blanc
immaculat, tanquen una corona d’estams d’un rosa fort i
marquen un contrast destacat.

I el camp? L’apoteosi. Passejar per foravila, en
aquesta època, és gaudir al màxim d’un espectacle de
colors i sentits. És el moment en què un ram de margalides
blanques o groguenques pot omplir qualsevol espai de la
casa. I els contells! Ai els contells! La seva flor lilàcia
sempre m’ha atret especialment, tot i saber que per als
pagesos és una pesta (No hi ha res pitjor que un camp de
cereals infestat de contells). I la fragilitat de les roselles!
Difícilment et pots trobar una flor més delicada. Però és
que fins i tot amb els alls bords pots fer un ram preciós (si
obvies la seva olor) que amb els dies canviarà de color
unes quantes vegades.

Són molts els pintors, els músics, els escultors, els
escriptors que en les seves respectives disciplines
artístiques han sabut captar l’essència d’aquesta estació.
Des del famós oli de Botticelli pintat per decorar la casa
dels Médici, passant pels músics Stravinski i Vivaldi, o
els novel·listes Alejo Carpentier i Baltasar Porcel, aquesta
estació ha fascinat sensibilitats diverses i en èpoques
distintes. Però potser a mi, fill de pagesos i connectat a la
terra, encara, el que em segueix emocionant és el poema
de Josep M. Llompart: Camí Florit. Insuperable.

CAMÍ FLORIT 
Llevamà, card, fonollassa, 

rosella, cascall, lletsó, 
vinagrella, corritjola, 
ginesta, aritja, fonoll, 
passionera, cugula, 

mare-selva, safrà bord, 
floravia, canyaferla, 

baladre, argelaga, albó, 
falguera, olivarda, estepa, 
clavell de moro, coscoll, 

heura, contell, englantina, 
vidalba, murta, maimó, 
cama-roja, campaneta, 
ravenissa, bruc, guixó 

(i en l’aire color de vauma 
l’esgarrifança d’un poll). 

Joan Gelabert Mas
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CICLISME

Tomeu Arbona.
El passat dissabte dia 4 d’abril, el nostre poble

tornà a ser escenari d’una de les jornades del Cinturó
Ciclista Internacional a Mallorca, la prova per etapes més
important de la Comunitat Autònoma, després de la Volta
de professionals. Una jornada que va servir per recordar
Llorenç Seguí.

Una etapa del ‘Cinturó’ tornà a recordar Llorenç Seguí, a Maria

De manera semblant als anys anteriors, la pancarta
de meta va estar situada a la Plaça des Pou, davant sa
Nostra. Els ciclistes pujaven des del poliesportiu
municipal, pel carrer Ramon Llull. Els llocs perillosos de
la ruta estaven atesos pels voluntaris de Protecció Civil
de Maria.

Completaven un itinerari de vint-i-cinc
quilòmetres passant pel creuer del Rafal, Santa Margalida,
Son Tovell, Sa Serra i tornada a Maria. Cinc voltes que
significaren un total de 125 quilómetres.

Entre els 155 participants hi havia un únic ciclista
del nostre poble, en Daniel Estarellas, que té llicència
amb la Unió Ciclista Son Servera. El guanyador del
Memorial Llorenç Seguí va ser el mateix que l’any passat,
el britànic Russell Downing.

El Cinturó ciclista va acabar el dia següent, al
castell de Bellver, a Palma. El guanyador absolut va ser
el colombià Henao Montoya, mentre que el millor dels
mallorquins fou el pollencí Pere Palou.

TRADICIONAL PUJADA DEL CLUB CICLISTA A LLUC

Com ja és habitual el Divendres Sant, el Club
Ciclista de Maria de la Salut, pujà una vegada més a
Lluc. Aquí els teniu a la plaça de Maria abans de la
partida.

Foto oficial de la pujada feta a la plaça del bisbe
Campins davant la basílica de la Mare de Déu de Lluc.
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FOTO ANTIGA: Aquesta foto ens l'ha cedida Joana Aina Negre Mas. Els que hi surten són Onofre Sureda i la seva
esposa Bàrbara i està feta cap a l'any 1920. Diuen que madò Bàrbara, que du la Mare de Déu de Lluc, pujava a Lluc
a peu cada setmana.


