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EDITORIAL
Ja fa uns anys que ens proposàrem, des de Fent Carrerany, intentar
un intercanvi cultural amb alguna associació del nostre àmbit cultural i
convidar-los a venir a ca nostra, al nostre poble, perquè ens mostrassin
alguna forma d’expressió de la cultura popular comuna, que ells
tenguessin ben arrelat a la seva contrada. Érem ben conscients que no
disposàvem de recursos per poder pagar viatges ni actuacions i que l’únic
de què disposàvem i disposam és d’unes ganes enormes de fer coses pel
nostre poble i mostrar la gran riquesa de la nostra cultura en les seves
múltiples i diverses expressions.
L’any 2005 ho encetàrem amb la visita de l’Associació Aires Nous
de Bao (Catalunya Nord) que desembarcaren al nostre poble gairebé un
centenar dels seus components i que ens delitaren amb les seves
actuacions, fent-nos un correfoc inoblidable i uns castells que
compartiren amb els Castellers de Mallorca. Però la part millor va ser la
seva presència entre nosaltres, compartint estada, vivències, berenars i
visites a llocs emblemàtics de Mallorca. Veure’ls gaudir del nostre
paisatge, de la nostra gastronomia (quina sorpresa el trempó!), de la
“normalitat” idiomàtica que trobaren amb els nostres veïnats, va ser
tota una experiencia. D’aquella profitosa estada (profitosa per a nosaltres
ja que ells ens obriren el seu cor tot d’una) en traguérem una relació
epistolar que ha continuat fins ara, amb alguna visita d’algun membre
de la nostra associació a casa seva. Enguany, quatre anys més tard, tornen.
I aquesta vegada voldríem que encara fos millor que l’altra vegada. La
gent de Maria que tan generosament ens oferí ca seva per allotjar els
nostres amics rossellonesos, no dubtam que tornaran a obrir-la per ajudarnos a col·locar els nostres convidats i fer que la seva estada sigui
inoblidable.
Enguany, com ara fa quatre anys, i com fa dos anys, amb la visita
dels bastoners de Llorenç del Penedès, tornarem comptar amb la
col·laboració del nostre Ajuntament. És just agrair la seva ajuda, ja que
mobilitzar i donar assistència a una setantena de persones, té un cost
que nosaltres no podríem assumir de cap manera. A canvi, però, els
nostres amics rossellonesos ofereixen al nostre poble tres vetlades
estiuenques plenes d’activitats interessantíssimes.
Ara, ja només cal que el poble de Maria respongui a la seva
generositat i que assisteixi a les seves actuacions, tal i com varen fer en
anys anteriors.
Gràcies per endavant!
HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:
Marga Ferriol Carbonell, Isabel Horrach Torelló, Joan Ferriol, Antoni
Gelabert Mas i Tomeu Arbona.
EDITA:

Associació Cultural FENT CARRERANY
Sant Miquel, 11 07519- Maria de la Salut

IMPRIMEIX: Gràfiques Gelabert
Sa Pobla

correu electrònic:
fentcarrerany@premsaforana.cat

Nº DEPÒSIT LEGAL: PM-457/1986

La redacció de Fent Carrerany
no es fa responsable de les
opinions dels qui hi escriuen
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L'EXCURSIÓ A DEIÀ I LA SEVA CALA

El passat dia 21 anàrem a Deià. Deixàrem els
cotxes als afores i pujàrem fins a l'església.

Visitàrem el cementeri, just devora l'església, on
hi ha enterrats els escriptors Robert Graves i Joan Mas.

A l'hora de berenar ho férem devora els
rentadors. Aquí férem el primer tast de les herbes
preparades enguany

Arribàrem a la Cala de Deià pensant prendre un
bany, però el mar estava molt remogut.

Poguérem entrar a la cala, quan hi havia una
mica de calma, però aquesta durava poc.

Per això decidírem allunyar-nos de la cala i férem
un trempó, un poc enfora de l'aigua, però amb molt
bones vistes.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS MES DE JULIOL
Dissabte dia 4: Ballada popular Segona Ona
Lloc: Sa Plaça
Diumenge dia 5: Ballada amb Pep Toni
Lloc: Plaça des Pou
Hora: 21.00 h.
Organitza: Tercera Edat
Dissabte dia 11: Correfocs amb els Diables i
Bruixes del Riberal
Lloc: Plaça des Pou
Hora: 23.00 h.
Organitza: Fent Carrerany

Dilluns dia 13 : Espectacle: “Falcons del
Riberal a Maria”
Lloc. Plaça des Pou
Hora: 21.00 h
Organitza: Fent Carrerany
Diumenge dia 19 i dia 26: Ball amb en Pep Toni
Hora: 21.00 h.
Lloc: Plaça des Pou

Durant els mesos de juliol i agost hi haurà:
-Curs de Natació: Es faran les Proves de nivell i
els grups dia 6 de juliol a les 16.00 h.
Diumenge dia 12: Mulla´t per l’Esclerosi
Múltiple
Lloc: Piscina Municipal
Hora: de 10 a 13 i de 15 a 18 h.
Mariatukada i Castellers del Riberal
Lloc: Plaça des Pou
Hora: 18.00 h.
Organitza: Fent Carrerany
Tremponada popular
Lloc: Plaça des Pou
Hora: 21 h.
Organitza: Fent Carrerany

-Curs de Tennis: dia 7 de juliol a les 18.00 h. al
poliesportiu
-Biblioteca: Obert dilluns, dimecres i divendres:
9.30 a 14.00 h.
Dia 10 de juliol: Taller de papallones
Dia 24 de juliol: Taller de flors
Tots els tallers es faran a les 11.00 h.
Tots els nins que vulgueu fer teatre haureu de
passar per la biblioteca el 16 de juliol a les 11.00
h.
-Casal de Joves: Dimarts de 9.30 a 13.00 h.
Dijous i Divendres de 16.00 a
20.00 h.
-Horari piscina: Matí de 10.00 a 13.00 h.
Horabaixa de 16.00 a 19.00 h
-Horari Escoleta d’estiu:
de 7 a 9 h escola matinera
De 9 a 15 h escola d’estiu
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FESTA DEL 21 ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT
El passat dia 13 de juny
tingué lloc la festa grossa de
l’Associació de la Tercera Edat de
Maria per celebrar el seu 21è
aniversari.
La festa començà amb la
celebració de una missa a l’església
parroquial de Maria ala qual hi
assistiren representants del Govern
Balear i del Consell de Mallorca.
Durant la missa madò Aina i l’amo
en Pedro ballaren l’Oferta i
acabada la missa l’amo en Magí
declamà unes gloses.

Després de la missa la festa continuà a Son Sant
Martí, amb l’assistència d’unes 450 persones. S’hi
desplaçaren amb dos autocars i en cotxes particulars. El
dinar va ser boníssim!
NO TOTS ELS VEïNS DE MARIA DE LA SALUT
SOM IGUALS.
Som propietària d'un solar de 200 m² en el carrer nou s/n
entre els núm. 67 i 69, pel qual cada any estic pagant una
contribució. Carrer que actualment l'estan embellint, fent
les voreres, sembrant arbres etc. Al meu solar l'han deixat
sense vorera. Van posar el vorera de separació, però el fill
de la veïna li va pegar puntades de peu i trencà la vorera.
L'endemà la vorera no es va reposar i jo vaig anar a
preguntar-li el motiu al Sr. Antoni Mulet (batle de Maria
de la Salut) i em contestà que la vorera no es faria perquè
li provocava problemes, per això ha decidit no fer-la. Tot
el carrer estarà amb les seves voreres i arbres la mar de
guapos i aquest tros de solar d'una façana aproximada
d’uns 12 metres quedarà sense la seva vorera. Així els
nins i persones en general hauran d'anar a prop del carrer,
pel qual passen molts cotxes i motos per estar a prop del
parc i del col·legi. Si hagués estat un altre veí també li
hauria creat problemes o s’hauria fet la vorera? Vull que

Per acabar, tengueren l’animació a càrrec d’en Pep
Toni “Es cantante” i també es feren unes rifes per recaptar
fons.
Des de l’Associació volen destacar el bon ambient
i companyonia en què transcorregué la festa i que es tingué
un detall amb tots els que no es pogueren desplaçar.
Ara ens queda el bon record i tenir salut per arribar
al proper aniversari.

Vorera del carrer de les
Venes així con tocaria ser
la del carrer Nou

Així com queda el
carrer Nou
quedi ben clar que jo sí que volia la vorera. Gràcies per
atendre'm i publicar la meva disconformitat.
MARGA FERRIOL CARBONELL
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IMATGES DEL FI DE
CURS DE L'ESCOLA
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CEL·LULITIS
El temps s’estira i l’operació biquini comença. Per a la
majoria de les dones el fet de tenir cel·lulitis és un
problema, pensem que és un problema estètic, però no és
tan sols això, sinó que es tracta d’una malaltia metabòlica
que es caracteritza per una alteració de les cèl·lules del
teixit adipós (que és on s’acumula el greix), quan en
aquestes cèl·lules no es produeix un drenatge adequat, és
a dir, que no feim massatges o el que és el mateix un
moviment manual insistint en les zones on hi hagi més
cel·lulitis incrustada aquestes, s’inflamen i augmenten de
tamany…
Com a conseqüència la circulació sanguínia empitjora ja
que les cèl·lules grasses s’acumulen i comprimeixen els
teixits, es produeix una retenció de líquids en el teixit gras
i és a partir d’aquí quan la pell adquireix un aspecte
esponjat que habitualment s’anomena “ pell de taronja “
una pell plena de bonys que es poden veure a simple vista
o pessigant la pell.
Quan la cel·lulitis està prou avançada pot provocar
problemes de difícil solució com varius, estries, cames
cansades, edemes… en zones específiques del cos com
per exemple: malucs, genolls, turmells, ventre, glutis,…
Per tal d’evitar l’aparició no hi ha dubte que s’ha de dur
una dieta saludable, no adoptar per dietes amb major
densitat energètica, el que significa més greix i més sucre
afegit en els aliments, i que vagi lligat a una disminució
del consum de fruites, verdures, cereals, llegums…
Existeix una relació bastant directa entre el consum de sal
i la cel·lulitis ja que la sal retén líquids i provoca que
s’inflamin els teixits.
La poca ingesta de líquids n’és també un factor greu i el
dèficit de fibra a la dieta condicionarà un estrenyiment
molt freqüent en dones i que té una acció directa sobre la
cel·lulitis.

La forma de vida, és a dir, el sedentarisme i la falta
d’exercici físic, utilització de peces de vestir massa
ajustades, utilitzar un calçat no adequat com siguin els
tacons alts, estar amb una mala posició un temps llarg (fa
que empitjori la circulació), l’abús d’hàbits tòxics ( fumar,
cafè, alcohol perquè actuen d’una manera directa al sistema
circulatori)…
Tots aquests i més són factors que influeixen negativament
i afavoreixen l’aparició de cel·lulitis.
La cel·lulitis pot afectar totes les dones, tant les primes
com les que no ho són. I per què afecta més les dones que
als homes? Per una senzilla raó i és que les dones tenim
més greix a l’organisme que els homes, sobretot als
malucs, cames i glutis. A més els homes tenen la pell més
gruixada cosa que pot impedir l’aparició de la cel·lulitis
en àrees on ells solen acumular-la com seria la panxa, el
pit i l’espatlla.
La cel·lulitis no s’elimina del tot, el que podem fer És
millorar-la. Cal posar-s’hi amb temps, és a dir constància
o el que és el mateix: perseverança!!
LA CEL·LULITIS HA EXISTIT SEMPRE PERÒ EN
L’ACTUALITAT ÉS UN TEMA D’ACTUALITAT
Isabel Horrach Torelló (Dietista)
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ERA UN CAPELLÀ DEL POBLE I DELS
POBRES I DESEMPARATS
Aquest mes passat de maig vaig tenir l’ocasió de
conèixer uns homes d’Andalusia, de la província de
Sevilla, picapedrers. Xerrant amb ells tocàrem el tema
de la crisi. El major, en Sebastià, ja de més de cinquanta
anys, em contava que per allà, la gent pobra, jornalers,
per a tots ells, la crisi era un mal crònic. A Andalusia la
feina anava a temporades i de pocs mesos, com era la
recollida d’oliva, que s’havien de desplaçar a Jaén des
de les altres províncies andaluses, com també anar a la
temporada de recollir espàrecs al País Basc i la temporada
d’anar a veremar a França. Per tant més que jornalers hi
havia temporers.
Xerrant d’una cosa i l’altra tocàrem el tema de
l’església i, sobretot dels capellans. Em va contar, en
Sebastià, que allà, al seu poble, Los Corrales, hi va anar
un capellà jove, acabar de sortir del seminari i, a un poble
veïnat, un altre.
El capellà de Los Corrales deixà un llibre escrit de
vivències seves, com també de jornalers, temporers,
d’aquella contrada, si bé ell no el va veure sortir a llum
perquè abans que el llibre sortís de l’editorial, ell va morir
víctima d’un càncer, detectat molt poc abans.
Li vaig preguntar a Sebastià si hi havia la
possibilitat de fer-me arribar un llibre. Me’l dugué, d’una
família seva que viu a Mallorca.
És un llibre bastant voluminós. No vaig anotar el
número de pàgines i no ho record, però eren moltes. En
quinze dies m’hi vaig pegar estones llargues per llegirlo. El llibre es titula “Como un diamante”. La persona
que fa la presentació l’encapçala “Escritos de Diamantino
García” que era el nom d’aquell capellà.
Supòs que el nom que es dóna al llibre és en
homenatge a l’autor, ja per la seva forma de ser, de pensar,
d’actuar, comportar-se, no pel seu nom que és
Diamantino.
Llegint el llibre, vaig recordar en bastants ocasions
el capellà Pere Fons, per la forma d’entendre el
cristianisme, que també és un capellà dels pobres,
marginats, desemparats, etc.
En Diamantino no solament feia costat als pobres,
jornalers, temporers, sinó que era un d’ells, anava a jornal
per guanyar-se les sopes. Mai no va cobrar cap cèntim a
ningú, ni per una missa, un funeral (durant uns anys que
va dur la parròquia l’església encara feia pagar) per
casaments, batejos, etc. En canvi si li feien donatius i li
sobrava ho repartia als més necessitats.
Andalusia, fa uns anys, era una regió on hi havia
un percentatge molt elevat d’analfabetisme i per la
contrada d’en Diamantino s’hi trobava molta de gent. En
Sebastià, aquest andalús amic meu, em va dir que a ell,

Diamantino García Acosta, un capellà jornaler

en Diamantino l’havia ensenyat a llegir i a molta altra
gent, simplement per generositat, fora cobrar res a ningú.
En el llibre s’hi veuen una dotzena de fotos. En
elles s’hi veuen en Diamantino en diferents actes. Com
és de suposar una és de quan digué la seva primera missa.
Les altres són ja amb temporers que són a la verema de
França, com un treballador més, com també a la campanya
de collir espàrecs al País Basc, compartint pa i aigua amb
els altres. Com també en diferents ocasions en què
prengué part en manifestacions reivindicatives, llegint
un manifest en una plaça amb molta de gent, una dient
missa a dins la barraca on pernoctaven els temporers a
França, la taula on menjaven era l’altar, el tassó de beure
l’aigua servia de calze, una missa per pobres dita per un
capellà pobre, molt diferent de les que estam acostumats
a veure, i si és per la tele, més que més.
Tot això aquest capellà ho podia fer perquè feia
torns amb l’altre del poble veïnat, que eren de la mateix
promoció i, segons en Sebastià, del mateix parer. Quan
un se n’anava a acompanyar els temporers l’altre es
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quedava al davant de les dues parròquies.
Molts dels escrits del llibre fan referència a
sermons. En ells, aquest capellà, es regia majorment per
la vida de Jesús i els evangelis. Es nota una distància
considereble amb l’alta alcúrnia de l’església catòlica.
Des del bisbat de Sevilla el cridaren a l’ordre unes quantes
vegades. Per altra banda, la major part del llibre, fa
referència a la lluita dels jornalers andalusos per
aconseguir millores socials, com augment de salaris,
millorar les pensions, distribució de riquesa, reforma
agrària, etc.
En Diamantino estava molt implicat en ajudar a
millorar el benestar de la gent pobra, vista la gran
diferència de classes socials, mentre que a uns els sobrava
de tot en abundància, altres, la gran majoria, els faltava
el més bàsic, feina i, faltant feina falten doblers i sense
doblers no hi ha recursos.
Aquest capellà, segons conta ell mateix, prengué
part en diferents ocasions, juntament amb un grup de
jornalers de la comarca, a entrar fora permís a diferents
“cortijos” (possessions). Per traspassar la porta d’entrada
de la finca es necessitava, i sobretot si era un grup de
gent, un permís especial. Idò, en més d’una ocasió, una
vegada traspassat les barreres d’entrada, ja tenien els
guarda jurats que els donaven l’alto. Els guardes, el primer
que els demanaven era si duien el permís i qui era el
“cabecilla” i per quin motiu entraven en una propietat
privada. El motiu era molt simple. Hi anaven per xerrar
amb el capatàs i millor amb el senyor, per si se’ls podia
donar feina. Els guardes, que quasi sempre eren més d’un,
els deien que d’allà no podien passar, que esperassin que
un d’ells aniria a avisar el senyor i que tornaria amb una
contesta. Aquell grup d’homes, capellà inclòs, quedaven
allà esperant vigilats pels altres jurats. Espera que espera,
la resposta no tornava però sí un “jeep” o dos de la guàrdia
civil que, per les bones o per les males, els feien desallotjar
d’aquella finca.
En Diamantino, conta en el llibre, que molts
d’aquells “cortijos” ben explotats podrien donar feina a
molta de gent i veure la deixadesa i inoperància d’aquells
propietaris, molts d’ells de la “noblesa”, que deixaven
que terrenys molt fèrtils no produïssin res, feia posar la
gent mal sofrida.
Aqueix capellà prengué part en quantes
manifestacions es produïren en tota aquella contrada, ja
per aconseguir millores socials o com a protesta per la
falta de jornals, ell sempre al costat de la gent pobra o
com a cap visible juntament amb els representants
sindicals.
En Diamantino, en la lluita per la justícia social,
sens demanar res per ell, li tocà dormir unes quantes
vegades a la presó. Ell lluitava per la gent pobra,
marginats, contra la discriminació, etc. I s’enfrontava a
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les autoritats, senyors, terratinents, fins i tot als seus
superiors eclesiàstics.
Com he dit abans, en Diamantino predicava segons
l’evangeli i la vida de Jesús. Jesús va néixer pobre, va
viure entre els pobres i es va envoltar de pobres que foren
els seus deixebles apòstols. En el llibre dóna a entendre
clarament que ell entenia la vida d’un capellà com un
servent del germà proïsme.
Quant a la pràctica dels sagraments també diferia
bastant, sobretot a alguns, de la forma que les entén
l’Església Catòlica.
Per exemple, del baptisme deia: “Estam intentant
donar a entendre als pares que no han de batejar els infants
tan petits, que això és lligar-los de per vida a una norma
que, tal vegada, si ho haguessin hagut de fer per ells
mateixos, la determinació hagués estat una altra. Per això
els deim que no els bategin, ja ho faran ells quan siguin
majors i baix de la seva responsabilitat”.
Just amb aquest exemple, i com no, de com entenia
la vida d’un servent de Déu, hi havia fortes discrepàncies
amb els seus superiors. No és rar si, en diferents ocasions
el cridaren a l’ordre.
Igualment opinava de la primera comunió, els
infants de set i un parell d’anys no són prou conscients
de la importància d’aquell acte.
Quan diu: “Estam intentant donar a entendre” es
refereix a ell mateix i al capellà de l’altra parròquia que
es tornaven.
Jo, personalment, fa estona que pens igual.
En el llibre també s’hi poden llegir moltes de lleis
que fan referència a la vida laboral que pertanyen als
drets dels treballadors, com també obligacions.
Capellans d’aqueixa categoria n’hi ha pocs, i el
més trist és que els seus superiors els tenguin com a
marginats. És la doble moral de l’Església Catòlica, com
es demostra amb l’assumpte de l’avortament, els abusos
sexuals i d’altres, destapats dins la pròpia Església, com
són per exemple, els que es cometeren als col·legis
catòlics d’Irlanda. S’hauran acabat?
En el llibre s’hi troben molts d’escrits publicats en
diferents diaris d’Andalusia, ja manifests llegits en places
públiques, discursos, sermons, etc. d’en Diamantino, amb
data i lloc. N’hi ha molts , escrits al llarg d’una trentena
d’anys. En tots ells es nota la lluita d’aquest capellà en
defensa del dèbil, com són treballadors, marginats, gent
major, malalts, com també, sempre disposat a donar una
mà als joves.
He intentat fer un petit resum d’aquest llibre de
més de 500 pàgines, perquè el vaig trobar interessant,
escrit per una persona, un capellà, que va viure i desviure
sempre pel germà proïsme. Aquesta persona era en
Diamantino Garcia, prevere del poble de Los Corrales,
província de Sevilla.
Joan Ferriol, 8 de juny de 2009.
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Un record emocionat a un mestre i científic: Jean Dausset
Ja fa molts d’anys, era la dècada del 80, en què a rel d’unes
estades a l'Hôpital Pitié-Salpétrière, de París, per aprendre
unes noves tècniques de trasplantament renal de la mà del
Prof. René Küss, vaig tenir ocasió d’assistir a diverses
sessions científiques entre uròlegs i nefròlegs de distints
hospitals parisencs, i una de les figures centrals era Jean
Dausset. Per aquell temps acabava d’implantar-se de
manera rutinària la determinació de les proves
d’histocompatibilitat per efectuar trasplantaments renals,
cosa que va permetre millorar de manera definitiva la
supervivència i la qualitat de vida dels trasplantats, ja que
la selecció es feia amb bases científiques que permetien
seleccionar els donants i receptors més idonis. Ja llavors
va tenir clar que, tot i que a França hi havia un bon nivell
de recerca científica, el futur passava pels USA, i va
emprendre la carrera americana, traslladant-se a Boston.
Les seves aportacions el varen fer mereixedor del premi
Nobel de Medicina l’any 1980.
Assistir a quelles discusions d’una qualitat i nivell científic
extaordinaris, em va possibilitar una formació privilegiada
en aquells temps i que he intentat mantenir durant els anys
de la meva vida professional.
La passió amb què defensava les seves idees científiques,
amb demostracions evidents que li aportaven els
experiments de laboratori i llur aplicació a la clínica diària,
el que ara està tan de moda: la investigació traslacional,
era per a mi, amb ulls de jovençà de provincies, o millor
dit de poble, però que es volia menjar el món, una
oportunitat única que no es podia desaprofitar.
Des de llavors algunes vegades més havia tingut ocasió
de coincidir amb ell en congressos i reunions de
trasplantament renal, fins que es va jubilar, i en què va
aterrar sàviament a la nostra terra, que li ha reconegut
intel·ligentment la seva vàlua científica.
En aquells anys algunes vegades en què havíem tingut

algun moment per
prendre un cafè
entre sessions,
sempre
em
preguntava per
Mallorca, que
coneixia per la
seva dona, i que
deia que l’encisava
el paisatge, els
colors del mar i la
placidesa de la
vida als pobles.
Durant algunes
vingudes a Barcelona, també haviem tingut ocasió de
seguir parlant sobre els mecanismes immunitaris no tan
sols respecte als trasplantaments, sinó en general ja que,
també utilitzam aquesta via terapeùtica en el tractament
d’alguns tumors de bufeta urinària; sempre les seves
reflexions eran d’una claredat i saviesa envejables.
Fou un enamorat de la nostra terra, i fa uns anys a rel
d’unes converses disteses, va publicar un llibre de
reflexions on opina ben clarament de tots els problemes
actuals del món, de l'ètica i de la medicina, el que demostra
ben a les clares que amb els anys no va deixar ni un moment
de tenir una molt bona i envejable connexió amb la realitat.
Ha desaparegut una de tantes figures que m’han ajudat a
fer-me professionalment, i com molt bé s’ha dit, un arriba
amunt si pot pujar a les espatlles dels savis; jo he tingut
aquesta sort. Que descanseu en pau, mestre.

Antoni Gelabert Mas
Barcelona, juny 2009
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BULLIT DE NOTÍCIES
RESULTATS ELECCIONS EUROPEES
Com ja sabeu, el passat diumenge dia 7 se celebraren
arreu de l’estat unes votacions per elegir els representants
espanyols al Parlament europeu. També ja deveu saber
que el percentatge de vots fou pobre, molt pobre. I a Maria,
tot i que el percentatge arribà a un 53,63%, també cal
considerar-lo magre vista la tradició de vot que té el nostre
poble. Les sis candidatures més votades foren: PP amb
385 vots, PSOE amb 317, (Europa dels pobles – Verds)
Esquerra Republicana-Entesa amb 42, (Coalició per
Europa) Unió Mallorquina amb 19, Iniciativa
Internacionalista amb 14 i Esquerra Unida – Verds amb 9.
La resta de vots, 15, es repartí entre vuit candidatures més.

ELS FUTBOLISTES MENUTS A MENORCA
El cap de setmana del 13 i 14 de juny, els alevins i
benjamins del Club de Futbol de Maria de futbol se
n’anaren a Menorca acompanyats dels seus pares per
celebrar el final de la competició. Allà jugaren un partit
contra el Ciutadella i compartiren estada i menjar amb els
familiars dels jugadors del Ciutadella de la mateixa
categoria que ells. El viatge se’l pagaren els nins amb rifes
que havien fet al llarg de la temporada.

PRESENTACIÓ LLIBRE SOBRE ELS 25 ANYS DEL
PLA DE MALLORCA
El llibre ”25 anys de ciclisme al Pla de Mallorca”,
que recull les principals dades i xifres d’aquesta prova
ciclista, ha estat presentat al local de la Tercera Edat de
Maria de la Salut. Tomeu Arbona, fundador de la cursa,
és l’autor de l’obra, que ha comptat amb el suport del
Consell de Mallorca, a través del Museu de l’Esport, per
a la seva publicació. A la presentació del llibre hi assistí
un nodrit grup d’afeccionats al ciclisme i les personalitats
que han fet possible cada any una nova edició d’aquesta
prova ciclista. Hi foren presents Dolça Mulet, consellera
d’Esports del Consell de Mallorca; Guillem Orfí, director
comarcal de La Caixa; Arturo Síntes, president de la
Federació de Ciclisme, i el batle de Maria de la Salut,
Antoni Mulet, de qui Arbona va recordar la seva històrica
participació en 1994, quan va guanyar totes les generals
individuals amb el club ciclista del seu poble. Els membres
dels clubs ciclistes fundadors del Trofeu Pla de Mallorca,
entre ells l’Agrupació Ciclista Sineu, que ha participat a
totes les edicions, també van ser presents.
Arbona va explicar que el “llibre presenta la classificació
dels deu primers de cada una de les etapes de totes les
edicions i inclou també totes les generals absolutes
completes. A més, cada una de les edicions està
acompanyada d’un comentari. També hi ha un apartat ‘Més
enllà del Pla de Mallorca’ on queda constància del que va
passar cada un dels anys també a l’àmbit regional com
nacional o internacional”. La publicació està acompanyada
amb un total de 287 fotos.

FINAL DE CURS DEL BALL DE BOT
L’horabaixa-vespre de diumenge dia 7, se celebrà
a la plaça des Pou, el final de curs de la temporada de ball
de bot. Hi participaren més d’una seixantena de nins de
Maria i Sineu. Amb una assistència considerable de gent,
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els nins i nines que han assistit a les classes de ball
mostraren els seus progressos i ballaren les diferents peces
que sonaven pels altaveus. Animats pels seus professors,
familiars i coneguts, tots s’empescaren a mostrar les seves
habilitats. Després de la sessió de ball, es convidà a berenar
el públic assistent, amb tot el material que els familiars i
l’Ajuntament posà a disposició dels assistents a la festa.

CAU UNA BRANCA D’UN ARBRE DE LA PLAÇA
DEL PARC
El cap de
setmana de la
primera setmana
de juny va fer dos
dies de fort vent.
Una
de
les
conseqüències de
la ventada va ser la
caiguda, dissabte
dia 6, d’una
branca, de gruix considerable, d’un dels arbres de la Plaça
del Parc. La branca, que va caure sobre la zona de jocs
dels menuts, quedà allí durant uns quants dies, fins que
va ser retirada per la brigada d’obres. Afortunadament el
dia que va caure , degut al temps que feia, al parc no hi
havia ningú.
OLIVERES A LA CARRERA PLANA, TARONGERS
AL CARRER CONSTITUCIÓ, ARBRES DE LA
PLAÇA I CAP OMBRA
Ara que han acabat les obres de millora de les
voravies del carrer Nou, hem vist com arreglaven unes
garangoles on sembraven tarongers com a arbres de
decoració. La veritat és que els tarongers poden quedar
bé i fer guapo, sobretot si estan ben cuidats i es deixen
créixer una mica. Allò que ja no sabem és si aquesta és

una bona època per sembrar aquests arbres. També s’ha
fet una sembrada d’arbres a la carrera Plana. En aquest
cas els arbres sembrats han estat oliveres. També sorprèn,
i molt, i ja no és la primera vegada que en parlam, com és
que els arbres de la plaça des Pou, els plàtans, s’exsecallen
d’aquesta manera. Se suposa que allò que han de fer és
ombra a l’estiu, per poder gaudir de la plaça pública i no
quedar torrats pel sol. Idò cada vegada que s’arreglen se’n
duen una ”passada de ca”, ja que a penes els deixen el
tronc dret. I és clar, arriben els mesos d’estiu i les quatre
branques de la capçada a penes cobreixen una “ombreta”
sobre la plaça. No entenem aquesta obsessió per escapçar
uns arbres que a altres llocs es deixen créixer sense massa
problemes.
LICITACIÓ DE LES OBRES DE L’ESCOLA
Si les coses haguessin seguit una dinàmica normal,
ja faria un cert temps que sabríem l’empresa que se’n
cuidaria de fer les obres del nou edifici escolar. Però les
coses es complicaren a partir d’unes clàusules tècniques
poc clares que han obligat a redefinir el plec de condicions
per tal d’avaluar les propostes de les diferents empreses
interessades en el projecte. Ara sembla que es va per bon
camí i que després de moltes reunions ja es podrà prendre
una decisió sobre l’empresa adjudicatària. En total són 18
les empreses que s’han presentat al concurs i que els
terminis d’execució de les obres varien entre els 9 i els 12
mesos. És possible que el proper mes, en sortir la nova
revista, ja us podrem donar el nom de l’empresa
guanyadora.
PER RECORDAR UN CAMPIONAT DE TERCETI
L’amo en Pere Antoni Font Carbonell, que acaba
de celebrar les seves noces d’or, també va voler recordarnos que fa uns quatre anys guanyà un trofeu en el
campionat de terceti.
Fou una jornada que
començà a sa Plaça,
després anaren a
dinar al local de la
Tercera Edat per a
continuació tornar a
la Plaça per acabar la
jornada.
Ell
obtingué el trofeu
que veis a la imatge
que correspon al
tercer lloc, per
darrera en Perico
Rubí i en Simó Frau.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

Guillem Oliver Roig va morir el passat dia 12 de juny a
l'edat de 98 anys. Vivia al carrer Nou, número 12.
Francisca Mas Fiol ens deixà el passat dia 24 de juny a l'edat
de 72 anys. Vivia al carrer Femenies, número 3.
Que descansi en pau

BENVINGUTS:
Xisca Pons Carbonell nasqué el passat dia 10 de juny. És
filla de Joaquin Pons Ramonell i Francisca Carbonell Roig.

Aquests és
n'André Fabian

André Fabian Loayza Chica va néixer el passat dia 17 de
juny. Els seus pares són Lenin Fabian Loayza Castillo i Dolores
Maria Chica Romero.
Emma Bayliff Davis també va néixer el mateix dia 17 de
junt. És filla de Robert Bayliff i Michelle Davis
Enhorabona als seus pares i família

NOCES D'OR
Entre aquestes dues imatges han trancorregut 50 anys. L'antiga
és de dia 1 de juny de l'any 1959 i l'actual és del dia 1 de juny
d'enguany. La curiositat és que ambdues dates han coincidit en dilluns.
Ells són Pere Antoni Font Carbonell i Francisca Vanrell Moragues
que volen compartir amb tots vosaltres tal esdeveniment.

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

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

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16.30 a 20.30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 17 a 20 h.
Dissabtes: de 9 a 12 hores.
PARC VERD:
DILLUNS, de 9 a 13 hores.
DIMARTS I DIJOUS, de 16 a 20 hores.
DIMECRES I DIVENDRES, de 10 a 14 hores.
DIUMENGE, de 10 a 13 hores 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
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MES DE MAIG
PLUVIOMETRIA
Dia 14 ............ 23 l.

Temperatura Màxima
35,2º C (Dia 24)

Temperatura Mínima
11,6º C (Dia 18)
Temperatura Mitjana
TOTAL: 23 LITRES 21,2º C
Mitjana Màximes
27,4º C
Mitjana Mínimes
15,2º C

POEMES I GLOSES
Hem sembrat una olivera,
perquè s'altra se morí,
si continua així
aferrarà a sa primera.
L'Ajuntament sembra i sembra
arbres a cada carrer,
i tot així anirà bé,
si cada veïnat els rega.

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

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

BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

L'estiu ja mos ha arribat
i fa molta de calor.
I hi ja qualque senyor
que aquest pic no ha votat.
Andreu Forteza, Juliol 1989

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

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

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

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:
Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma

Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

07:15 07:30 08:35
10:45 11:00 11:10 12:15
14:50 15:00 16:05
18:00 18:20 18:30 19:35
Dissabtes, diumenges i festius:
07:15 07:30 08:35
14:30 14:50 15:00 16:05

09:00
13:15
16:30
19:45

10:05
14:20
17:35
20:50

10:15 10:30
14:30
17:45 17:55
21:00 21:15

09:00 10:05 10:15 10:30
19:45 20:50 21:00 21:15
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
En l’editorial de fa vint anys tractàrem de manera
conjunta amb tota la premsa forana, el tema de la protecció
de Cabrera, llavors ocupada per l’exèrcit espanyol. Fa uns
dies Cabrera ha estat notícia perquè la gestió del Parc
Natural ha passat a ser exclusiva de la nostra Comunitat
Autònoma.
Jaume Mestre, en un article titulat “El quart poder
a Maria”, opinava sobre esl periodistes que exerceixen
aquest poder a Maria, ja sigui en publicacions locals o en
publicacions provincials.
Des de la Casa de La Vila es donava llarga
informació sobre el que s’havia tractat en les comissions
de govern dels dies 8 i 22 de juny i de la sessió plenària de
dia 16 de juny. En aquesta sessió plenària es decidí la
compra de la finca de Roqueta on s’hi ubicà el pou i el
dipòsit regulador de l’aigua.
Pere Crespí explicava el mecanisme dels
terratrèmols en un article “Com es produeix un
terratrèmol”.
També relatàvem una excursió que havia fet
l’escola, amb motiu del final de curs en la qual es va visitar
Capocorb Vell, Botanicactus, Ses Salines de Campos i Es
Trenc.
Bartomeu Pastor Sureda publicava un extens
reportatge estudiant l’evolució dels cultius a Maria des de
l’any 1860 fins a l’any 1960.
El correu obert era més viu que mai, amb quatre
cartes ocupant quasi quatre pàgines de la revista.
La Xerradeta la férem amb l’amo en Tomeu Ferriol
Bergas, des Pou Nou. En aquesta primera part, ja que es

va publicar en
dues revistes,
l’amo en Tomeu
ens
contava
vivències de
quan era petit i
fins arribar a la
seva primera
feina.
El
la
secció
LES
H E R B E S
publicàvem una
taula d’utilitats
de les diferents
p l a n t e s
utilitzades per a
guarir diferents
mals.
En el Bullit de notícies contàvem l’excursió del grup
de neteja de la parròquia per la zona de Manacor,
l’acabament del curset de cuina amb en Jaume Dam, de la
renovació de la direcció de na Isabel Mestre, del
començament de la piscina, entre moltes altres coses.
En la secció “Des del balcó de la sala”, Magí Ferriol
parlava de l’educació d’adults, de l’escola de Música i de
la Federació d’Entitats Locals.
Pere Fons parlava sobre el tercer aniversari de la
restauració de la imatge de la Mare de Déu de la Salut.
Carrerany Esportiu dedicava quatre pàgines al V
gran Premi Pla de Mallorca, especificant les seves cinc
etapes: Muro, Santa Margalida, Sineu, Petra i Sant Joan.
També parlàvem dels èxits ciclistes d’Antoni Mulet,
l’actual batle.
La darrera pàgina la dedicàvem a les excursions.
Havíem anat al Puig de Santa Magdalena i preparàvem la
propera, pel mes de juliol, a l’illa de Cabrera.
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Neix ‘Praxis’, un espai de promoció per a les promeses del món de
les arts plàstiques de les Illes Balears
La Conselleria d’Educació i Cultura impulsa la iniciativa,
dirigida a potenciar els joves que han acabat la seva
formació en Belles Arts
La Conselleria d’Educació i Cultura, a través de la Direcció
General de Cultura, impulsa el projecte Praxis, una nova
iniciativa que s’emmarca dins del programa d’Arts
Plàstiques i que neix amb l’objectiu d’incentivar la creació
dels artistes joves de les Illes Balears que comencen una
nova etapa després de finalitzar el seu període de formació
i estudis de Belles Arts.
Amb l’impuls d’aquesta acció, la Conselleria d’Educació
i Cultura vol reforçar les actuacions que promou per donar
suport als creadors plàstics de la comunitat autònoma, a
través del programa d’exposicions que organitza
periòdicament i de les noves propostes que promou per
afavorir la promoció i la projecció exterior dels artistes de
les illes.
Així ho ha destacat la consellera d’Educació i Cultura,
Bàrbara Galmés, que, juntament amb el director general
de Cultura, Pere Joan Martorell, s’ha acostat fins a l’Espai
Ramon Llull de Palma per conèixer els setze joves que
participen en aquesta primera convocatòria de Praxis i
animar-los en el inici de la seva trajectòria.
La consellera Galmés ha remarcat que l’experiència té la
particularitat d’haver estat concebuda de manera específica
per contribuir a la promoció i a la difusió dels joves valors
que comencen ara dins del món de la plàstica, després
d’haver completat enguany els seus estudis de Belles Arts
en alguna universitat pública de l’Estat.
En aquest sentit, la Conselleria dóna suport a aquests joves
organitzant una exposició col•lectiva, de la qual se n’editarà
un catàleg que els servirà com a carta de presentació en
aquest inici de la seva carrera professional dins del món
de l’art.
En la que és la seva primera convocatòria, el projecte ha
tengut una excel·lent acollida i ja s’està dissenyant
l’exposició que es podrà veure a l’Espai Ramon Llull el
proper setembre, coincidint amb la pròxima edició de la
Nit de l’Art i abans que la Casa de Cultura tanqui les seves
portes per executar el projecte de reforma de l’Arxiu del
Regne de Mallorca.
La mostra reunirà les propostes d’un total de 16 joves
creadors, que s’ha format principalment a Barcelona,
Alacant, Sevilla, Granada i Madrid. Tots ells s’han reunit
avui al centre de Palma a fi d’estudiar l’espai i fer una

distribució equilibrada d’acord a les tècniques que faran
servir per desenvolupar els seus projectes (pintures,
instal·lacions, gravats, fotografies) durant els mesos de
juliol i agost.
En concret, els artistes que exhibiran les seves creacions
en aquesta exposició són:

Pintura d'Antònia Bergas

Obres de les dues
artistes de Maria que
participen en aquesta
mostra col·lectiva
Gravat Xisca Bergas

- Joan Aguiló (Pintura).
- Araceli Balaguer Gutiérrez (Fotografia, Serigrafia i Gravat)
- Antònia Bergas Bauzà (Pintura)
- Xisca Bergas Mas (Gravat)
- Joan Cabrer (Pintura)
- Alexandra Castillo Campoy (Vídeo Instal·lació)
- Francisco Duarte Barceló (Pintura)
- Lara Fluxa Garcias (instal·lacions)
- Isabel Fullana Riera (pintura)
- Yolanda Montoya Pocoví (pintura)
- Tomàs Pizà Garcia (instal·lació + pintura)
- Catalina Ramis Darder (pintura)
- Bartomeu Sastre (Fotografia i vídeo)
- Marta Serra (Pintura)
- Maria Soler Vidal(Arts gràfiques amb instal·lació)
- Francisca Veny Monserrat (Gravat i Fotografia)

Cal destacar que en la mateixa línia de promoció dels joves
artistes, la Conselleria d’Educació i Cultura impulsa també
el projecte Crea, dirigit als alumnes de darrer curs de
batxillerat Artístic dels instituts de les Illes, amb l’objectiu
de donar a conèixer la qualitat i el nivell de les propostes
dels alumnes de les Illes matriculats a la branca de Belles
Arts, al mateix temps que incentivar i animar als estudiants
a seguir investigant i experimentant en el camp de la
creació.
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Final de temporada de les activitats
de la Penya Barcelonista
El passat dia 12 de juny la Penya Barcelonista va fer un
gran sopar per cloure la temporada, en el qual aprofitaren
per celebrar, amb els socis i aficionats culers, els tres títols,
la copa, la lliga i la Champions, del primer equip de futbol.
També hi havia tots els infants dels dos equips de l’escoleta

de futbol i les seves famílies. L’equip dels més grans han
quedat subcampions de Mallorca de la seva categoria i
també ho celebraren i entre d’altres obsequis els lliuraren
una pilota de futbol, uns retalls de premsa on sortia la

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

notícia i un pòster.
En aquesta vetllada es va retre un homenatge a tots els
que al llarg dels anys han entrenat els equips d’infants de
la Penya Barcelonista. El president de la Penya Pere Jordà,
acompanyat de l’exjugador del Barça, Miquel Àngel
Nadal, i del regidor de l’ajuntament de Maria Bartomeu
Serra els feren donació d’una placa commemorativa.
L'endemà, per concloure la temporada, hi va haver un
partidet de futbol entre tots els infants de l’escoleta de
futbol contra un equip format pels seus pares i mares. Com
és de suposar varen guanyar els infants, i de molt. Aquest
partit va començar al camp de futbol, on se va estrenar de
manera extraoficial la nova gespa, però degut a la calorada
que hi feia varen acabar a la pista de futbet, que almanco
estaven a l’ombra.

FOTO DEL MES PASSAT:
1 Joan Roig Mas
13 Juan Francisco Inglada
2 Francisca Maria Bergas Mas
14 Joana Maria Vives Alcover
3 Aina Maria Pons Vanrell
15 Antoni Mulet Campins
4 Maria Antònia Ferriol Mas
16 Gabriel Gual Gelabert
5 Antònia Quetglas Pastor
17 Isabel Mulet
6 Joana Maria Torrens Quetglas 18 Beneta Buñola Oliver
7 Ma. Francesca Monjo Ballester 19 Guillem Mascaró
8 Bàrbara Bergas Mas
20 Catalina Esteva Carbonell
9 Aina Darder Bergas
21 Joana Frau Fiol
10 Magdalena Quetglas Payeras 22 Celestino López
11 Joan Carbonell Roca
23 Jaume Ferriol Bergas
12 Tomeu Quetglas Mas
24 Sor Margalida
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Qui dies passa... juny 2009
Dimarts, 9: Un professor excepcional. Sent la notícia
per la ràdio del cotxe. Han concedit el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes a Joan Solà. Aquest personatge,
excepcional personatge, va ser el meu primer os a la
universitat. Tot just acabava d’aterrar a Barcelona a
seguir el meus estudis de filologia (havia fet els tres
primers cursos a Palma, en una incipient UIB, encara
ubicada a Son Malferit), quan em vaig topar amb una
matèria que em va dur per roderes i pedregars fins que
no li vaig trobar el punt. Qui donava aquella assignatura
era un professor lleidatà, que no s’assemblava gens ni
mica als professors que jo havia tengut fins aleshores.
Aquell home, tenia fama d’exigent, de molt exigent.
Com que jo anava mancat d’una bona base teòrica (pel
que vaig veure, aquesta era una malaltia prou
generalitzada), vaig decidir que si me’n volia sortir hi
havia de posar els cinc sentits i no fallar cap dia a classe.
Però, tot i aquests bons propòsits, tot d’una vaig veure
que l’empresa era prou difícil i amb molts viaranys
inesperats. El primer, l’absència d’un manual de teoria
de la sintaxi catalana que ens permetés seguir els
raonaments del professor i en segon lloc la peculiar
manera de fer la classe d’aquell personatge. Per
solucionar la primera mancança vaig comprar els dos
volums que ell mateix havia publicat titulats Estudis de
sintaxi catalana 1 i 2. Només de llegir el pròleg amb
què ell mateix presentava aquests estudis un ja s’adonava
que l’assignatura seria més que interessant. Deia,
textualment: “Tant escrivint com dirigint la classe, he
viscut intensament que profunda i misteriosa és la
llengua, que difícil d’explicar. Moltes vegades, quan els
alumnes, amb els caminadors fàcils que m’he esforçat
a proporcionar-los, ja practicaven d’esma tal o tal punt
de la sintaxi, jo encara no sabia ben bé on érem, què
s’esdevenia; m’assaltaven dubtes de tota mena, que
encomanava als alumnes; i al final de la sessió sovint
ens trobàvem tots desconcertats”. I, efectivament, les
seves classes eren una sorpresa continuada. La llengua,
els fenòmens de la llengua, apareixien a través seu com
un codi immens, inacabable, on tot es posava en
discussió, i on treure l’entrellat era, a vegades, força
difícil. Varen ser moltes les vegades que el professor
Solà, després de passar-se ben bé mitja hora escrivint a
la pissarra i parlant alhora, s’aturava, es mirava allò que
acabava d’escriure i tot seguit ho esborrava tot, dientse, dient-nos, que allò no podia ser. I tornava a començar.
Encara record un dia que a l’hora de començar la classe,
tot seriós, ens comentà que allò que havíem concretat al
llarg de la setmana no era correcte, ja que, ens digué,
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venint cap a la facultat s’havia aturat a omplir el dipòsit
de benzina del cotxe i el jove que li havia servit el
carburant li havia amollat una frase que li havia tirat per
terra tota la teoria sintàctica que havíem vist amb penes
i treballs. Així era aquell mestre. Atent a allò que havien
dit els estudiosos, atent als processos històrics de la
llengua, però, sobretot, atent a la parla, a la riquesa de la
llengua viva, expressada per la gent del poble. I això
feia que a vegades, l’interrogat sobre tal fórmula o tal
altre, fos jo, un cop sabuda la meva procedència
lingüística. D’aquell curs i del personatge en guard un
record entranyable. I la seva petjada i els seus comentaris
crítics sobre la llengua i els processos externs que la
mediatitzen i la modifiquen, expressat en forma d’articles
a la premsa, els he anat seguint de forma més o manco
permanent. Anys després coincidírem un munt de
vegades als cursos d’estiu que es feien a la Porciúncula,
on ell era un dels habituals (i on demostrava les seves
habilitats futbolístiques). Per això he estat tan content
que se li hagi reconegut la seva feina, la seva dedicació,
la seva veu sincera, gens acomodatícia, ben clara, quan
manifestava, i manifesta encara, que la llengua, la seva
evolució, el seu futur, no es pot dissociar de la sort
política del poble que l’empra. La subordinació política
és la pitjor de les malalties, per al país, per a la societat
i per a la seva llengua. Enhorabona mestre!
Dies després: Vist el ressò que ha tengut a la nostra
premsa i als mitjans públics i privats, el premi més
important que es dóna en el nostre àmbit cultural, el
malalt, a més d’estar en fase crítica, comença a tenir un
grau d’Alzheimer, tan considerable, en què ja no es
reconeix ni a ell mateix.
Dijous, 11: Civilitzats, tanmateix!. M’irrita molt sentir
segons quins comentaris que fan persones del nostre
entorn quan es refereixen a costums, parles, creences,
vestits, menjars, de persones procedents d’altres llocs.
Aquests comentaris, desqualificadors, carregats de
menyspreu, volen expressar alhora un sentiment de
superioritat que nosaltres tenim sobre ells. Nosaltres no
faríem mai allò que ells fan, vénen a dir. I no cal anar
massa lluny per veure de què som capaços nosaltres, els
civilitzats, els europeus, els que tenim les coses tan clares.
Acab de llegir a la premsa una notícia que m’ha
deixat glaçat, enrabiat, íntimament ofès. La notícia
parlava d’un jove bolivià, que havia perdut un braç en
un accident laboral sofert amb una màquina de fer pa.
Un fet desgraciadament massa freqüent. Però la notícia
anava més enllà i relatava com aquell jove treballava de
manera il·legal per a un empresari de la localitat
valenciana de Gandia, el qual no tenia assegurat cap dels
seus treballadors. Però la part més bèstia encara havia
d’arribar. Tot d’una passat el desgraciat accident i davant

Juliol 2009

del fet irreversible de l’amputació del braç del
treballador, l’empresari el dugué fins a un hospital i el
deixà a cinquanta metres del portal, dessagnant-se, i ell
partí escopetejat del lloc, desentenent-se del pobre
immigrant bolivià.
I encara n’hi ha que presumeixen de valors globals
inherents a la nostra condició de civilitzats i europeus.
Dissabte, 20: Padrí, néts ciutadans i somereta. La
imatge ja només és possible a contrades com la nostra,
on tenir un animal com una somereta i un carretet per
estirar, troba espai i dedicació. He sortit davant ca nostra,
al carrer de s’Arraval, a agranar la carrera i a treure quatre
herbetes que sistemàticament intenten fer-se lloc entre
les pedres de l’estreta voravia. Els veig venir de la part
baixa del carrer, tot enfilant cap al camí de Banderola.
El ritme del petit animal és pausat i tranquil. A poc a poc
i amb bona lletra. A dalt de minúscul carretet, asseguts
en el banquet que penja de les baranes, el padrí, enmig,
tocat amb un capellet de palla i, a banda i banda, els dos
néts ciutadans que compareixen al poble tots els caps de
setmana de l’any: nin i nina, amb un somriure d’orella a
orella, protegits per la figura del seu padrí. El nin, amb
les regnes a la mà, condueix (és un dir) feliç, l’animaló.
Els conec. Som bon amic de la família. Aquella imatge,
absolutament atemporal, m’acompanya fins que els perd
de vista, quan enfilen el camí de Sa Talaia, cap a
Banderola.
Divendres, 26: Cicisbei. Hi ha paraules que
desapareixen del nostre vocabulari, del nostre món, i que,
anys després, potser dècades després, de cop i volta un
dia tornen comparèixer de manera absolutament casual,
fortuïta. Aquesta paraula, que jo recordava haver sentit
pronunciar com a “xixisbei”, per devers ca nostra (quan
es pronunciava anava associada amb un somriure
maliciós i que mostrava que al darrere s’hi amagaven
coses poc clares o si més no, que s’escapaven d’allò que
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em corresponia saber aleshores), m’havia desaparegut.
I de cop, a través d’una d’aquestes lectures estiuenques
que omplen moments (com un itinerari en tren, per
exemple) de relax, veig la paraula escrita. I a través seu,
m’apareixen alguna d’aquestes escenes on l’avidesa i
les ganes d’aprendre coses i de captar (pròpies de l’edat
adolescent) fent-se el desmenjat, allò que no es deia i
que tan sols se suggeria o insinuava, anaven vinculades
a paraules, a frases, sovint inconnexes o mig dites. El
lligam etern entre la llengua i el coneixement. El món i
la llengua amb què ens movem.

Dimarts, 30: La rudera i la papallona rei. A
començament d’any em regalaren una rudera. Sempre
m’havia fet gràcia tenir-ne una. La tradició manava que
a l’entrada de la casa, a la dreta, se sembràs aquesta planta
que anava associada a la bona sort. “Qui té ruda, Déu
l’ajuda” diu el refranyer. I enmig de l’hort també es diu
que acompleix una funció ecològica, ja que allunya
determinats insectes dels pebrers i de les alberginieres.
Jo la vaig sembrar al corral de ca nostra, en un costat
d’una pastera que marca un punt de verdor enmig de
l’exterior. I la planta havia crescut de manera prou
espectacular. Fins que avui de matí, he observat que en
un extrem d’un branquilló les fulles havien desaparegut.
I fixant-me més he descobert l’eruga. I tot d’una l’he
identificada i he recordat de quina eruga es tractava.
Efectivament es tractava de l’eruga de la qual en sortirà
una de les papallones més simbòliques i belles de les
nostres terres: la papallona rei. I la rudera, és, precisament
un dels aliments preferits d’aquesta meravella de la
naturalesa animal. Amb un poc de sort aconseguiré que
qualque eruga faci el capoll a la meva rudera i potser,
fins i tot, en pugui contemplar el naixement d’algun
exemplar.
Joan Gelabert Mas
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CICLISME
Tomeu Arbona protagonista de les noces de
plata del XXV Pla de Mallorca
El passat divendres dia 12 de juny, a les dependències del
restaurant Es Cruce, a Vilafranca, es va celebrar el sopar
y acte de cloenda i lliurament de premis de la XXV edició
del Trofeu Ciclista Pla de Mallorca – Gran Premi “la
Caixa”, que ha patrocinat el Consell de Mallorca. Un acte
que va reunir quasi quatre centenars de comensals amb la
presidència de la Consellera d’Esports del Consell de
Mallorca, Dolça Mulet, el delegat de la Caixa, Guillem
Orfí, la presidenta de la Mancomunitat de Pla de Mallorca, Joana Maria Pascual, els vicepresidents de la Federació
de Ciclisme, Xavier Bonnín i Sebastià Muntaner, a més
dels representants de Kubota i del Consell Regulador de
l’Ensaïmada de Mallorca.
Tots els guanyadors de les classificacions generals
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reberen els seus mallots. Destacaren els dos guanyadors
absoluts, el llucmajorer Jenaro Ramos, del CC Cala d’Or,
en el Pla Gran, y el portuguès Manuel Pereira, del CC
Can Picafort, en el Pla Petit. També, l’Agrupació Ciclista
Sineu, única entitat que ha participat a totes les edicions
de la cursa, rebé distints guardons que va recollir el seu
president, Joan Riutort.
El director de l’organització, Tomeu Arbona, a més
de recollir obsequis del Consell de Mallorca i de la
Mancomunitat del Pla de Mallorca, va rebre la insígnia
de plata de la FCIB que li atorgà Xavier Bonnín. Va ser un
dels moments més emotius del vespre.
Hi havia una àmplia representació del Club Ciclista de Maria de la Salut, amb 17 representants. Reberen els
seu trofeu els ciclistes que figuren a les classificacions
generals, Toni Font, Gabriel Bergas, Joan Seguí, Llorenç
Estelrich i el mateix Tomeu Arbona. També s’emportaren
un recordatori els altres que hi han participat, Simó Darder,
Benet Nadal, Joan Ferriol i Toni Gelabert.

Destacada actuació de Simó Darder i del seu fillol Joan Tomàs a Son Servera
Tomeu Arbona.
Els passats dies 29 i 21 de juny es va disputar el trofeu
ciclista Vila de Son Servera, cursa que aquest any ha
tingut com a guanyador absolut Jenaro Ramos, el mateix
ciclista que va guanyar el Pla de Mallorca. Però a la
segona jornada, la del diumenge 21, el guanyador de la
categoria dels màster 40, va ser en Simó Darder “Benet”,
del CC Maria de la Salut-Aguamar, a una prova on també
hi havia en Toni Font.

A les curses complementàries, va destacar el seu
fillol, en Joan Tomàs Darder, que va demostrar la seva
superioritat guanyant tant la cursa del dissabte com la del
diumenge. Aquesta no era la seva primera victòria ja que
una setmana abans, a Muro, va guanyar el Memorial
Bernat Capó.
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Calendari Futbet 2009
Dimecres 8 de Juliol
21h. Asociación Wl_Mar - Electrodomèstics Nadal
22h. Polipalanca – Binicomprat
Dijous 9 de Juliol
20’30h. Binicomprat - Instalacions M+
21’30h. Bar S’Intensiu - Asociación Wl_Mar
22’30h. Rústic des Pla - Caixa Postal
Divendres 10 de Juliol
20’30h. Àfrica - Polipalanca
21’30h. Mundi Esport - Es Fixo
22’30h Es Triquet - Alumini Biel Vanrell
Dimarts 14 de Juliol
21h. Alumini Biel Vanrell - Mundi Esport
22h. Es Fixo - Bar S’Intensiu
Dimecres 15 de Juliol
21h. Caixa Postal - Àfrica
22h. Instalacions M+ - Es Triquet
Dijous 16 de Juliol
20’30h. Asociación Wl_Mar - Mundi Esport
21’30h. Alumini Biel Vanrell – Binicomprat
22’30h. Polipalanca - Rústic des Pla
Divendres 17 de Juliol
20’30h. Instalacions M+ - Àfrica
21’30h. Es Fixo - Es Triquet
22’30h. Electrodomèstics Nadal - Bar S’Intensiu
Dimarts 21 de Juliol
21h. Binicomprat - Es Fixo
22h. Àfrica - Alumini Biel Vanrell
Dimecres 22 de Juliol
21h. Caixa Postal – Polipalanca
22h. Rústic des Pla Instalacions M+
Dijous 23 de Juliol
20’30h. Asociación Wl_Mar - Binicomprat
21’30h. Bar S’Intensiu - Mundi Esport
22’30h. Alumini Biel Vanrell - Rústic des Pla
Divendres 24 de Juliol
20’30h. Instalacions M+ - Caixa Postal
21’30h. Es Fixo - Àfrica
22’30h. Electrodomèstics Nadal - Es Triquet
Dimarts 28 de Juliol
21h. Es Triquet - Asociación Wl_Mar
22h. Mundi Esport - Electrodomèstics Nadal
Dimecres 29 de Juliol
21h. Binicomprat - Electrodomèstics Nadal
22h. Polipalanca - Instalacions M+
Dijous 30 de Juliol
20’30h. Electrodomèstics Nadal - Àfrica
21’30h. Bar S’Intensiu - Binicomprat
22’30h. Asociación Wl_Mar - Rústic des Pla
Divendres 31 de Juliol
20’30h. Alumini Biel Vanrell - Polipalanca
21’30h. Es Fixo - Caixa Postal
22’30h. Mundi Esport - Es Triquet
Dimarts 4 d’Agost
21h. Àfrica - Asociación Wl_Mar
22h. Rústic des Pla - Es Fixo
Dimecres 5 d’Agost
21h. Caixa Postal - Alumini Biel Vanrell
22h. Es Triquet - Bar S’Intensiu
Dijous 6 d’Agost
20’30h. Asociación Wl_Mar - Polipalanca
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21’30h. Bar S’Intensiu - Rústic des Pla, (1)
22’30h. Electrodomèstics Nadal - Caixa Postal
Divendres 7 d’Agost
20’30h. Mundi Esport - Àfrica
21’30h. Es Fixo - Instalacions M+
22’30h. Es Triquet - Binicomprat
Dimarts 11 d’Agost
21h. Binicomprat - Mundi Esport
22h. Rústic des Pla - Electrodomèstics Nadal
Dimecres 12 d’Agost
21h. Àfrica - Bar S’Intensiu
22h. Caixa Postal - Asociación Wl_Mar
Dijous 13 d’Agost
20’30h. Àfrica - Es Triquet
21’30h. Caixa Postal - Bar S’Intensiu
22’30h. Rústic des Pla - Mundi Esport
Divendres 14 d’Agost
20’30h. Polipalanca - Electrodomèstics Nadal
21’30h. Alumini Biel Vanrell - Es Fixo
22’30h. Instalacions M+ - Asociación Wl_Mar
Dimarts 18 d’Agost
21h. Polipalanca - Es Fixo
22h. Instalacions M+ - Alumini Biel Vanrell
Dimecres 19d’Agost
21h. Binicomprat - Àfrica
22h. Es Triquet - Rústic des Pla
Dijous 20 d’Agost
20’30h. Caixa Postal - Triquet
21’30h. Polipalanca - Mundi Esport
22’30h. Rústic des Pla - Binicomprat
Divendres 21 d’Agost
20’30h. Instalacions M+ - Bar S’Intensiu
21’30h. Es Fixo - Asociación Wl_Mar
22’30h. Alumini Biel Vanrell - Electrodomèstics Nadal
Dimarts 25 d’Agost
21h. Asociación Wl_Mar - Alumini Biel Vanrell
22h. Electrodomèstics Nadal - Instalacions M+
Dimecres 26 d’Agost
21h. Bar S’Intensiu - Polipalanca
22h. Mundi Esport - Caixa Postal
Dijous 27 d’Agost
20’30h. Bar S’Intensiu - Alumini Biel Vanrell
21’30h. Mundi Esport - Instalacions M+
22’30h. Àfrica - Rústic des Pla
Divendres 28 d’Agost
20’30h. Es Triquet - Polipalanca
21’30h. Electrodomèstics Nadal - Es Fixo
22’30h. Binicomprat - Caixa Postal
Observacions:
Els Quatre primers equips classificats jugaran les semifinals.
Dates a determinar
*És obligatori portar els corresponents dorsals a les camisetes.
**Per a poder disputar les semifinals i la final i 3r i4t lloc tot jugador
ha de jugar un mínim de quatre partits de la fase prèvia (lliga).
*** Sancions: Targeta groga 3 •
Targeta blava 5 •
**** Expulsió per blava directa suposarà un partit de sanció.
*****Les incompareixences suposaran la pèrdua de tres punts
******Les agressions o conats d’agressió, tant als àrbitres, com
altres jugadors suposarà l’exclusió per a la resta del torneig.
****** No es poden canviar d’horaris els diferents partits.
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FOTO ANTIGA: Aquesta foto no és tan antiga com les que hem anat publicant darrerament. Està feta fa uns 14 o quinze anys a sa guarderia ubicada a Ca Ses
Monges. La foto ens l'ha cedida na Joana Aina Mascaró, i si no els coneixeu, el proper número publicarem els seus noms

