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Sumari
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Ferriol i Lluc Matas
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Encara que no ho sembli som en plena campanya electoral
per emetre el nostre vot en unes eleccions. Aquesta vegada són les
europees les que es decidiran a les urnes el proper diumenge dia
7 de juny. Eleccions al Parlament Europeu, on es juga bona part
de les lleis que després ens arribaran i ens obligaran a seguir uns
determinats comportaments i normatives. Un Parlament on el
nostre vot queda a mercè d’uns representants, elegits per una
única circumscripció estatal, que ni coneixem, ni els veiem més
que en fotografia, que s’adrecen a nosaltres en castellà i que
s’empassen normatives (com la que vol restringir l’ús del foc a les
nostres festes populars), senzillament perquè els seus valors i la
seva cultura és ignorant de la nostra i no saben obrir la boca
quan toca defensar les nostres coses. Malta, amb una població la
meitat de la nostra, envía quatre vegades més representants a
Europa que nosaltres. I per acabar-ho d’adobar i pal·liar una
mica aquest fet, els partits que en teoria marcarien un
plantejament descentralitzador i no uniformista de l’estat i
podrien dur les nostres reivindicacions a Europa, estan com ca i
moix i es rapinyen entre ells.

Un altre fet i aquest sí que és per estar contents és la propera
venguda al nostre poble dels nostres amics del Rosselló, la gent
de Bao, que ja ens visitaren fa quatre anys i ens oferiren una
mostra dels seus costums i festes en forma de castells, correfocs,
dimonis, música i companyia. D’aquella experiència, més que
profitosa, en quedà un contacte i una relació que ara, quatre anys
més tard, es tornarà a repetir aquest proper mes de juliol. La
fórmula serà si fa no fa la mateixa. Estaran tres dies entre nosaltres
i ens agradaria molt que igual que l’altra vegada, se’n duguessin
del nostre poble, una mica de l’escalf humà i afecte que ells ens
deixaren. Per això tornam convidar la gent de Maria a rebre’ls
amb els braços oberts i a oferir-los el millor que tenim: la nostra
hospitalitat i la nostra amistat. En aquest mes de juny mirarem
de concretar el programa de la seva venguda per tal que els propers
dies 11, 12 i 13 de juliol, els nostres carrers es tornin omplir amb
el català d’aquests francesos de carnet, però mallorquins de cor i
de llengua.
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L'EXCURSIÓ DE LA CAMAMIL·LA

Aquesta vegada fórem 24 els que partírem de Cala Agulla per anar
a Cala Mesquida i tornar

L'atalaia de Son Jaumell fou la màxima altura que
férem amb una magnífica vista sobre les dues cales

Arribada a la platja de Cala Mesquida... i primer bany en unes aigües ben gelades.

Sobre les dunes de Cala Mesquida, i amb l'objectiu de
regenerar-les, hi han posat aquesta passarel·la

I, l'objectiur final, recollir una mica de camamil·la per
preparar les herbes i tenir-ne per guarir el mal de panxa.



FENT CARRERANY -     (128) Juny 20094

LA PROPERA EXCURSIÓ SERÀ A DEIÀ I LA SEVA CALA

Diuen que qui té un amic té un tresor. I qui en té
cent, cent tresors, idò. Fa quatre anys vingueren al nostre
poble els Castellers del Riberal, procedents d’un petit
poble de Catalunya Nord, proper a Perpinyà, anomenat
Bao, fins aleshores, cent desconeguts, però que, en tres
meravellosos dies de convivència, es convertiren  en cent
amics.

Idò enguany tornen amb nosaltres. Seran els dies
11, 12 i 13 de juliol. Ells ens oferiran els seus espectacles
i nosaltres els oferirem allotjament i manutenció. I entre
tots compartirem l’amistat. Si un record tenim ben viu i
agradable d’aquells dies foren els berenars de cada matí a
la terrassa de casa, barrejant la seva manera de parlar català
amb la nostra. Sempre sortien paraules en francès, ja que
molts no dominen el català. De dia anaven a visitar les
nostres platges i altres indrets de l’illa i, de nit, gaudírem
dels espectacles.

CENT AMICS D’UNA TACADA! TORNEN ELS CASTELLERS DEL RIBERAL A MARIA

Tot això vos ho cont perquè també pugueu
compartir aquestes amistats i coneixences. Si podeu tenir
a ca vostra algunes persones allotjades aquests dies ho
podríeu comunicar a algun membre de l’associació amb
l’objectiu de fer-ne una previsió. No dubtam gens ni mica
de la vostra generositat. Ja comptam amb la col·laboració
de l’Ajuntament i la Direcció General de Política
Lingüística.

Moltes gràcies a tots.

La propera excursió la tenim programada per dia
21 de juny. Com que preveim que farà calor, anirem a un
poble amb cala i així, si el temps i els grumers ens deixen,
ens donarem un bany a la mar salada.

Partirem de Maria a les 9 del matí des de la plaça
del nostre poble. El dinar serà de pa i companatge o trempó,
a gust de cadascú.

Deixarem els cotxes a l'aparcament que hi ha a
l'entrada de Deià. Ferem un recorregut pel poble, visitant
l'església i el cementiri, on està enterrat l'escriptor Robert
Graves, que visqué molts anys a Deià.Aprofitarem per
berenar en algun lloc ombrívol.

Després baixarem cap a la cala, on ens donarem
una remullada, esperant que l'aigua no sigui tan fresca
com la de la passada excursió a Cala Mesquida.

Animau-vos que Mallorca té molts llocs que espe-
ren la nostra visita.

Gràfic del "Diario de Mallorca"

Dos moments de la visita del 2005
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Quan sabérem quina era l’afició d’en Pedro
Payeras, volguérem saber-ne més sobre ella i per
això li férem una xerradeta sobre el món dels coloms
missatgers, la seva cria i les proves que van fent.
Un esport ben interessant, però no tan cridaner com
molts d’altres, però que dóna moltes satisfaccions.
I d’una d’aquestes en volem parlar ara, perquè en
Pedro ha obtingut una sèrie de distincions  amb
alguns dels seus coloms, les quals no enumerarem
perquè estan reproduïdes en les imatges que
acompanyen aquest escrit.

Com a curiositat també ens ha contat que li
ha arribat un colom 9 anys després de la seva
amollada, després d’haver viscut ves a saber, quines
vicissituds.

Enhorabona, Pedro, i esperam que no sigui la
darrera vegada que yu i els teus coloms ens porteu
aquestes bones notícies.

Pedro Payeras amb els coloms premiats al seu colomer

Distincions obtingudes per Pedro Payeras Oliver

PEDRO PAYERAS I ELS SEUS COLOMS HAN
ACONSEGUIT UN GRAPAT DE DISTINCIONS
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L’Associació de Música de Maria de la Salut va oferir el
passat divendres dia 29 de maig el seu tradicional concert
de fi de curs, una activitat que ha servit de preàmbul a les
celebracions que l’entitat portarà a terme per a
conmemorar el seu 10è aniversari enguany.

El concert de fi de curs inicia les celebracions del 10è aniversari de l’Associació de Música

L’esdeveniment, que va comptar amb el patrocini de
l’Ajuntament de Maria de la Salut, va començar amb la

interpretació de les cançons ‘El ball de la civada’ i ‘Cançó
de les pometes’, a càrrec del grup d’estudiants de
Llenguatge Musical i va continuar amb un ampli repertori
presentat per pianistes, guitarristes, baixistes, violinistes,
contrabaixistes, xeremiers i flabiolers, cantants,
saxofonistes i grups de música moderna.

La plaça de Dalt, amb l’església de fons, ha estat l’escenari
ideal d’un esdeveniment que va comptar amb un elevat
nombre de públic que va gaudir d’una àmplia mostra de
les millors interpretacions dels estudiants de música del
poble. L’Associació de Música va agrair el suport que ha
rebut “de tota la gent que ha fet possible que aquest concert
es dugués a terme i a les persones assistents”.

L’Associació de Música ha registrat, des dels seus inicis,
una mitjana de 50 alumnes per curs escolar i a l’actualitat
compta amb vuit professors. Enguany assisteixen a classes
exactament 55 estudiants, la majoria d’ells nins i pre-
adolescents.
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Necessari és autoentendre’s
 

Un comença la vida pletòric de recursos, però el
temps l’acovarda perquè acaba per anegar-se dins un tassó
d’aigua. La culpa és dels desenganys que un va sofrint en
la seva trajectòria vital. Un sap que l’home actual té
mancances en reflexió, que va com un autòmata que
primer actua i després pensa, quan hauria de ser a la
inversa. L’home neix feliç, però els entrebancs d’un dia
rere l’altre l’acovarden, i l’home actual -ara en temps de
crisi-, està necessitat de coratge i no de tristor, perquè els
temps dolents es vencen com tot el dolent que és posant
de si la part millor per sortir  de l’aturament i de la manca
d’il·lusió. Bo és l’home per a veure’s sense solucions,
però, de solucions, sempre n’hi ha, però la solució mai no
ha estat en la violència que genera com a resposta una
reacció del mateix tipus. Hi ha la civilització, hi ha la
tolerància i el pensar que tot es pot arreglar; més si
encara som dels qui pensam que el temps posa remei en
allò que té possibilitat de tenir-ne. No parl de la mort que
irremeiablement arriba quan ha d’arribar, parl de posar
cada cosa al seu lloc i d’aprofitar ara tots els recursos,
perquè el que es té a mà és el que se sol agafar sempre i
sempre ha de ser així.
 

La roda coixeja i molts tremolen de por. No saben
que en temps dolents tothom s’atura de gastar, que tot va
de portes endins i que la tristor és el símptoma més destacat
d’aquest home actual, que s’ha convertit en una espècie
d’home inflat que l’únic que pot amagar és qualque
sobrassada dins el rebost, ja que l’han transparentat a base
de pagar comunitats i imposts. Aquest home se sent
afusellat en la seva intimitat i no xerra i s’amaga i
s’acovarda de tot. És perquè ha perdut tot el que tenia
conquerit amb la naixença. El trist és que li han fet por i
que s’ha creguda aquesta por. Ara berena, dina i sopa de
por i temors. Per què? A qui convé incitar a la temença
generalitzada? Per què cada passa és d’esquizofrènia? Per
què ha de ser així l’home actual? Per què el sistema enlloc
de posar-hi remei l’incrementa?. Són tantes preguntes que
respondre-les duria massa complicacions. Val més deixar-
ho en la reflexió del per què tanta misèria pels cantons i
tant de xotis per la televisió. No és que qui calla atorga,
no, és que l’home no mereix el càstig de la por. Mereix
quelcom més que no creure en res i que viure ple de
frustracions anticipades, ja en el moment de tenir iniciativa
del tipus que sigui. L’home pot viure transparentat, sens
dubte, però per això s’ha de llevar la por, i s’ha de saber
dins un món que té voluntat de rutllar i no d’estar
crònicament aturat.

Lluc Matas

El passat divendres 15 de maig les associacions del
municipi es reuniren amb el batle i alguns regidors
de la majoria municipal  per escoltar les propostes
de les entitats del poble i gestionar subvencions
perquè es puguin dur a terme. Les reunions de
coordinació se seguiran realitzant, de manera que es
pugui establir un calendari d’activitats de primavera
i estiu, però també de cara a la celebració de fires i

festes. Algunes activitats que se subvencionaran i
promouran ja formen part de la tradició del municipi,
com per exemple el Torneig de Primavera d’Escacs,
que reuneix a destacats esportistes a nivell infantil, o
l’acollida a Maria d’una associació cultural de
Catalunya Nord durant el mes de juliol, de la mà de
l’associació Fent Carrerany.

REUNIÓ DE LES ASSOCIACIONS AMB EL BATLE
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20.000 persones, 40.000 mans per la llengua.
Aquest és el resultat de la Cadena Humana a favor dels
drets lingüístics convocada per l’Obra Cultural Balear el
passat dissabte 9 de maig. Una autèntica marea va ocupar
el centre de Palma, des de les 17.00 hores de l’horabaixa,

part de l’OCB, la convocatòria d’una Cadena Humana a
favor del dret a fer servir el català i a ser-hi atesos per
l’administració pública.

Així, dissabte 9 de maig es recolliren els fruits de
la indignació popular, amb la mobilització de persones
provinents de totes les poblacions de Mallorca, de tots
els sectors socials, d’orígens i ideologies diversos, units
per una reivindicació de normalitat lingüística. Una
pancarta portada per representants de la plataforma
organitzadora de l’acte esperava, acompanyada per
desenes de xeremiers, esperava el moment de la
constitució de la de la Cadena Humana. Arreu onejaven
milers de banderes de l’Obra Cultural Balear, distribuïdes
per una dotzena de voluntaris, que contribuïen a donar
color a l’ambient.

A les 18.00 hores, voluntaris distribuïts al llarg
del carrer de Sant Miquel, de la plaça Major, del carrer
Colom, de Cort i de Palau Reial varen començar a
constituir la cadena.

L’enorme afluència de persones va crear algunes
dificultats a l’organització, que es va veure obligada a fer
dues cadenes en comptes d’una, fet que demostra per si
sol l’èxit de convocatòria.

Amb una mica de retard, els xeremiers varen
donar el sus i els participants es varen començar a passar
de mà en mà i per duplicat el relleu que contenia el
manifest Drets per la Llengua. En aquesta ocasió, el relleu
era una figura que representava una nina de pocs anys i
que l’Obra Cultural Balear va batiar com a Margalida,
obra de l’artista Rafel Moreno. A les primeres baules de
la cadena, un nombrós grup de professionals pertanyents
a l’àrea de sanitat de l’STEI-i, vestit amb bates blanques,
va ser l’encarregat de fer els primers relleus.

Des del primer moment, la Cadena es va convertir
en una gran manifestació. Gent de diferents edats, grans i
joves, pares amb fills, nouvinguts i autòctons, s’anaven
sumant a la reivindicació de drets per a la nostra llengua.
Els xeremiers marcaven el camí, que va acabar a les 20.00
hores al carrer Palau Reial, davant un escenari situat

UNA DOBLE CADENA A FAVOR DELS NOSTRES DRETS LINGÜÍSTICS

amb punts de concentració a la plaça Major (on es feia
una ballada amb Sarau Alcudienc i Música Nostra) i a
Cort (on Cucorba va amenitzar els més petits). A les 18.00
hores, tota la zona entre la plaça d’Espanya i el carrer
Palau Reial era un formigueig constant que feina pensar
en una mobilització de les grans, en una Cadena Humana
comparable a les dels anys 1995 o 2003, que varen
demostrar en el seu moment tota la potència del moviment
a favor de la llengua i la cultura.

Els mes i mig previ a la mobilització havia estat
condicionat per la sortida al carrer, per primera vegada
en número significatiu, dels sectors contraris a la
normalització lingüística, atiats per la direcció del Partit
Popular. La mobilització d’una part del personal sanitari,
dirigida pels sindicats corporatius, va anar acompanyada
d’un posicionament sense precedents en contra dels drets
lingüístics per part d’aquest partit, que va anunciar que si
torna al poder derogarà la Llei de Normalització
Lingüística i tota la normativa favorable a la llengua
pròpia, gairebé tota aprovada per governs del PP. Aquesta
actitud de menyspreu cap als ciutadans va provocar, per
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Na Jaumeta era la dona, de n'Amador des cacauets. Fa uns anys ens férem ressò de la mort de n'Amador, un personatge
molt recordat i estimat per molts de mariandos. Però els que ja tenim una edat, com es diu, també coneguérem na
Jaumeta. I demanàrem a en Biel Florit si ens deixava reproduir el seu article publicat al Diari de Balears i aquí el teniu

davant la seu del Parlament, centre de la sobirania popular.
Allà, el president de l’OCB, Jaume Mateu va aixecar el
darrer relleu i va començar l’acte final, presentat per la
portaveu de l’OCB Marisa Cerdó. Successivament, varen
anar pujant a l’escenari el portaveu de Joves de Mallorca
per la Llengua, Sebastià Maimó, que va convidar els
assistents a participar a l’Acampallengua 2009; el glosador
i infermer Macià Ferrer, que va recitar una glosa
reivindicant el coneixement del català per part del personal
sanitari; el metge i catedràtic d’Història de la Ciència
Francesc Bujosa i la membre dels Joves de Mallorca per
la Llengua Clara Kellner, que varen llegir el manifest de
la Cadena Humana, que reivindicava els Drets Lingüístics;
i el president de l’OCB, Jaume Mateu, que va fer un petit
parlament en el decurs del qual va recordar les persones
que s’estaven manifestant al mateix temps a València per

reivindicar poder veure TV3. Per cloure l’acte, els
xeremiers primer, i membres de diverses corals després,
varen interpretar l’himne de Mallorca, La Balanguera,
corejat pels assistents.
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L’ESCOLANIA DE LLUC: MATRÍCULA OBERTA
L’Escolania de Blauets de Lluc és el col·legi més antic de Mallorca, perquè les seves arrels són al s. XIII. Els

Blauets són una cinquantena de nins i nines que tenen la missió de cantar cada dia a la Mare de Déu en nom de tot
Mallorca. Per això, s’eduquen a Lluc com a cristians i ciutadans, enmig de la natura i en un clima de familiaritat. Els
Blauets tenen la possibilitat de viure a la residència de Lluc de dilluns a divendres, o poden optar per anar a dormir a
ca seva a partir de les 5 de l’horabaixa.

Els cantadors i escolans tenen mitja beca i reben una completa formació musical en cant, instrument i llenguatge
musical, des de 1r de Primària a 2n d’ESO. Els qui hi estiguin interessants, poden demanar informació a D. Joan
Comas Seguí, al telèfon  971-87 15 25
NO VOS PERDEU AQUESTA OPORTUNITAT!

PROP DE CENT PERCUSSIONISTES A LA PLAÇA DE MARIA
La major concentració de percussionistes del Pla

va tenir lloc el passat dissabte dia 30 de maig, a Maria.
Un centenar de músics de totes les edats, amb tots els
estris corresponents: bateries, tambors, congues, bombos,
panderetes, panderos, platerets, i altres instruments
musicals, van fer ressonar a fons la plaça des Pou de Maria,
davant un emocionat i nombrós públic.

La trobada va ser organitzada per Leo Villar,
professor de l’Associació de Música de Maria de la Salut,
i comptà amb el patrocini de l’Ajuntament. Els músics
convidats venien de Santa Margalida, Muro, Ariany, Petra,
Vilafranca i Maria.

Les edats dels participants també mostraven un
panorama més que divers, ja que els més menuts a penes

tenien cinc o sis anys.
 L’esdeveniment va coincidir amb la culminació

del curs escolar de l’Associació de Música del municipi i
la celebració dels 10 anys de la seva fundació.

Els percussionistes eren, en la seva majoria,
estudiants de música o integrants de grups de ‘batucada’.
En Leo comentà que entre els seus plans es troba convertir
aquesta trobada en una cita anual, “per treballar en grup i
assolir un intercanvi enriquidor”, va dir.

Entre el repertori musicial van destacar els ritmes
de ‘batucada’ i alguns clàssics del rock. Després de la
cloenda de la trobada, els músics de Maria van continuar
animant l’horabaixa, amb els seus ritmes.
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BULLIT DE NOTÍCIES
12

“VÉNC DE MALLORCA, VÉNC DE MARIA DE LA
SALUT”

Així  és com es va presentar el nostre amic n’Esteve
Mas, quan un càmera de TV3 se li va acostar i els va
demanar qui era i d’on venia. Era l’horabaixa del passat
dimecres dia 13 de maig i unes hores més tard el Barça
guanyaria la final de la Copa del Rei, davant el Bilbao a
l’estadi de Mestalla, a València. N’Esteve, ben vestit per
a l’ocasió, era a punt d’entrar a l’estadi quan TV3 va fer
una connexió en directe i l’enganxaren de ple. Ho deixà
ben clar. De Maria, i del Barça. Que n’aprenguin!

“l’exili”. Sabem que el camp de gespa artificial té un
manteniment molt escrupolós i que necessita molta
d’aigua. S’ha de ser molt coherent des del primer moment
per tal d’assegurar-se el manteniment.

OBRES AL CEMENTIRI
Ja han començat les obres d’ampliació del

cementiri municipal, així com la construcció d’un tanatori.
L’empresa adjudicatària, Proinosa, ha iniciat les obres,
sobre uns terrenys que havien estat adquirits pel Consistori
en previsió de l’ampliació de la instal·lació municipal.
L’ampliació permetrà comptar amb 35 nous panteons, amb
vuit nínxols cadascun, i 35 tombes individuals. Així
mateix, es portaran a terme obres d’adequació del
pàrquing del cementiri. Les tombes s’adjudicaran
respectant l’ordre d’antiguitat de les peticions.

Hi ha prevista una segona etapa d’ampliació del
cementiri, per a la qual ja es compta amb el projecte.
L’ampliació en marxa tendrà un cost d’uns 530 mil euros.
La construcció del tanatori, així com el pàrquing, costaran
18.000 i 40.000 euros respectivament, a càrrec de recursos
procedents del Fons Estatal d’Inversió Local.

CORREUS A CA SES MONGES
Sembla com si una nova congregació de monges

haguessin ocupat el convent una altra vegada: Les
Germanes del Sant Correu. Però no és així. És que degut
a les obres que es fan als antics pesadors dels porcs on hi
tenen l’oficina, les treballadors de correus s’han hagut de
traslladar, provisionalment, juntament amb tots els seus
ormejos, a la capella de Ca Ses Monges, des d’on
continuaran oferint els seus serveis postals. Pels serveis
religiosos haureu de continuar anant a l’església.

VERD AL CAMP DE FUTBOL
La col·locació de la gespa artificial al camp de

futbol de Maria ja arriba a la part final. Si heu passat per
allà haureu pogut observar com ja està pràcticament tot a
punt. A final de mes ja començaven a pintar algunes retxes
del terreny de joc. A hores d’ara l’equip de futbol de
regional té pendents només dos partits per acabar la lliga,
cosa que vol dir que aquesta temporada quedarà per
estrenar i ja serà la propera quan podrà servir de terreny
de joc oficial i no es veuran obligats a anar a jugar a
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S’APROP MÉS A PROP
Com a mínim el cartell ja ho diu. El nou

supermercat del carrer Nou sembla a punt de ser inaugurat.
Si fa un temps ens en fèiem ressò a la revista, dient que es
parlava d’habilitar l’antic cinema del poble com a local
comercial, ara ja es pot confirmar. Una franquícia
d’aquesta cadena de supermercats APROP, és a punt
d’obrir un local al nostre poble. Les persones grans de
Maria encara deuen recordar allò de “Maria, ja no és
Maria; Maria, pareix Ciutat, han posat electricitat, camió
i adrogueria”.

aparegut d’altres de signe contrari. De la mateixa manera
que es va ser ràpid a l’hora de treure les pintades que per
devers Nadal insultaven clarament persones i institucions,
ara s’ha de fer el mateix. La sensació de brutor i
abandonament és total.

ELECCIONS EUROPEES
El passat dia 13 de maig va tenir lloc el sorteig dels

membres de les meses electorals a l’Ajuntament de Maria
que controlaran les eleccions al Parlament Europeu del
proper dia 7 de juny. Les persones a qui “tocà la sort”
foren les següents: Districte 1 (Escola de Baix), president,
Juan Gelabert Chasco (suplents, Inés Melania Loefler
Grant i Juana Maria Ferriol Ferriol), 1r vocal, Maria
Antònia Ferriol Mas (suplents, Lluc Bunyola Vanrell i
Francisco Font Mas) i 2n vocal, Francisco Bestard Picó
(suplents, Pedro Massanet Puigròs i Juana Maria Femenia
Castelló). Districte 2 (Escola de Dalt), president, Miquel
Quetglas Alcover (suplents, Bernat Quetglas Jordà i
Antoni Crespí Rotger), 1r vocal, Francisco Mas Carbonell
(suplents, Juan Gual Riutort i Maria Payeras Ferriol) i 2n
vocal, Catalina Ferragut Nadal (suplents, Francisco Fornés
Obrador i Juan Carlos Oliver Torelló).

VORERES DEL CARRER NOU
I ja que parlam del carrer Nou, també hem de parlar

de les obres que han duit a arreglar les voreres del carrer.
Al llarg d’aquests darrers mesos començaren per dalt i
ara ja han arribat a baix de tot. Es poden veure ja els forats
on suposadament han de sembrar nous arbres i l’enrajolat
ben lluent. Una cosa que cal destacar és que han respectat
aquells trossos de voravia que estaven fets amb pedres
planes. Algunes s’han hagut d’alçar i col·locar de bell
nou, però les han mantingudes, cosa que s’ha de destacar.

PINTADES A L’ESCOLA I A LA PLAÇA DEL
MERCAT

Ens en fèiem ressò ja fa uns mesos. Aparegueren
unes pintades  als voltants de la plaça del Mercat i als
voltants i a l’interior del pati de l’escola dels nins,
insultants, racistes i clarament xenòfobes, autoatribuïdes
a grups d’extrema dreta i a fanàtics violents vinculats a
determinats clubs esportius. Dèiem, i ho seguim
mantenint, que ignorar-les i deixar-les presents allà era
una mostra de poc seny, que mostrava com la grolleria i
l’ús de la violència escrita pot quedar impune, a més d’una
mala presència per als nins i els grans que van a aquests
llocs. La resposta ha arribat —era d’esperar— i ara n’han

ANGÉLINE, DES DE FRANÇA
Hem rebut un correu electrònic des de França de

Fréderic Vaudoux Estarellas, nét
de Joana Tugores, en el qual ens
diu que seguint la nostra web es
troba més a prop de nosaltres i que
és com si estigués de vacances a
Mallorca tot el temps. A més ens
envia una foto de la seva filla,
Angéline, vestida de pageseta.
Estam molt satisfets de donar
aquest servei als qui estan enfora
de nosaltres.
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          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

LONDRES, PARÍS, ROMA: UN TRIPLET
EN UN ANY I TRES COPES D'EUROPA

Sabíem que molts de mariandos visqueren a Roma la victòria
del Barça contra el Manchester i els hem demanat que ens fessin
arribar imatges que ja seran per a la història. Per ara just tenim les
d'en Josep Morro i en elles podeu veure un grapat de mariandos
plens de felicitat per la victòria del Barça. A Maria també es
celebrà, però no en tenim imatges.
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El temps
PLUVIOMETRIA
Dia 1 ............ 10 l.
Dia 2 ............ 10 l
Dia 3 .............. 8 l.
Dia 7 .............. 2 l.
Dia 8 .............. 1 l.
Dia 12 ............ 17 l
Dia 18 ............ 43 l.
Dia 21 ............. 1,5 l
Dia 22 .............. 8 l.
Dia 27 ............. 5 l

TOTAL: 105,5 LITRES

Temperatura Màxima
26,8º C (Dia 24)
Temperatura Mínima
7,1º C (Dia 12)
Temperatura Mitjana
15,4º C
Mitjana Màximes
19,6º C
Mitjana Mínimes
11,2º C

MES D'ABRIL

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

PO
EM

ES I G
LO

SES
Juny (Miquel Martí i Pol)
Visca, visca el mes de juny,
la falç al puny.

Diu la dita que a l 'estiu
tota cuca viu

i és ben cert, que a tot arreu
n'hi ha més de deu.

Aranyes i escarabats
fan quasi ramats,

i tot d'altres bestioles
que no van mai soles.

Tanmateix, quan és estiu
tot el món somriu

i la gent, rejovenida,
diu que sí a la vida

que és dolça com una bresca
de la mel més fresca.

Celebrem per Sant Joan
una festa gran.

Tots contents entorn del foc
donem l'últim toc

al mes en què salta i balla
tota la xicalla.

Visca, visca el mes de juny,
la falç al puny.
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
Aquest mes, el mes de juny del 1989 Fent Carrerany
celebra el tercer aniversari. És una revista que tot just
arrenca però a la qual li queden molts d’anys de vida. A
l’Editorial el Consell de Redacció fa una mica de resum
del que han estat aquests tres anys de vida, de les
polèmiques  i de les pressions que han rebut, però acaba
amb un balanç positiu.
Seguint aquest sentit de compilador de la vida del poble,
en Bartomeu Pastor Sureda publica un article molt  detallat
titulat La població a Maria: breu anàlisi i estat actual.
En Pere Fons fa la seva aportació a la Pàgina Bíblica, en
la qual critica la parafernàlia que envolta la comunió (si
en parlàs avui, encara seria més crític). A la mateixa pàgina
hi ha una reproducció del Títol de participació de Fent
Carrerany a l’associació Amics de la Trapa. La quantitat
és graciosa, ja que en aquell temps 10.000 pessetes eren
molts i avui dia 60•  quasi no basten per a quasi res.
A la  Demografia llegim que ens han deixat na Joana M
Bergas Mascaró i en Miquel Estades Lladó, el rector de
Maria durant 33 anys. És curiós que aquest mes no s’hagi
casat ningú i que tampoc no hi hagi cap benvingut.
Maika Lozano segueix amb els usos domèstics de Les
herbes i ens diu com fer un xampú casolà o com tenir les
dents blanques i netes amb fulles de sàlvia.
L’actualitat política de poble és la protagonista a la Casa
de la vila, amb el pressupost municipal desglossat. Just a
la pàgina següent na Maika Lozano fa un dibuix Amb
una mica d’imaginació en el qual apareix una zona
residencial, un camp de golf ... Avui el golf no hi és, però
la zona residencial està mig començada, no anava tan
errada.

La Xerradeta del mes és amb en Tomeu de Deulosal, la
persona que més ha estudiat la història del nostre poble.
Com cada mes, en José Luís Corresa dóna consells a la
pàgina de Nutrició. Aquest mes segueix amb l’alimentació
dels nins, dels adolescents, del adults i dels ancians.
El Bullit de notícies va carregat de noves com: la
presentació d’un llibre sobre en Pere Alemany, la
publicació d’un especial Maria al diari Baleares, la
inauguració de la peixateria ...
El Correu Obert també ve ben ple ja que el Consell de
Redacció fa un seguit de puntualitzacions a les crítiques
rebudes des de diferents àmbits. També hi exposen el seu
parer na Magdalena Munar, en Magí Ferriol, en Nofre
Sureda, en Jordi Ferriol i en José Luís Corresa.
Després de les queixes hi ha espai per a l’esbarjo amb els
Passatemps i amb els Joves intèrprets de música clàssica.
Amb el Carrerany Esportiu  ens assabentam que ja ha
començat el Pla de Mallorca i en podem llegir la
classificació. També se’ns anuncia la I Ginkana Vila de
Maria sobre dues rodes.
Com sempre acabam una excursió, en aquest cas al Puig
de Santa Magdalena.
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Qui dies passa ... maig 2009
Dissabte, 2: Manual de perfecció. Ja ho he comentat
altres vegades. M’agrada l’esport en general i el futbol
en particular (tot i no ser un apassionat capaç de fer coses
com anar al camp per veure el meu equip, o desplaçar-me
centenars o milers de quilòmetres per veure un partit dels
considerats importants). I gaudesc com cap altre amb les
victòries del meu equip, el Barça. I si existeix la perfecció,
parlant en termes futbolístics, enguany, el meu equip, s’hi
ha acostat de valent. Quin any! Quina temporada! És cert
que aquestes línies, com les altres que des de fa més de
tres anys apareixen setmanalment en aquesta revista,
encara que parteixin d’unes petites anotacions dia a dia,
se solen elaborar al final del mes. A posteriori. I de
vegades, tot s’ha de dir de forma apressada i sense massa
elaboració. Per això puc dir que dies com avui, relacionats
amb el futbol, aquest mes de maig, n’hi ha hagut uns
quants. I gloriosos! Però em qued amb el partit d’avui
dissabte. Ignor si quan un entrenador de futbol fa un curs
de preparació per treure’s el carnet li passen vídeos de
partits per aprendre sistemes de joc, posicionaments dels
jugadors, jugades tàctiques que responguin a estratègies
pensades per treure’n profit, etc. Supòs que sí. D’allò que
ja no estic tan segur és que se’ls ensenyi que el futbol ben
jugat, ben dissenyat, és capaç de convertir-se en un
espectacle plàstic que depassa i de molt, les
intencionalitats del resultat final. Un espectacle de dansa
col·lectiva on la pilota és desplaçada per uns jugadors
que amb els peus li fan fer filigranes i la situen allà on
volen. La sensació de benestar i de meravella ritual que
aquesta temporada han transmès els jugadors de FC
Barcelona ha tengut moments en què els seus partits
s’assemblaven més a un espectacle de dansa que no a un
partit de pilota i puntada de peu i per envant! I avui vespre,
al camp de l’etern rival, al Bernabeu, l’exhibició ha arribat

a la perfecció. Quan més s’havia posat en joc que el Reial
Madrid encara podia aspirar a capgirar la situació si
derrotava el Barça, és quan s’ha fet més evident aquesta
diferència entre el joc de l’un i altre equip. Sé que
espectacles com el d’avui són irrepetibles, perquè no crec
que es tornin donar les particularitats que ho han fet
possible. I em consider afortunat per haver-lo vist. I és
que a Ca’n Barça, enguany, s’han donat la mà: la
intel·ligència, l’ambició, el seny, la rauxa, l’equilibri, la
màgia... Un somni del qual costarà despertar.

Si és que en el món del futbol als entrenadors els
ensenyen fins a on es pot arribar en aquest joc col·lectiu,
no tenc cap dubte que la visió d’aquest partit serà el model
definitiu: el paradís de la perfecció.

Dimarts, 5: L’amiga nocturna. Tenim una visitant
nocturna. Una veïnada amb ales que des de fa un temps
es mou pels voltants de la casa i que fins i tot s’atreveix a
col·locar-se de manera agosarada sobre un pal
d’electricitat que està situat al carrer, a la sortida del corral
de ca nostra. Quan sortim a l’exterior per observar-la amb
un poc més de precisió, l’òliba no s’immuta. Es deu sentir
ben segura i amb poca sensació de perill quan no fa senyal
de partir, en situar-nos just al seu davall.

Dissabte, 9: Una cadena amb moltes baules. Amb la
família i uns amics acudim a Palma, a la convocatòria de
l’Obra Cultural Balear, que ens demana que sortim al
carrer a defensar les nostres llibertats, entre elles, la
presència clara i plena de la nostra llengua en tots els
àmbits de la nostra vida col·lectiva i social. Així, davant
aquells que voldrien que la nostra llengua quedàs reduïda
a l’àmbit familiar, casolà, l’OCB en reclama una presència
activa i legalment emparada. La convocatòria és la
resposta a la manifestació de determinats sectors vinculats
a la sanitat i a determinats partits polítics que protestaven
pel fet que es demanàs que els funcionaris de la sanitat
pública de les Illes Balears, entenguessin la llengua del
país, de la terra on fan o han de fer feina. L’èxit de la
convocatòria es tradueix en una participació massiva. Són
molts milers de persones les que reclamen que els poders
públics no tenguin por d’exigir allò que suposadament
han de fer: que els funcionaris públics sàpiguen usar la
llengua del país, cosa que garantiria el dret d’ús que els
ciutadans tenim d’emprar la nostra llengua amb
l’administració.

Dissabte, 16 i Diumenge 17: Menorca, sempre! Som un
enamorat de Menorca. Ho he deixat anar més d’una
vegada. És un món especial. Pel fet de no estar tan
destrossada com Mallorca, urbanísticament parlant, ha
conservat uns raconets que són un autèntic paradís.

I ahir dissabte i avui diumenge, amb la dona i una
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OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

quinzena de persones més, la recorrem en una mena de
ritual que ens duu a commemorar els trenta tanys que fa
que enllestírem la nostra etapa universitària i en sortírem
amb una llicenciatura que ens ha permès guanyar-nos la
vida -la majoria- en el món de la docència. Partírem ahir
dematí en vaixell des del Port d’Alcúdia i tornarem avui
vespre cap a Mallorca. L’expedició, formada pels
col·legues universitaris, més alguna parella que
comparteix el periple, ens duu a recórrer l’illa en una mena
de viatge festiu i farcit d’anècdotes recordatòries. Que
joves que érem fa trenta anys! Qui ens ho hauria dit que
trenta anys més tard ens agafaríem dos dies per anar a
passejar i celebrar l’esdeveniment.

I Menorca ens atrapa. Els dos dies han estat
excel·lents i el bon temps ens ha acompanyat. Hem voltat
per bona part de l’illa i hem assaborit el millor de la seva
gastronomia. El meu “Arròs de la terra”, sense arròs i
sense terra, menjat a ca N’Aguedet, a es Mercadal, ha
estat una troballa excepcional. I el retorn a la Torre d’en
Galmés, l’assentament prehistòric més gran de l’illa amb
els seus més de 60.000 m2 d’extensió, que anys després
d’haver-lo visitat el torn descobrir encara més gran, més
excava, més ric. Una joia que la història ens ha llegat de

manera providencial. La generositat de Menorca no té
límits. Una visita a un “lloc” a cercar formatges arrodoneix
el viatge, cosa que ens permetrà recordar-lo
proustianament, uns quants dies més, cada cop que ens
l’acostem al paladar.

Diumenge 24: La mort de na Jaumeta, de n’Amador
“des cacauets”. Llegesc l’article que els diumenges,
l’amic Biel Florit, el poeta sineuer escriu al Diari de
Balears. Parla d’una esquela que va veure a la premsa i
com la seva natural tendència a llegir-ho tot (també les
esqueles) topà amb un nom que li va ser conegut. La morta
era, efectivament, na Jaumeta, la dona de n’Amador “des
Cacauets”.

Per a la gent de la meva edat i fins i tot un poc més
jove, parlar dels diumenges era parlar de n’Amador i del
seu carruatge carregat de llepolies i coses encisadores
exposades de manera impúdica davant dels nostres ullets
infantívols, els quals, després d’haver visionat la càrrega
conduïen immediatament les mans cap a les butxaques a
la recerca d’alguna moneda que ens permetés fer-nos amb
una bossa de cacauets, d’avellanes, de pipes, de regalèssia
(regalim, en dèiem), etc. N’Amador era el nostre proveïdor
dels somnis més dolços. I aquesta feina la compartia amb
la seva dona, na Jaumeta. Un a Maria i ella a Sineu,
preferentment, formen part, ja, de la galeria dels nostres
espectres més distingits. Fa uns anys, a la revista ens férem
ressò de la mort de n’Amador. Ara li ha tocat a ella.
Descansa en pau Jaumeta!

Dissabte 30: Uns espectres ben vius i macabres es
passegen per Ciutat. La casualitat ha fet que avui dissabte
em passegi per Palma, acompanyant catorze adolescents
amb els quals hem d’estrenar una obra de teatre al Xesc
Forteza, avui horabaixa. I mentre ens passejam, i a l’alçada
de la Plaça de Santa Eulàlia, sentim renou provinent de la
Plaça de Cort. La naturalesa curiosa dels meus
acompanyants fa que immediatament vulguin anar cap
allà, mentre jo els atur i els deman que no es moguin. Des
d’on som, cinquanta metres més enllà es veuen persones
ocupant la plaça i exhibint una munió de banderes
espanyoles, algunes amb el corb enmig i d’altres amb el
bou futboler, mentre criden, en castellà “Libertad,
Libertad, Libertad”. Quan els meus alumnes, criatures
de catorze i quinze anys, em demanen de què va tot allò,
em costa explicar-los-ho de manera entenedora. Quan els
ho dic (a ells, que dels catorze, n’hi ha sis de
castellanoparlants i una alemanya) ho entenen tot d’una.
“Idò per què criden libertad, si el que volen és que la
llengua dels mallorquins no tengui els mateixos drets que
ells volen per a la seva?” , em demanen. Què més els puc
dir?

Joan Gelabert Mas
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El V Torneig de Primavera d’Escacs de Maria de
la Salut, organitzat pel Club d’Escacs de Maria, va tornar
a reunir els més destacats jugadors de les categories sub16,
sub12, sub10, sub8 i sub6 de tota l’Illa. Gent de totes
parts van arribar fins a la localitat del Pla per a participar
en un dels tornejos més prestigiosos d’aquest esport.

El Torneig es va celebrar a la Plaça des Pou, on
es va repetir el format de l’edició anterior. D’aquesta
manera, es van distribuir els 43 participants en dos grups.
L’equip de La Balanguera col·locà dos dels seus integrants
a les primeres posicions. En el grup sub16, en el qual es
van inscriure també els sub12 Yue Shen i Joan Massó, hi
participaren un total de vuit jugadors, que van disputar
una lliga a una volta, imposant-se Yue Shen, el qual només
va cedir taules amb el seu company d’equip i segon
classificat, Julio Sánchez. Enric Martorell va ocupar el
tercer lloc del podi en perdre amb els dos primers i derrotar
els seus altres cinc oponents.

El grup sub12 comptà amb la participació de 35
entusiastes escaquistes. En aquesta categoria va resultar
vencedor Alex Cristea, en imposar-se en les sis rondes
disputades pel sistema suís. A un punt de distància del
campió es van situar Iván Jiménez i Adrián Ponce, en
aquest mateix ordre segons el criteri de desempat.

La quarta posició i premi al millor sub10 ha estat
per a Alberto Sánchez. Com millor sub8 es va classificar

EL V TORNEIG DE PRIMAVERA D’ESCACS DE MARIA DE LA SALUT TORNA
A REUNIR ALS MILLORS JUGADORS DE LES CATEGORIES INFANTILS

Toni Palou de Comaseda. En segon lloc, i com millor
sub6, es va plantar Marina Massó. La classificació al
millor local va correspondre a Miquel Ferriol Ramis.

El Club d’Escacs de Maria, amb 32 anys
d’antiguitat, és l’entitat més veterana del poble i promou,
entre altres, el Torneig de Primavera d’Escacs en la qual
participen nins de tot arreu. “Aquesta competició va sorgir
perquè ens vam adonar del buit existent. Hi havia poca
cosa per als més petits”, va explicar Jeroni Bergas,
vicepresident de l’Associació. Com cada any, aquesta
activitat comptà amb el patrocini de l’Ajuntament de
Maria de la Salut.

Aquí teniu una
fotografia dels nins de
la Penya Barcelonista
de Maria, al
Poliesportiu Sant
Ferran de Palma, feta
el passat dissabte dia
23 de maig. Aquell
dia, aquest grapat de
joves futbolistes, que
ja havien quedat
campions de la
Comarca del Pla,
acudiren a Palma a
disputar la final amb
altres cinc campions
comarcals. Al final,
només els sollerics
quedaren per davant
d’ells. Enhorabona
campions!

PENYA BARCELONISTA DE MARIA
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MARXA CICLISTA, EN SILENCI.

El passat 20 maig, convocada per la Federació de
Ciclisme de les Illes Balears i amb la col·laboració del
Institut Municipal d’Esports, es dugué a terme per segon
any consecutiu a Palma, la Marxa en Silenci, - THE
RIDER SILENCE – en la qual hi
participaren un centenar de corredors. De Maria de la Salut
hi participaren Antoni Frau
Pastor i Pep Ferriol Torelló.

Aquesta marxa se celebra en tot el món el tercer
dimecres del mes de maig i es ret homenatge a tots els
cilcistes morts en accident de trànsit.

Després de la lectura del poema de la marxa, -la
mateixa es llegeix arreu de tot el món- els ciclisten varen
partit del Palma Arena, per completar a baixa velocitat,
un circuit d’uns 12 km per la ciutat de Palma; tot això
amb la col·laboració de la Policia Local i personal
d’Unisport Consulting. No es tracta d’un acte reivindicatiu

Maria ret homenatge al Trofeu Ciclista
Pla de Mallorca pel seu 25è aniversari

Maria de la Salut ha reconegut la labor de
l’organització del Trofeu Ciclista Pla de Mallorca, per
complir-se enguany el seu 25è aniversari, en concloure la
jornada competitiva de la IV etapa que va tenir lloc el
darrer diumenge de maig, dia 31.

El batle del municipi, Antoni Mulet, lliurà a
Tomeu Arbona, director d’organització, el reconeixement,
que prèviament va comptar amb l’aprovació del Ple
municipal. El Trofeu Ciclista Pla de Mallorca ha estat
guanyat per alguns dels esportistes mariers més destacats
i durant molts anys la competició va estar dominada pels
ciclistes del nostre poble.

D’acord amb les dades de la organització, el
marier Pedro Ferriol Colombram compta amb el rècord
de victòries absolutes. Uns altres que han aconseguit el
triomf absolut han estat Simó Darder, Rafel Mulet i el
seu germà, Toni Mulet, actual batle de la localitat. També
han fet el mateix Manuel Fernández i Toni Porras. Tots
els èxits de l’entitat local van arribar entre els anys 1987
i 1995. “Van ser vuit victòries en nou edicions. L’època
daurada del CC Maria de la Salut”, en paraules d’Arbona.

Maria, pionera
Els inicis del Trofeu Ciclista Pla de Mallorca es

remunten 25 anys enrere com una prova de caràcter
intersocial, per als membres de les entitats ciclistes de
Maria, Sineu, Sant Joan i Petra. Inicialment constava d’una
marxa cicloturista i d’una carrera competitiva per als
federats. En edicions successives es van anar incorporant
altres clubs de la comarca.

“La marxa cicloturista va desaparèixer per

concentrar els esforços organitzatius en una carrera de la
qual el nombre de participants va anar incrementant-se
progressivament fins a superar els tres centenars en les
últimes edicions. En els últims anys, fruit d’aquesta
massiva participació, amb 30 equips participants, la prova
es va dividir en les dues actuals: El Pla Petit, per a aquells
ciclistes de segon nivell amb un itinerari entorn dels 30
quilòmetres, i el Pla Gran, per a sèniors i màsters, amb
uns itineraris entorn dels 80 o 90 Km”, va explicar Arbona.

Dos ciclistes compten amb el rècord de victòries
al Trofeu Ciclista Pla de Mallorca, ambdós amb tres
triomfs absoluts. Pedro Ferriol Colombram, ciclista de
Maria de la Salut, es va convertir en el gran dominador
de la carrera en els seus anys inicials, mentre que Miquel
Àngel Cirer, natural de Muro, ha estat el millor exponent
de les últimes edicions, encara que defensant el maillot
del CC Inca. Des de la seva implantació, només un ciclista
ha aconseguit guanyar les dues competicions. És el cas
del petrer Toni Font.

sinó d’un homenatge al ciclistes morts i d’agafar
consciència de l’ús compartit de les vies públiques.

Pep Ferriol Torelló
Membre de la Comissió de Cicloturisme
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CICLISME
La quarta etapa del “XXV pla de
Mallorca” es va celebrar a Maria

Tomeu Arbona.
El passat diumenge dia 31 de maig es va disputar

la quarta etapa del Trofeu Ciclista Pla de Mallorca – Gran
Premi “la Caixa”, amb el patrocini el Consell de Mallorca.
La pancarta de meta estava ubicada a la Plaça des Pou de
Maria i la participació total va arribar als 186 ciclistes,
distribuïts entre els 121 del Pla Gran i els 65 del Pla Petit.
Els guanyadors d’etapa van ser Joan Antoni Carbonell,
del Grup Fontanet, en el Pla Gran, i Toni Tenerife, del
Textil Insular, en el Pla Petit. L’organització, a càrrec del
CC Maria de la Salut en una jornada sense canvis a les
generals.

A les 9 hores va començar el Pla Petit, per completar
els 34 Km de l’itinerari, passant pel creuer de Santa
Margalida, Son Tovell, Sa Serra (PM), creuer de Sineu i
Maria. Després d’un primer terç molt tranquil va arribar
la combativitat encara que cap del intents d’escapada va
aconseguir el seu objectiu. A l’arribada, Toni Tenerife va
ser el clar dominador ja que va distanciar Joan Seguí en
dos segons i el pilot en quatre segons. No hi hagué canvis
als primers llocs de la general que té el portuguès Manuel
Pereira (Pìzzeria Mónaco) com a gran dominador ja que
encapçala també les generals de muntanya i metes volants.

Per categories, els guanyadors foren Katalin Soos,
Colombiano Aguayo, Lucas Álvarez, Jaume Alzamora,
Toni Tenerife i Guillem Mayol. També Hi participaren
els mariandos Joan Ferriol (7è), Biel Bergas (13è), Jaume
Comas (15è), Llorenç Estelrich (16è), Toni Gelabert (28è)
i Tomeu Arbona (34è). Finalitzada l’etapa, tots ells reberen
un obsequi del Club Ciclista. Tomeu Arbona, com a
organitzador i únic ciclista que ha participat a les 25
edicions d’aquesta competició va rebre també un obsequi
de l’Ajuntament.

CLASSIFICACIÓ GENERAL  -  PLA PETIT
    1.-   32  PEREIRA,MANUEL         LOCAL
C´AN PICAFORT      02:58:34-028
    2.-   44  GUAL,PEDRO             LOCAL
C´AN PICAFORT      02:58:37-049 a       3
    3.-   18  GONZALEZ,ANDREU        LOCAL
BAR SAMI           02:58:49-069 a      15
    4.-   11  MESQUIDA,BERNAT        LOCAL
CEINCO-GABRIEL     02:58:51-038 a      17
    5.-   62  BERGAS,GABRIEL         LOCAL
AGUAMAR-CREAR H    02:58:58-008 a      24
    6.-   52  MAYOL,GUILLERMO        LOCAL
TEXTIL INSULAR     02:59:02-065 a      28
    7.-   12  SANCHEZ,LLÀTZER        LOCAL
CEINCO-GABRIEL     02:59:06-056 a      32
    8.-   13  MIERAS,BERNARDO        LOCAL
CEINCO-GABRIEL     02:59:13-094 a      39
    9.-   47  MASSANET,CRISTÒFOL     LOCAL
TEXTIL INSULAR     02:59:32-040 a      58
   10.-    5  SALAS,ANTONIO JUAN     LOCAL
BAR SAMI           02:59:40-059 a    1:06

GENERAL MUNTANYA  -  PLA PETIT
1   32  PEREIRA,MANUEL LOCAL     8 Pts
2   52  MAYOL,GUILLERMOLOCAL     6 Pts
3   44  GUAL,PEDRO     LOCAL     6 Pts

GENERAL M. VOLANTS  -  PLA PETIT
1   32  PEREIRA,MANUEL     LOCAL 8 Pts
2   47  MASSANET,CRISTÒFOL LOCAL 6 Pts
3   12  SANCHEZ,LLÀTZER    LOCAL 3 Pts

A les 10:30 hores va començar el Pla Gran, amb
121 ciclistes que van disputar la cursa completant tres
passades per meta abans de l’arribada, sobre el mateix
itinerari que el Pla Petit, amb un total de 84 Km. amb la
meta volant a la meitat de cursa, a Maria. La mitjana del
guanyador fou de 41.53 Km per hora. Hi participaren els
mariandos Toni Font, que va arribar dins el pilot, i Simó
Darder, que després d’una foradada, va haver d’abandonar
amb problemes físics.

Cursa de molt bon ritme, encara que sense
escapades destacables. La velocitat alta impedí que els
intents d’escapada aconseguissin el seu objectiu. A deu
quilòmetres de meta, amb el pilot agrupat, va arribar l’atac
del guanyador, Joan Antoni Carbonell que va aconseguit
un petit avantatge que li va permetre presentar-se a meta
amb 3 segons respecte les primeres unitats d’un pilot
nombrés. Abdón Vich, Martí Cladera i Xavier Peris van
ser els primers del gran grup en creuar la meta. El líder,
Jenaro Ramos, que també encapçala la general de la
muntanya, va arribar a la sisena posició.

CLASSIFICACIÓ GENERAL  -  PLA GRAN
    1.-  404  RAMOS,JENARO           SENIO
CALA D´OR          06:07:24-080
    2.-  782  CIRER,MIGUEL ANGEL     MA-40
C.C.INCA           06:07:44-035 a      20

El podi amb tots els premiats de la jornada
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    3.-  542  VICH,ABDON             MA-30
CICLOS GOMILA      06:07:46-073 a      22
    4.-  793  VIVES,ANTONIO          MA-40
CALDENTEY-RCO      06:07:55-055 a      31
    5.-  576  MUNTANER,ANTONIO       MA-30
C.C.INCA           06:07:58-033 a      34
    6.-  578  CARBONELL,JUAN ANTONIO MA-30
GRUP FONTANET      06:08:02-016 a      38
    7.-  815  CERDA,RAFAEL           MA-50
HIERBAS TUNEL-S.P  06:08:06-084 a      42
    8.-  409  VANRELL,GABRIEL        SENIO
CICLOS GOMILA      06:08:26-013 a    1:02
    9.-  550  BOZADA,XAVIER          MA-30
C.C.POLLENÇA       06:08:27-005 a    1:03
   10.-  885  HORRACH,FRANCISCO      MA-40
C.C.INCA           06:08:28-004 a    1:04
   11.-  627  PIERAS,JOSE MIGUEL     MA-30
C.C.INCA           06:08:32-067 a    1:08
   12.-  665  GONZALEZ,ANGEL         MA-30
TUNEL-SANCHEZ P    06:08:33-045 a    1:09
   13.-  638  GENOVART,EMILIO JOSE   MA-30
TEXTIL INSULAR     06:08:37-027 a    1:13
   14.-  805  PORCEL,JOSE            MA-40
SOLON-VELO CIUT    06:08:38-035 a    1:14
   15.-  896  PINSON,Philippe Franço MA-40
INCA C.C.          06:08:46-084 a    1:22
   16.-  511  CLADERA,FRANCISCO      MA-30
TUNEL-SANCHEZ P    06:08:47-068 a    1:23
   17.-  604  DIAZ,MANUEL EMILI      MA-30
CALA D´OR          06:08:47-092 a    1:23
   18.-  548  GAVIRIA,ADRIAN ALEJA   MA-30
TUNEL-SANCHEZ P    06:08:53-070 a    1:29
   19.-  403  FRONTERA,ANTONIO       SENIO
TUNEL-SANCHEZ P    06:08:54-034 a    1:30
   20.-  543  MIRALLES,RAFAEL        MA-30
CICLOS GOMILA      06:08:56-072 a    1:32

GENERAL MUNTANYA  -  PLA GRAN
1  404  RAMOS,JENARO           SENIO  12 Pts
2  896  PINSON,Philippe Franço MA-40  10 Pts
3  805  PORCEL,JOSE            MA-40   6 Pts

GENERAL M. VOLANTS  -  PLA GRAN
1  403  FRONTERA,ANTONIO       SENIO   5 Pts
2  661  PINTO,Manuel Santiago  MA-30   5 Pts
3  505  ABRAHAM,ANTONIO        MA-30   1 Pts

GENERAL EQUIPS  -  PLA GRAN
1.-   C.C.INCA        18:23:26
2.-   CICLOS GOMILA   18:24:56  a    1:30
3.-   CALA D´OR       18:25:05  a    1:39

“25 ANYS DE CICLISME AL PLA DE
MALLORCA”

Cal destacar que, amb motiu de commemorar les
noces de plata de la competició, el proper dijous dia 4 de
juny, a les 20,30 hores, tindrà lloc l’acte de presentació
del llibre “25 anys de ciclisme al Pla de Mallorca”. Tomeu
Arbona, l’autor, presenta una ampli resum amb comentaris,
fotos i classificacions de totes les edicions, repassant també
la resta de notícies destacades dins el món del ciclisme a
cada un dels anys. Serà al local de la tercera edat de Maria
de la Salut amb l’assistència de Dolça Mulet, Consellera
d’Esports i Promoció Sociocultural. També hi seran
presents Toni Seguí, Director Insular d’Esports i Arturo
Sintes, President de la FCIB. L’edició d’aquest llibre ha
estat possible gràcies al Museu de l’Esport del Consell de
Mallorca.

Els mariandos que participaren a la carrera
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