MARIA DE LA SALUT
Número 277

Any XXIII

SETEMBRE 2009

L'ESTIU
DE
MARIA

ES REBROT A
MENORCA

FIRES NOCTURNES

EL TORRENT DE PAREIS

FENT CARRERANY - 2 (194)

Sumari
Editorial i sumari ................................ 2
Programa de les festes de la Mare de Déu 3
Aniversari del Pub Es Fixo ................. 4
Pregó de les Festes de la Mare de Déu 2008 6
Música Clàssica de Cura ..................... 6
Denúncia obra Sa Bisbal ................... 11
Acampada d'Es Rebrot a Menorca ... 12
Licitació de 10 nous centres de salut 13
Bullit de Notícies .............................. 14
Demografia. Telèfons d'interès ......... 16
Poemes i gloses ................................. 17
El temps. Horaris del tren i bus ........ 17
Fent Carrerany fa vint anys .............. 18
Ens ha deixat un gran naturalista ...... 19
Els avanços del nostre temps ................. 20
Per a què serveix la TDT? ..................... 21

Qui dies passa.Març, 2009.. .............. 22
Resultats futbet 2009 ........................... 25
Carreres ciclistes de la Mare de Déu 26
Imatges de les fires nocturnes ........... 27
L'excursió al Torrent de Pareis.......... 28
FOTOGRAFIES:
Tomeu Arbona
Pere Crespí
Magí Ferriol
Joan Gelabert
Miquel Oliver

Setembre 2009

EDITORIAL
El fet que el passat juliol enllestíssim la revista dos dies abans
d’acabar el mes (per la impossibilitat física d’acabar-la el dia que tocava),
va fer que no poguéssim fer-nos ressò dels esdeveniments que afectaren
Mallorca el penúltim dia de juliol.
L’atemptat, atribuït a un escamot d’ETA, que ocasionà la mort a
dos guàrdies civils a Calvià, sacsejà l’opinió pública i mogué la societat
civil mallorquina a posicionar-se per rebutjar tota forma de violència
per aconseguir objectius polítics. Usar la nostra terra com a territori per
a les seves accions violentes va ser desqualificat sense vacil·lacions de
cap classe. I encara que un mes tard (pels problemes que hem comentat
al principi) ens volem afegir al rebuig total i sense discussió que l’acció
va generar en la nostra societat.
Les legítimes aspiracions polítiques queden automàticament fora
de lloc quan van acompanyades de la violència per aconseguir-les. I
això és el que diferencia clarament els valors democràtics (els nostres
valors) dels totalitaris (els seus valors). Per tant, des de la discrepància
que tantes vegades hem mostrat respecte d’actuacions emparades per la
legalitat de les majories, seguim apel·lant a la paraula, a la raó i a la
discussió com les úniques eines per solucionar els conflictes en les
societats actuals.
Una vegada marcat aquest principi irrenunciable de cultura
democràtica, no podem deixar de parlar d’un tema més alegre. Arriba el
mes de setembre i arriben les Festes de la Mare de Déu. És temps d’alegria
col·lectiva i de festa major. En aquest exemplar teniu el programa elaborat
per la Comissió de Festes. D’entrada sorprenen algunes coses. Així, la
tradició del pregó que s’ha aconseguit que arrelàs com un acte important
no pot quedar diluït en un dimecres, entre setmana i enmig de la plaça,
amb problemes per poder-lo seguir atentament. Ja és ben hora que es
faci en un lloc més recollit (l’església, per exemple, o Ca ses Monges) i
que pugui ser seguit amb comoditat i lluny del renouer de la plaça. És
una llàstima que no hi hagi ball de bot, obert i participatiu. No hi ha
coets, ni correfoc. El play-back de les criatures és massa tard, etc. A
pesar de tot, però les Festes de la Mare de Déu 2009, independentment
de tot això, seran com han estat sempre: uns dies de retrobament familiar
al voltant de la taula i de festa i gresca espontània al marge de la
programació oficial. Tal i com han de ser les festes: vives i actives.
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PROGRAMA DE LES FESTES DE LA MARE DE DÉU 2009
Dissabte, 29 d'agost

Divendres 4

10.00h Tirada de Guàtleres. A Son Roig.
21.30h Entrega de trofeus de la Tirada de Guàtleres.
22.00h Festa dels caçadors. Sopar i ball.
23.30h Exhibició de toc amb reclam a càrrec dels
Siuladors de Vilareal
Organitza. Societat de Caçadors «Sa Guatlera».

17.00h Campionat de truc «Es Fixo».
21.00h Sopar popular. Soparem tots plegats.
L’Ajuntament posarà les taules, les cadires, aigua i vi i
els tassons. La resta l’haureu de dur vosaltres, es prega
reservar taula abans de dia 1 de setembre. Demanam la
col·laboració de tots per la recollida selectiva de fems.
1.-Damunt les taules trobareu sacs de fems per fer la
neteja de la taula.
2.-Pregam que, després, els dipositeu als contenidors
que hi haurà als voltants de la Plaça.
3.-Pregam que, després de sopar i abans del Play-Back,
desmonteu la vostra taula i les acaramulleu als costats
de la Plaça.
23.00h Play-Back per a adults. Premis en metàl·lic.
Inscripcions a l’Ajuntament fins abans de començar el
sopar popular. Organitza i presenta : Cati Marquet Joy.

Diumenge, 30 d'agost
9.00h Carreres ciclistes. Categories: Alevins, infantils,
promoció, senior i màster -30, màster 40-50-60.
Organitza: Club Ciclista Maria de la Salut.
17.00h Gimkana bruta per a joves. Organitza: Casal
Jove, Escola de Música i monitors de l’Escola d’estiu.

Dilluns 31
18:30h Festa de fi de curs de l’escola d’Estiu. Amb
castells inflables.
Organitza: Monitors de l’Escola d’Estiu.

Dimarts 1
14:00h Hissada de la bandera que fa fideus.
21.00h Cinema a la fresca. INDIANA JONES I EL
REGNE DE LA CALAVERA DE CRISTALL
A la Plaça de Dalt.
21.00h Primera semifinal Torneig de Futbet.
22.00h Segona semifinal Torneig de Futbet.
Organitza: Bar Poliesportiu Km. 0

Dimecres 2
18.00h Excursió familiar en bicicleta pel terme
municipal. Sortida de la Plaça des Pou.
21.30h Pregó de festes a càrrec de Tomeu Arbona
Quetglas. A la Plaça des Pou.
22.00h Mostra de Ball de bot a càrrec de
«So de Castanyetes». A la Plaça des Pou.

Dijous 3
10.00 h Diada esportiva. Organitza: Monitors de
l’Escola d’Estiu. Al Poliesportiu.
20.00 h Inauguració de l’exposició de pintura de Paul
In den Eicken. Horari : Fins dimarts 8 de 18:00 a 20:00
hores. A Ca ses Monges.
21.00h Tercer i quart lloc Torneig de Futbet.
22.00h Final Torneig de Futbet.
Organitza: Bar Poliesportiu Km. 0
Al Poliesportiu.
23.00h Concurs de PlayStation-Singstar.
Organitza: «Casal Jove». A Ca ses Monges.

Dissabte 5
10.00h Partit futbol benjamins.
11.00h Partit futbol alevins.
Organitza: F.C. Maria de la Salut.
15.30h Tirada de Guàtleres. Organitza. Societat de
Caçadors «Sa Guatlera». A Son Roig.
17.00h Gimkana per a mobylettes.Organitza: Motor
Club «Cop de Gas».Verificacions a la Plaça des Pou.
Baix de Roqueta.
18.30h Inauguració del camp de gespa.
18.50h Partit futbol Segona Regional.
F.C. Maria de la Salut-Son Servera
21.00h Concert del XXII Festival de Música Clàssica
de Cura Pla de Mallorca amb Contemporary Club
Ensemble(Percussió, clarinet i baix).A l’Esglèsia.
21.30h Play-Back infantil. Organitza:Club d’esplai
«EsRebrot». Al la Plaça des Pou.
00.00h Son Perot Rock Organitza: Associació
«Rock’N’Rostoll». A Son Perot.

Diumenge 6
11.00h Obra infantil «Na Llauneta recicla». A càrrec de
Cia. Mariantònia Oliver. A la Plaça de Dalt.
17.00h XVIII Torneig Social Blitz. Partides de 5 minuts
per jugador. Organitza: Club d’Escacs de Maria. A la
Plaça des Pou.
18.00h Missa, berenar i festa per a la Gent Major. Gelat
per a tots. Animació musical. Patrocina: «Sa Nostra».
A la Plaça des Pou.
21.30h Conferència “El sexe a través de la història” a
càrrec del Doctor en Història. Jaume Serra Barceló.
Organitza:Associació com.fessió@maria.es
Al local de la Tercera Edat.
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23.00h Revetlla amb les actuacions de: 3 caires. Mercé
Serra amb Chist White and Soul Café Band. Grup
Fulanos de Tal. Dj.

Dilluns 7
11.00h Taller infantil Organitza: Grup d’Esplai «Es
Rebrot» A la Plaça des Pou.
17.00h Dues hores de mobylettes. Organitza: Motor
Club «Cop de Gas». Baix de Roqueta.
19.30h Desfilada de moda infantil. Organitza: Escoleta
Municipal. A la Plaça des Pou.
22.00h «La paraula i els peus nus», a càrrec de Cia.
Mariantònia Oliver. Organitza:Ajuntament de Maria de
la Salut. A la Plaça de Dalt.
23.00h Gran revetlla amb les actuacions de: Swing ,
Horris Kamoi Disc Jockey SOR MARIA PATATILLA

Dimarts 8
10.00h Passacarrers amb els Xeremiers.
Sortida de la Plaça des Pou.
12.00h Ofici Major. Presidirà l’ofici i farà
el sermó el Vicari General Mn. Simó Jordí
Garau Mates.
13.00h Carreres de joies i cucanyes. A la
Plaça des Pou.

ANIVERSARI DEL PUB ES FIXO
Per celebrar un altre aniversari
de la seva obertura el Pub es Fixo
tornà a organitzar un parell d’actes:
concert del grup Jazz Ska, festa
Safari, dinar i uns quants saraus més.
Aquí teniu una fotografia feta el dia
del concert del grup de Maria i com
podeu veure ja tenen un bon grapat
de fans que els segueixen.

Setembre 2009
17.00h XX Torneig Escolar d’Escacs. Partides de 10
minuts per jugador. Organitza: Club d’Escacs de Maria.
A la Plaça des Pou.
22.30h Revetlla amb les actuacions de: Sabi Alexandra
i Trio Arcoiris

Dissabte 19
10.00h XXIX Torneig d’Escacs Obert. Organitza: Club
d’Escacs de Maria. A Ca’s Metge Monjo.
20.30h 1a Cursa nocturna a peu, Solidària en benefici
de l’Associació de l’esclerosi múltiple (1ª Maria de la
Salut Night Challenge).
Preinscripcions: nnggdemariadelasalut@hotmail.com i
2 hores abans a l’Ajuntament.
El preu de les inscripcions serà de 3 euros en benefici
de l’associació de l’esclerosis múltiple.
Organitza: Noves Generacions de Maria de la Salut.
Sortida de la Plaça des Pou.
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PREGÓ DE LES FESTES
DE LA MARE DE DÉU 2008
«[Venint de Santa Margalida] a mà dreta, damunt un
petit turó baix coronat per un parell de molins de vent i plantat
d’arbres, apareix Maria, amb la seva església i la filera obscura
de cases.» Aquesta és la descripció que va fer del nostre poble
l’Arxiduc Lluís Salvador, un teòric visitant il·lustre que potser
mai no hi va fer estada. Una església i una filera de cases
obscures sobre un turó i encara hi podem afegir els camps de
blat o d’ordi que l’envoltaven, els figuerals, avui ja tan escassos,
i els ametllerars. Fa quasi cent cinquanta anys que varen ser
escrites però a mi encara m’agrada utilitzar aquestes paraules
per referir-me a Maria. Un grapat de cases obscures, aferrades

d’un vell molí de sang m’he imaginat la petita bèstia que junyien

al turó entorn d’una església. M’agraden, sobretot perquè

a l’extrem d’aquell tronc d’ullastre, d’alzina o de pi i que feia

l’autor fa servir uns mots elementals que desprenen una forta

rodar la mola que convertia el blat o l’ordi en farina. Rere les

sentor de presència humana. Les cases es construïen dalt dels

posts d’un cup que ara donen frescor a un redol de ramelleres

turons del carrer major i de l’arraval per no perdre cap quartó

ombrívoles hi veig les petjades de tantes persones que any rere

de terra bona que pogués produir unes barcelles de gra. Hi

any convertiren el rem en el vi aspre que bevien els nostres

destaquen aquestes cases, unes cases que, durant segles, sense

pares o els nostres padrins. Rere un amagatall per al gra que

interrupcions, han contemplat el combat per la vida de

buida la paret mestra d’una casa hi ha els patiments de la

successives generacions d’homes i dones. Les cases que no

postguerra i la lluita per obtenir un tros de pa per dur-se a la

només dibuixen el perfil del poble, sinó que li atorguen unes

boca quan les compres s’havien de fer amb llibreta de

determinades característiques físiques, però també morals. Per

racionament. Sobretot, però, hi ha uns homes, els meus

a mi és evident que una part de la vida dels homes impregna,

predecessor que es jugaven la subsistència en aquell sac de

dóna fesomia a les parets que han delimitat el seu habitacle,

gra o en aquelles poques mesures de farina que obtindrien del

als carrers per on ha transcorregut la seva vida, als camps que

blat amagat. Els mateixos homes que havien sembrat els camps

han conreat. Sobretot són importants les cases. La pedra i

que envolten el turó descrits per l’Arxiduc fins a convertir-lo

l’argila de les més antigues, el marès i el ciment de les posteriors

en un mar de bruies primer i després de tiges dretes vinclades

saben tant de les tristeses, les alegries, les il·lusions i les

pel pes de l’espiga. Una immensa mar de conreus que cobria

experiències que les han tingut per escenari! Per això em costa

aquest racó interior de Mallorca, tanmateix ben mediterrani.

d’acceptar que en desapareguin tantes, algunes carregades

No és poca cosa. Ells, els nostres predecessors, ens

d’història. Si desapareixen també desapareix tot el que els

han fet com som. Ho crec sincerament. Els homes que m’han

homes hi han deixat, tot el que conserva la seva memòria quan

precedit han determinat el meu caràcter, la meva manera

ja n’han desaparegut els descendents més directes. Una

d’entendre el món, per bé que jo m’hagi hagut d’adaptar a les

memòria amb la qual també m’agrada conviure. Quan he baixat

circumstàncies de la meva època i ja no tragini sacs de gra cap

a un soterrani petit i obscur i hi he vist arraconades les restes

al molí de sang. Ho he volgut explicar en la novel·la Com una
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vella cançó, en part protagonitzada per una d’aquestes cases

o la necessitat de fer el cap més viu que una centella si no

de Maria, la que jo més conec, i sospit que és aquesta novel·la

volíem que els altres al·lots ens fessin la vida impossible en

el que ha fet que l’Ajuntament de Maria, amb el seu batle al

tenien part de la culpa. El present sempre té un ingredient de

capdavant, m’hagin convidat a dirigir-vos aquestes paraules.

lluita, de dificultats que hem de superar, siguin les que siguin,

Els estic ben agraït, tot i que ja els vaig avisar que, d’aquest

i per això sempre pensam que els temps que ja han passat varen

tràngol, no en traurien gaire llustre i estic segur que algú els

ser millors o que ho seran els que encara han de venir. És un

retraurà el desencert de la seva elecció.

engany, una il·lusió com qualsevol altra. Un engany que ens

Ara, però, ja no podem tornar a rere. Quan vaig haver

pot fer la vida més agradable, i, per tant, ja està bé que

acceptat l’encàrrec del pregó em vaig posar a pensar què hi

l’abracem, però només és això, una il·lusió. Pensant, per tant,

podia dir. La primera temptació, la més fàcil de satisfer era la

en els dies en què jo era un infant, vos diré clarament que si

d’evocar els meus anys d’infant transcorreguts en part, sobretot

alguna vegada se’m presenta l’oportunitat de vendre l’ànima

a l’estiu, al poble. Tot d’una em varen venir al cap imatges

al diable no serà a canvi de recuperar aquells anys. Com Faust

disperses. Al centre, les festes de la Mare de Déu, les que avui

voldria tenir el coneixement absolut i l’eterna joventut, això

tornam a saludar, que llavors acabaven amb la bulla de

sí, però aquesta és una altra història en què tampoc no em convé

despenjar el paperí amb els ganxos i convertir-lo en masseta

entrar aquí si no vull que, amb tot la raó del món, en faceu

de fil que ens havia de permetre després fer volar els estels.

callar a xiulades.

També els dies encesos de pellucar ametlles, d’anar a l’hort

Des d’una perspectiva més col·lectiva, més social,

d’un o altre parent a regar les parades de domatigueres, prebers

tampoc no m’atreu gens la idea que ens tornem a trobar on ens

i albergineres amb l’aigua de la sínia, o els de la batuda a l’era,

trobàvem llavors, a les darreres dècades de la postguerra. Hi

amb els llençols de palla fermats que acabaven al sostre i els

havia massa duresa en la vida, massa misèria: massa duresa

grans pallers que s’aixecaven per tot arreu. Sobretot record el

moral, perquè se’ns negava la possibilitat de pensar lliurement;

de l’entrada del poble, on ara hi ha el camp de futbol.

massa duresa econòmica perquè la majoria de persones havien

De seguida, però, vaig abandonar aquesta idea. Cada

de fer jornades interminable només per tenir les necessitats de

un de vosaltres pot fer una evocació d’aquestes característiques

subsistència mínimes cobertes; massa duresa física, sotmès el

molt més rica de la que jo podria fer, que en el fons sempre
vaig ser un infant ciutadà. De fet, alguns dels pregoners que
m’han precedit ja l’han feta.
Tampoc no som gaire partidari de deixar-me dominar
per la nostàlgia ni per la reivindicació d’aquells anys. No
m’agrada fer creure que aquella va ser una època daurada,
magnífica. Segurament la infantesa sí que és percebuda com
un dels moments més feliços de la vida de moltes persones,
però això és així perquè sempre l’evocam quan ja l’hem
perduda. Ja ho deia un escriptor famós que els únics paradisos
que existeixen són els perduts. Quan la vivíem no trobàvem
tan meravellosa la nostra infantesa, i les clatellades dels mestres
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nostre cos a tots les repressions que marcava la intransigència

amb Universitat pròxima i amb hospitals a l’abast, moderns i

religiosa.

tècnicament avançats, es viu molt millor que sense totes

Tanmateix, també estic convençut que de qualsevol

aquestes coses. Però hem de ser capaços d’aprofitar tot això a

situació se’n pot treure alguna cosa positiva, alguna convicció

benefici propi, a benefici d’enfortir els trets comunitaris

que ens ha d’ajudar en la vida. Per això també ara, després de

essencials que sempre ens han caracteritzat. Els tractors han

distanciar-me’n prou, voldria remarcar un aspecte positiu

de fer la feina més fàcil, però no han de fer oblidar que el

d’aquells anys. I no tinc cap dubte a l’hora de triar-lo: és el de

capital més important que hi ha al camp és el dels homes que

la cohesió que el poble presentava. Cada un dels seus habitants,

el treballen, els d’aquells que en viuen. Les carreteres i els

com una de les seves conviccions més fermes, tenia la

transports de tota mena ens han de permetre conèixer més i

consciència de formar part d’una col·lectivitat determinada.

millor els altres pobles i així aprendre d’ells tot el que ens

Cada un sabia bé, sense necessitat de proclamar-ho, que

poden ensenyar, però també hem de saber explicar als altres

formava part d’un grup humà compacte, precís definit i

quins són els nostres valors perquè així els puguem demanar

mantenia uns lligams molt estrets amb els altres membres de

que els respectin; els mitjans de comunicació audiovisual i les

la seva comunitat. Sabia quina llengua parlava i com la parlava,

tecnologies de la comunicació, amb el portentós avenç de la

confonent el «Déu» totpoderós amb l’altre «deu», més modest

xarxa d’internet, ens ha de fer sentir ciutadans del món, però

perquè només era, només és, un dels numerals cardinals. Ser

ciutadans de ple dret, amb prou força per mostrar que en les

de Maria volia dir viure d’una determinada manera, molt

autopistes de la comunicació la llengua que parlam també hi

relacionada amb l’elementalitat de la terra, de les estacions de

sap navegar. En fi, la Universitat ha de recollir les darreres

l’any. També volia dir compartir els abeuradors per a les bistis

teories científiques, però també ha de saber generar solucions

i fer-se costat quan algú havia d’aixecar una casa o havia de

concretes adaptades als problemes immediats que travessa la

fer alguna feina per a la qual no li bastaven els seus braços.

societat mallorquina. Aquest és l’objectiu que no hauríem de

Volia dir això i volia dir moltes més coses que ara seria massa

perdre mai de vista i que també té les seves conseqüències en

llarg d’enumerar.

la vida local.

Sí, tenia sentiment de poble, més que sentiment tenia

No és fàcil aconseguir la supervivència cultural en el

«experiència» de poble, i les amenaces que feien perillar

context actual. Tot va molt de pressa. Potser és la velocitat el

aquesta experiència eren relativament febles. Tenc por que les

gran perill que ens assetja. Sense que te’n temis, d’un dia per

coses avui duguin camí de canviar i de canviar amb rapidesa.

l’altre tot pot canviar. Pens, però, que si en alguna part de

Encara som a temps a fer-nos forts i de redreçar els errors que

Mallorca hi ha grups humans que encara viuen els seus trets

puguem cometre, però l’amenaça és evident, molt més gran

comunitaris com un fet real és a pobles com Maria, pobles

que en cap altra època del passat.

parcialment allunyats de les zones més turístiques i

No m’entengueu malament. Pens que la modernitat

macrourbanes. A Maria encara és possible la integració dels

en ella mateixa no és dolenta; ben contràriament és un bé al

nouvinguts amb la llengua pròpia i encara és possible descriure

qual no hem de voler renunciar de cap manera. Però això no

els costums, la manera de ser que ens caracteritza amb una

ha de comportar la pèrdua de la nostra identitat. Amb tractors,

certa homogeneïtat. Maria té una activitat social estructurada i

amb carreteres asfaltades construïdes amb criteris de

és a temps de negar-se a convertir-se en un poble dormitori de

sostenibilitat territorial, amb televisió digital, amb internet,

gent anònima que no hi té cap més relació que la que li atorga
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haver-hi trobat un habitatge més barat del que hauria trobat a

sentit. A les autoritats els correspon actuar, fer que les normes

la majoria de barris de ciutat. Té un teixit social ben articulat

es compleixin, marcar les pautes de la convivència, generar

que el dota d’activitat pròpia. Les associacions que hi ha

iniciatives de tota mena per aconseguir que l’objectiu marcat

constituïdes en són la prova més evident. Societats culturals

pugui ser una plena realitat. No és suficient deixar que els dies

com Fent Carrerany i la seva impagable publicació que l’any

passin i que les coses s’ordenin o, més probablement, es

passat ja va celebrar el seu vint-i-cinc aniversari. Associacions

desordenin per elles mateixes. Això pot conduir al caos o, dit

esportives com el club de futbol, l’associació de caçadors, el

d’una altra manera, pot conduir a què els camps que envolten

Cop de Gas, el club d’escacs o el de ciclisme, amb els amics

el poble s’assemblin cada vegada més a abocadors, els camins

del qual he pogut compartir tantes hores, i sobretot tants de

rurals a pistes tercermundistes plenes de clots o a que els carrers

quilòmetres, i amb els quals encara esper poder-ne compartir

urbans s’allarguin, s’eixamplin o s’estrenyin sense seguir cap

molts més. Associacions socials com les de la tercera i la segona

criteri. No és això el que volem. Tampoc no volem un poble

edat, delegacions locals dels partits polítics, l’associació de

que s’assembli cada vegada més a una torre de babel lingüística

pares i mares del col·legi públic, el grup d’esplai, l’escola de

o que es caracteritzi per la seva inactivitat cultural. Per això

música i algunes altres que de segur em deix al caixó. Això em

demanam actuacions concretes que reforcin aquests trets.

fa ser optimista. Crec sincerament que a Maria encara sabem

No seria just però que la meva crida anàs dirigida

el que vol dir la paraula «poble» i que no en volem perdre el

només a les autoritats. Tots hi tenim responsabilitats en aquests

sentit. Si no m’equivoc hauríem de poder abraçar la modernitat

temes i és entre tots que farem que el poble sigui d’una manera

i les innovacions tecnològiques, que tan plaent ens poden fer

o d’una altra. Cal, però, que donem importància al que

la vida, i, al mateix temps, ser molt bel·ligerants en temes

vertaderament en té. Per a mi, per exemple, no té gaire

relacionats amb els nostres costums i les nostres festes que

importància que s’alenteixi el ritme del progrés. Jo som un

volem que continuïn regint-se en les seves línies essencials

partidari decidit de la lentitud, del viure a poc a poc, sense

pels mateixos patrons que s’han regit fins ara. Hauríem de poder

gaire presses, de les coses reposades, dels instants que ens

fer front als canvis demogràfics i als moviments migratoris i

deixen assaborir cada segon que transcorre. Tampoc no convé

immigratoris tan intensos avui en dia i, al mateix temps, ser

que ens obsessionem amb l’acumulació de beneficis per la via

molt estrictes amb temes relacionats amb la conservació del

que sigui. Estic de tot convençut que la felicitat, cas que

territori i el respecte a l’ordenació urbanística, o amb la defensa

existeixi, no depèn directament de la riquesa material que

de l’ús públic i privat de la llengua catalana que sempre hem

puguem acumular, o com a mínim no en depèn exclusivament.

parlat i que volem continuar parlant. Només així ens podrem

No vull insistir més, però. Seguint amb aquesta

continuar reconeixent en els carrers del poble de què parlava

filosofia d’aprofitar cada minut, trob que avui ja us he robat

l’Arxiduc i podrem continuar transmetent als nostres fills, a

massa temps. Per damunt de tot, aquests són dies de festa i

través de la llengua pròpia, la nostra peculiar visió del món.

d’alegria i jo ja he predicat prou. El pregó ha de servir per

Tot això encara es possible si tots volem que sigui

invitar-vos a que les visqueu plenament, per demanar-vos que

possible. Però hem de treballar per aconseguir-ho. Hem de saber

les sapigueu compartir amb propis i amb estranys, i, sobretot

renunciar als guanys massa fàcils i hem de mantenir amb

que vos enorgulliu de ser mariers, com jo me n’enorgullesc.

fermesa les nostres conviccions. Val la pena que ho facem. La

Per això, deixau-me acabar simplement amb el crit de Visca

meva crida a les autoritats i a cada un de vosaltres va en aquest

Maria i visca les festes de la Mare de Déu.
Joan Mas i Vives
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HEM REBUT AQUEST ESCRIT ADREÇAT A
L'AJUNTAMENT AMB EL PREC DE LA
SEVA PUBLICACIÓ
Joan Miquel Bergas Font, portaveu del grup municipal
del PSM-INDEPENDENTS DE MARIA, i Catalina Roig
Castelló, portaveu del grup municipal del PARTIT
SOCIALISTA DE MARIA DE LA SALUT,
EXPOSEN
Que en data 17 d’abril de 2009, la Comissió de
Govern va concedir llicència per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat a les parcel·les 465 i 755 del
terme municipal de Maria de la Salut ( expedient d’obres
4/07).
Que en data 11 de maig de 2009 varen ser
enderrocades les antigues cases de Can Talaia, dins la
parcel·la 465, del polígon 1 de Maria de la Salut.
Que en data 29 de juny de 2009, la Junta de Govern
Local va acordar autoritzar el projecte d’execució d’un
habitatge unifamiliar aïllat a les parcel·les esmentades.
Que a principis del mes de juliol es van començar
les obres sobre el camí de la Bisbal, tal i com vàrem poder
comprovar personalment així com per les fotografies
sortides en premsa.
Que els propietaris de les cases de Sa Bisbal es van
posar en contacte amb nosaltres per explicar les accions
que estan duent a terme a més de aportar-nos diversa
documentació referent a la titularitat del camí, així com
possibles irregularitats de la construcció.
Entre les circumstàncies més rellevants que ens han
aportat els propietaris de la Bisbal, cal destacar:
1. L’enderrocament de les cases de Can Talaia.
2. L’obertura d’un nou camí o vial dins una parcel·la
sense concórrer els supòsits normatius que el Pla
Territorial de Mallorca estableix.
3. La construcció d’una vivenda nova unifamiliar
sobre la superfície d’un antic camí. La naturalesa
del camí es dubtosa, ja que es tracta d’un antic
camí rural que dona accés, des de temps
immemorial, a les anomenades cases de Sa Bisbal.
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4. L’agrupació de diverses finques a banda i banda
del camí de Sa Bisbal ometent la referència del
camí, existint la possibilitat d’una irregularitat ja
que en les escriptures anteriors a l’agrupació es
fa referència al camí « colinda con camino de
senda que atraviesa la íntegra». Des del nostre
punt de vista no es possible dur a terme una
agrupació de finques ometent l’existència d’un
camí que consta a les escriptures.
5. El gran impacte ambiental al qual dona lloc la
construcció d’una vivenda ben enmig d’un camí
i al punt més alt de la finca.
Com a conseqüència d’aquestes circumstàncies els
propietaris de les cases de La Bisbal, han interposat una
demanda civil per a la suspensió de les obres, han fet
arribar uns escrits-denúncia a l’Agència de protecció de
la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, al
departament de Patrimoni del Consell de Mallorca i a la
Conselleria de Medi Ambient, a part de la imminent
interposició d’un contenciós administratiu contra la
llicència d’obres municipal atorgada per l’Ajuntament de
Maria de la Salut.
Com a conseqüència de totes aquestes
circumstàncies i actuacions, tot i que la majoria son de
caire privat i subjectes al dret civil, la continuació de les
obres podria suposar uns perjudicis tant per als particulars
com per a l’ajuntament, depenent de les resolucions que
adopti tant la via civil com la via contenciosaadministrativa.
Per tot això,
Sol·licitem al Sr. Batle de la nostra Corporació que adopti
les mesures cautelars oportunes davant l’inici de la
construcció, per tal que la mateixa no suposi cap perjudici
per als ciutadans del nostre poble, suspenent les obres
descrites almenys fins que es resolguin les demandes i
escrits presentats pels particulars afectats, ja que la
continuació de la construcció podria causar danys
d’impossible o difícil reparació.
Maria de la Salut, 7 d’agost de 2009.
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Acampada de l'Esplai Es Rebrot a Menorca
Aquest passat mes d’agost els nins i nines de
l’Esplai Es Rebrot de Maria feren una acampada a
Biniparratx (Menorca). Segons ens han contat, el seu
viatge va ser motivat per ajudar un científic a retornar al
present ja que havia quedat “penjat” a la Menorca
prehistòrica. Fos quin fos el motiu del seu viatge la veritat
és que els més de quaranta rebroters s’ho passaren de
primera. Si mirau les fotografies atentament els veureu la
cara de felicitat que posaven. Tengueren temps de jugar,
de fer tallers, danses, gimcanes, nedar a la piscina, anar
d’excursió,
embrutar-se de
valent i de
passejar per
Ciutadella, això
sí,
després
d’haver
fet
retornar “el seu
amic científic” a
l’època actual.
Ara ja esperen
amb delit la
propera acampada.
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Consell de Govern Aprovada la licitació de 10 nous centres de salut i unitats bàsiques que
beneficiaran a 83.000 persones i que suposaran una inversió de més de 54 milions d’euros
Són els d’Andratx, Ariany, Esporles, Maria de la Salut,
es Molinar, Muro, sa Pobla, Porreres, ses Salines i Son Servera

28 d’Agost 2009.- El Consell de Govern ha aprovat, a proposta
de la Conselleria de Salut i Consum, una despesa de 54.121.051
euros per licitar la construcció, conservació i explotació de 10
nous centres de salut i unitats bàsiques d’Atenció Primària en
les localitats d’Andratx, Ariany, Esporles, Maria de la Salut,
es Molinar, Muro, sa Pobla, Porreres, ses Salines i Son Servera.
Aquestes noves infraestructures sanitàries beneficiaran a més
de 83.000 persones que utilitzen els dispositius de la xarxa
sanitària pública.
Un dels objectius del Servei de Salut de les Illes Balears
és la creació i l’adequació dels centres necessaris per a la
prestació de l’assistència sanitària requerida en aquesta
comunitat autònoma. La porta d’entrada al sistema assistencial
són els centres i les unitats bàsiques d’atenció primària, que
garanteixen l’accessibilitat als serveis mitjançant l’adscripció
de cada usuari a un equip d’atenció primària.
El ràpid creixement poblacional, l’evolució
demogràfica, l’antiguitat d’alguns centres que componen la
xarxa assistencial i el desenvolupament de les tecnologies han
impulsat que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears hagi
desenvolupat el Pla d’infraestructures sanitàries per al període
2008-2012, amb què fa una aposta decidida per la millora i la
modernització de la xarxa sanitària pública de les Illes Balears.
En l’àmbit de l’atenció primària, el Pla preveu la
construcció de determinats centres i unitats bàsiques de salut
amb l’objecte de substituir les infraestructures actuals atès que
les deficiències estructurals d’aquests centres no es podran
solucionar a mitjan termini fent-hi obres d’ampliació i reforma.
També es preveu augmentar-ne l’oferta assistencial dotant-los
de nous serveis a les zones on l’evolució demogràfica ha
determinat la necessitat que es pretén satisfer. Mitjançant aquest
procediment se cerca donar solució a algunes de les necessitats
de construcció de centres i unitats bàsiques de salut més
apressants com són les unitats bàsiques de salut d’Ariany, Maria
de la Salut, es Molinar, Porreres i ses Salines, i els centres de
salut d’Andratx, Esporles, Muro, sa Pobla i Son Servera.
En resum, es pretén aconseguir de modernitzar i adaptar
les infraestructures actuals per donar una resposta positiva a la
creixent demanda de serveis de salut de la població afectada,
tenint en compte que les infraestructures actuals fan impossible
assumir la cobertura de les necessitats previstes.

Solar on s'ha de construir la unitat bàsica de salut a Maria

La construcció, conservació i explotació dels nous centres i
unitats bàsiques de salut inclosos en el Pla d’Infraestructures
Sanitàries 2008-12 s’estructura com una concessió d’obra
pública regulada en la Llei de contractes del sector públic. S’ha
de ressaltar que la prestació de l’assistència sanitària roman
fora de la concessió i continua en mans del Servei de Salut de
les Illes Balears.
El concurs de concessió d’obra pública contempla:
• L’execució i finançament de les obres de construcció dels
nous centres de salut (CS) de Muro, Esporles, Sa Pobla, Son
Servera i Andratx, i de les noves unitats bàsiques de salut (UBS)
de Ses Salines, Es Molinar, Ariany, Porreres i Maria de la Salut.
• La posada a disposició i dotació de mobiliari i equipaments
dels 10 nous centres a favor del Servei de Salut de les Illes
Balears.
• El manteniment, la conservació i l’actualització incloent-hi
les inversions necessàries per a la reposició i renovació durant
el període de concessió, amb la finalitat de mantenir en unes
condicions òptimes de funcionament les instal•lacions i
l’equipament dels centres.
• L’explotació dels 10 nous CS i UBS mitjançant la prestació
dels següents serveis no assistencials durant un termini de 10
anys: Neteja. Seguretat. Manteniment. Gestió dels residus
urbans i sanitaris. Desinsectació i desratització.
• Durada del contracte: serà d’11 anys i 2 mesos, a comptar
des del dia següent a la formalització del contracte.
• Termini d’execució d’obres i muntatge dels centres: serà de
12 mesos per a les UBS i de 14 per als CS.
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CINC MINUTS DE SILENCI PER CONDEMNAR
L’ATEMPTAT
El darrer dia de juliol, divendres, l’Ajuntament convocà
els veïnats de Maria davant la Casa de la Vila, a les dotze del
migdia, a guardar cinc minuts de silenci com a mostra de
condemna a l’atemptat terrorista perpetrat dijous dia 30 a
Palmanova, i que va costar la vida als Guàrdies Civils Diego
Salvà Lezaun i Carlos Sáenz de Tejada García.
Un considerable nombre de veïnats del poble es va
acostar de manera voluntària a les portes de l’Ajuntament,
responent així a la crida formulada pel Govern Local i van
manifestar, amb el seu silenci, el seu rebuig als actes terroristes
i mostrar el seu condol als familiars de les víctimes.

NERVIS DAVANT L’ATEMPTAT DE CALVIÀ
Els dies que seguiren l’atemptat que costà la vida a dos
guàrdies civils, varen ser mots els avisos que reberen les
autoritats dient que havien vist els presumptes autors a tal o tal
banda. Des de Palma a Pollença, des de Puigpunyent fins a…
Maria. Els controls afectaren uns quants dies les diferents
entrades al poble i pel que sembla fins i tot, un escamot de
guàrdies civils, feren una batuda per la part de dalt de Sa Raval,
devers Sa Talaia. Davant una telefonada d’un veïnat de Maria
que havia observat un individu que no era del poble, col·locant
una placa de matrícula en una furgoneta, s’organitzà l’expedició
de les forces d’ordre públic, que al final resultà una falsa
alarma.
FESTA ANYS SETANTA
L’Associació 2ona Ona organitzà el primer diumenge
d’agost una festa a la
Plaça des Pou amb els
anys setanta com a
protagonistes
musicals. Amb el
paqtrocini del Consell
de Mallorca, i amb
una posada en escena
que volia imitar els

saraus de l’època, un conjunt format per un grapat de músics
veterans (excel·lents tots ells), anaren passant revista a les
cançons daquells anys. Era curiós veure com els qui varen viure
aquella època musical anaven taral·lejant les cançons i
recordant moments associats a les peces que sonaven i a les
berbenes i festes a què assistiren.
BRUTOR ALS JOCS INFANTILS DE LA PLAÇA DEL
MERCAT
Un grapat de mares i pares que solen acompanyar les
criatures a les instal·lacions
infantils del parc ens han
manifestat la seva inquietud
davant les contínues accions
(que solen tenir lloc els caps
de
setmana)
que
sistemàticament solen acabar
amb
engronsadores i
tobogans embrutats de dalt a
baix. Una setmana són melons
i síndries els que embatumen
els jocs, mentre que d’altres és
gelat, o pastissos que
impossibiliten l’ús de les
instal·lacions.
Sabem que la queixa ha arribat a la casa de la Vila i
que els han promès que mirarien de vigilar més la zona.
POCA FACTURACIÓ PER ALS OPERADORS DE
TELEFONIA MÒBIL
Els diaris duen la notícia que les autoritats locals s’han
posat en contacte amb els operadors de telefonia mòbil per tal
que instal·lin alguna antena en el municipi a fi de millorar la
poca o nul·la cobertura dels telèfons mòbils i que han duit els
usuaris a queixar-se davant les autoritats. Des de l’Ajuntament
se’ls oferia diversos emplaçaments per fer aquesta instal·lació,
però sembla que l’argument de les operadores és que tenen
poca facturació entre els seus clients del poble i que no els
sortia a compte fer cap inversió. Això és un peix que es mossega
la cua, ja que si no hi ha cobertura no hi ha facturació, si no hi
ha facturació no hi ha antenes, i si no hi ha antenes no hi ha
cobertura. A veure qui ho arregla això.
ALFABEGUERA LILA
És una tradició estesa arreu dels Països Catalans donar
alfabeguera el dia de la Mare de Déu d’agost. Seguint aquesta
tradició a la nostra església el dia 15 d’agost es varen repartir
brotets d’alfabeguera a tots
els feligresos que hi anaren.
Enguany han innovat una
mica, i és que han repartit
brots d’aquesta planta de
color lila. És una curiositat
que va sorprendre molta
gent. Tant de bo l’Església
innovàs en d’altres coses.
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UN NIU DE BRUTOR
Hi ha gent que ens ha fet arribar el seu malestar per la
brutor i la pudor que hi ha als voltants d’un restaurant de Maria
anant cap a Santa Margalida. Ens han dit que no fan neta la
carrera i que per això està plena de suc i de brutor, que amb
aquesta calor provoquen molta mala olor i mosques. Si volem
que Maria sigui un bon poble, hi hem de col·laborar tots.

toma-la”. Hi anàrem i efectivament la pintada hi era, però no
dúiem la càmera. Quan hi tornàrem, l’endemà, la paret estava
referida i de la pintada ja no es veia res de res. Seria bo que si
és cert que la construcció no tenia cap permís, la Casa de la
Vila, actuàs i així s’esvairien dubtes davant d’una actuació de
les autoritats locals que molts acusen de permisiva i gens
contundent.

PER LES FESTES VOLEM BALLAR
Maria és un poble que té molta tradició de ball de bot,
i ho demostren l’Escola de Ball de bot per a nins petits, el grup
So de Castanyetes, el curs de la 2a ONA i com s’omple de
balladors la plaça quan hi ha ballada.
Per això ha sorprès molta gent el fet que per les festes
de Maria s’hagi obviat en el programa una cosa tan nostrada i
tan arrelada al poble. Alguns balladors ens han fet arribar la
seva desil·lusió quan han vist que només hi haurà mostra i no
ball obert.
La veritat és que es podrien haver combinat les dues
coses, primer la demostració i després ball obert amb un grup,
com fan a altres pobles. Esperem que de cara a l’any que ve (o
abans) es prengui nota de la queixa.

NOVA JUNTA LOCAL DEL PSOE I OBERTURA D’UN
LOCAL
La Junta local del PSOE de Maria ens ha comunicat
que han elegit una nova junta. Així na Cati Roig, actual regidora
n’ha assumit el càrrec de secretària general, na Francisca Jordà
ha assumit la secretaria d’organització i en Joan Carbonell és
l’encarregat de la política municipal. Pel que fa al treball al
Consistori, na Cati Roig va expressar que “farem una oposició
basada en el que considerem més convenient per al poble. És a
dir, cooperarem amb aquelles coses que creiem que beneficiïn
la comunitat i ens oposarem a allò que vagi en contra dels
interessos dels ciutadans”.
A més, la secretària d’organització, Francisca Jordà, va
avançar que el procés de reestructuració interna també inclou
la inauguració d’un local per a l’Agrupació, on es puguin
respondre les inquietuds dels veïns, “no només pel que fa al
partit sinó també sobre les actuacions del Govern i del Consell
de Mallorca”.

QUEIXES PER L’AMOLLADA D’ANIMALS FETA PELS
CAÇADORS.
Així ens ho han contat i així ho explicam. Uns veïnats
del poble que tenen finques des de la zona de baix de Roqueta,
fins al Rafal Nou, s’han queixat que les seves finques s’han
vist envaïdes per animals que segons ells havien estat amollats
pels caçadors de Maria. Aquests animals han atacat fort
melonars, sindrieres i altres hortalisses i han fet estralls a moltes
bandes. Argumentaven que es troben impotents davant aquest
fet i volien mostrar el seu malestar.

UNA CASETA PRESUMPTAMENT IL·LEGAL AMB
PINTADA RÀPIDAMENT ESBORRADA
Ens avisaren que en el camí que va des de la carretera
de Sineu fins a Sa Serra, a l’esquerra, s’estava fent una caseta
amb bloquests i que a la paret que mirava al nord hi havia una
gran pintada que deia literalment “Caseta il·legal. Ajuntament

CANTS D’OCELLS SOBRE EL CADAFAL
El matí del darrer dissabte d’agost, la Societat de
Caçadors de Maria “Sa Guàtlera », organitza una tirada de
guàtleres i a la nit, a la plaça muntà un sopar i un acte que va
ser prou interessant per la seva originalitat. Segons el programa
havien de fer una exhibició de toc de reclam amb siuladors de
Ciudad Real que al final resultaren ser de Vila-Real (País
Valencià). Aquesta associació APAVAL fomenta la recuperació
dels paranyers (de parany) que amb els seus tocs de reclam
imiten els cants dels ocells. Quatre paranyers imitaren el so
del tord, de la guàtlera, de la perdiu, el mussol, etc. Al final,
fins i tot imitaren els sons dels animals que es poden sentir en
un bosc, en una vertadera polifonia i exhibició d’aquests cants.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Joana Maria Negre Bergas va morir
el passat dia 19 d'agost a l'edat de 80
anys. Vivia al carrer Son Puig, número 22.

Maria Quetglas Pastor ens deixà el passat dia 20 d'agost a
l'edat de 88 anys. Vivia al carrer de Sa Quintana, número 19.
Que descansin en pau

BENVINGUTS:
Anthony Damian Montero Arteaga nasqué el passat dia 27
de juliol. És fill d'Antonio Alberto Montero Quimis i Dolores
Magdalena Arteaga Franco.
Enhorabona als seus pares i família

JA L'HAN FETA:
En Gabriel Quetglas Tugores i na Catalina Pilar Bergas
Bauzà es casaren el passat dia 1 d'agost.
En Matias Far Riera i n'Arantzazu Riera Bergas es casaren al
nostre poble el dia 8 d'agost.
Que el vostre amor no acabi mai.

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
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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El temps
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MES DE JULIOL
PLUVIOMETRIA

TOTAL: 0 LITRES

POEMES I GLOSES
Gloses populars

D’on se vulla véngui es vent,
la Mare de Déu s’acosta,
en tornar mala resposta
el missatge ja és dolent.
(...)
Si a l’església de Maria
hi hagués Sant Bartomeu
a mi no em sabria greu
anar a missa cada dia,
al manco visitaria
es nom de s’estimat meu.
(...)
La Mare de Déu cosia
en es portal de s’hortet
i tenia el Bonjesuset
dins la falda qui dormia,
i li cosia una camia
per s’hivern quan farà fred.
(...)
Mestre Antoni Pic tenia
un clot de 500 melons,
d’aquells altres petitons
més de 800 n’hi havia,
de sa rama que tenia
abrigava sa garriga
de Montblanc sa que hi havia,
i llavors tot son Doblons,
i aquell sementer dels oms,
Deulosal i es Gassons
i son Perot de Maria.

Temperatura Màxima
39,4º C (Dia 22)
Temperatura Mínima
20,2º C (Dia 11)
Temperatura Mitjana
27,4º C
Mitjana Màximes
32,8º C
Mitjana Mínimes
22,1º C

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

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

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

BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
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

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
L’Editorial del mes de setembre parla de la
corrupció dels polítics i de la manca de democràcia. És
curiós que vint anys després no hàgim evolucionat gaire i
que el tema segueixi ocupant portades dels diaris. Gràcies
a la pàgina sanitària aprofundim en el món dels virus, però
aquests no són polítics sinó naturals.
Tot seguit en Joan Gelabert escriu sobre
Montblanc, un tema molt espinós que va fer córrer molta
tinta. El contrapunt el posa en Pere Fons amb un escrit
sobre el baptisme, on ens conta la història de Jesús de
Natzaret. Si giram pàgina, trobam tot un seguit
d’informació sobre un animal quasi desaparegut a les
nostres costes: el Vellmarí. És curiós que en això hàgim
avançat ja que l’any passat es va dir que se n’havien vist a
prop de Cabrera.
Passant a un tema més lúdic, tots sabem que el
mes de setembre és el que marca el final de l’estiu, i en el
nostre poble ho celebram amb les Festes Patronals. Si
llegim la revista de fa vint anys, podem veure el programa
de festes. La veritat és que són unes festes més completes
que les d’ara ja que es concentraven en cinc dies plens
d’actes.
També amb motiu de les festes, el Consell de
redacció decideix fer una entrevista als diferents partits
polítics sobre qüestions diverses del poble. Tant en Miquel
Torelló (UM), com en Magí Ferriol (Independents) com
en Rafel Oliver (PSOE) contesten totes les preguntes.
L’únic que no vol contestar és en Miquel Oliver (PP).
A la secció de Correu obert, hi ha una gran
quantitat de cartes que parlen de política, són un temps de
debat i de polèmica.

S
a
xerradeta la fan
amb l’Amo en
Tomeu des Pou
Nou. És una
conversa molt
interessant que
ens acosta una
mica més a
a q u e s t
personatge.
Després
de la xerradeta,
llegim el Bullit
de notícies amb
tota
mena
d’informació
que fa referència
a diferents aspectes del poble; vandalisme a la piscina,
destrosses a l’escola, problemes amb les voreres... Per
amenitzar una mica la lectura l’amo en Joan Mas ens escriu
unes quantes gloses.
La informació política ens és presentada per en
Magí Ferriol a les seccions Des del balcó de la sala i Casa
de la vila.
A l’apartat de Demografia són benvinguts na Maria
Luisa Ranchal i na Maria del Mar Perelló. Ens han deixat
na Joana M Vanrell i na Magdalena Molinas. Ja l’han feta
en Pere Ferriol i na Margalida Font.
El grup d’esplai Es rebrot se n’ha anat d’acampada
i ens ho conta a Acampada a Cala Murta.
Com sempre quan ens acostam al final de la
lectura, ens trobam el Carrerany esportiu on se’ns parla
de l’èxit total de l’enduro a Maria, de la gran actuació dels
escaquistes mariers i del debut de Fonthisa a la lliga
d’empreses.
No podia ser d’altra manera, acabam la revista amb
una excursió, en aquest cas és la del mes anterior al Torrent
de Pareis
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Ens ha deixat un gran naturalista, Jordi Sabater Pi. Queda una gran obra
A principis d’agost moria a Barcelona un gran
naturalista, tal vegada podríem dir el gran naturalista
espanyol del segle passat.
Les aportacions del professor Sabater Pi són de
les que ajuden a consolidar teories i obren nous camins a
l’exploració, ell fou un darwinista en estat pur i contribuí
a col·locar l’espècie humana al seu lloc dins el procés
evolutiu. Fou un intel·lectual atípic, ja que partint de
quasibé no-res (era un capatàs d’una explotació familiar
de fusta als boscs de Guinea), arribà a ser titular de la
Càtedra d’Etologia de la Universitat de Barcelona.
Les seves aportacions al coneixement de
l’aprenentatge dels primats, la demostració del fet que eren
capaços de fabricar eines per manipular els aliments, la
transmissió d’aquests coneixements a les cries, tot un
procés de comunicació a escala de la pròpia espècie, fou
una gran aportació exposada per primera vegada, el que
li fou reconegut També els seus estudis sobre els ocells
indicadors de la mel, que amb el seu siulet guiaven altres
ocells cap als indrets on es trobaven les bresques de mel
dels eixams salvatges, foren altres aportacions al
coneixements del comportament d’algunes espècies
d’animals, i també el descobriment i estudi de la granota
Goliat, la més gran de les existents, foren una gran troballa
per la biologia.
Vaig conèixer Sabater Pi ara fa uns quinze anys, i
de seguida es va establir un “feeling” especial el que va
propiciar que participàs en uns seminaris que vaig
organitzar a la UAB-UDIMAS i que foren molt
concorreguts així com participatius.
Teníem projectat que vindria a fer unes xerrades
a l’escola de Maria, i mentre anàvem preparant la logística,
la
seva
esposa va
tenir una greu
malaltia de la
qual ja no
se’n
va
recuperar mai
més i el
projecte va
q u e d a r
interromput,
però la nostra
amistat
i
trobades per
fer
unes
llargues
xerrades de
tan en tant
seguiren.

Vaig tenir
l’oportunitat
de
conèixer i visitar els
seus arxius personals,
a casa seva. Tota una
c o l · l e c c i ó
monumental
de
material científic molt
ben classificat, que
després ha format la fundació Sabater Pi a la UB i que és
un centre de recerca en biologia i etologia de gran prestigi
internacional. Fruit de les nostres trobades i converses
llargues i continuades (la seva amistat fou magnànima)
em va obsequiar una important col·lecció de dibuixos al
natural de moments de les seves troballes i detalls
d’estudis de camp, que conserv ben visibles a casa, i que
són d’una perfecció i detallisme de gran valor per a
l’estudi.
Malgrat que va tenir molts honors, doctorats
honoris causa de diverses universitats i reconeixements
internacionals a bastament, com passa massa vegades,
l’estat no va saber o no va voler fer-li el reconeixement
que es mereixia, tant com ell va contribuir al coneixement
científic i essent una referència de l’estat.
Encara que fou el descobridor del únic primat
albí conegut, en Floquet de Neu, que va comprar per
incorporar-lo al zoo de Barcelona, del qual en fou
conservador, ja que va intuir que era d’un gran valor
biològic, l’entitat no va estar a l’altura per efectuar els
estudis adequats per aprofundir en el coneixement
biològic del primat, empresa que sí haurien fet d’altres
països i que varen fer ofertes d’estudi, però el baix nivell
intel·lectual del molts polítics de tots els temps que n’han
tingut responsabilitat executiva per fer-ho, no ho
facilitaren, en canvi sí que propiciaren una difusió
folklòrica de promoció de l’animal que moltes vegades
era ofensiva per la dignitat de l’espècie, que al cap i a la
fi procedeix d’un ancestre comú amb l’homo sapiens
sapiens.
Ha estat dels mestres que fan escola i podríem
dir que l’etologia espanyola gaudeix d’un reconeixement
internacional gràcies a les seves aportacions i les del seus
alumnes, que en aquests moments estan escampats per
moltes universitats europees i per centres de recerca arreu,
així com efectuant treballs de camp “in situ”. Tal vegada
algun dia podrem veure a Maria part dels seus dibuixos i
materials de les seves recerques així com alguna xerrada
explicativa damunt les seves aportacions científiques.
Antoni Gelabert Mas
Maria de la Salut. Agost-2009
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ELS AVANÇOS DEL NOSTRE TEMPS
Una vegada berenats, si el sol ja havia encalentit,
era l’hora d’entrar la bístia a l’era. Començava la jornada
de batre, amb la bístia amb les cucales posades i fora
carretó, per donar la primera passada a la batuda que
s’anomenava embullar, la bístia fora el carretó ho podia
fer trotant i d’aquesta manera les gavelles acabaven de
desfer-se i en posar-li el carretó ho trobava fora caramulls.
Allà on mon pare tenia l’era, al Rafal, tros de terra
devora el pont del torrent que baixa de Son Bacs i confronta
amb la carretera de Petra a Santa Margalida. D’allà podíem
sentir cantar altres batedors de set eres, sobretot quan
posaven la bístia a l’era per començar la dieta, que era el
moment d’embullar, que cantant fort donaves coratge a la
bístia.
Una vegada haver embullat, ja tocava entrar el
carretó a l’era, que si se batien faves, només s’enganxava
el carretó a la bístia, però si se batia gra menut, blat, ordi o
civada, ja s’hi afegia la màquina. El nom de màquina es
donava al conjunt de piló, biga i carretó.
El piló era d’una peça, moltes vegades de formigó,
rodona d’uns 40 centímetres de diàmetre, amb una barra
de ferro més o menys com un tub de ¾ de polzada de gruix,
i un metre i vint-i-cinc centímetres d’alçada clavada al mig.
El piló de mon pare era de marès fort, amb la seva barra
corresponent.
La biga era realment una biga de fusta, que al cap
del piló midava devers un pam de gruix. En aquest cap,
també a una distància d’uns 20 centímetres, estava foradada
amb un forat on s’hi posava el ferro del piló, i, un poc
ampla per quan havies de moure el piló, agafant la barra
l’havien de jeure i fer rodolar per canviar-lo de lloc.
La biga, a l’altre cap duia una roda d’uns 60 cm. De
diametre, acoblada més o menys a mig metre de la punta,
una roda senzilla amb brèndoles de fusta i una llanta de
ferro.
El carretó, que antigament eren tots de pedra i d’una
sola peça, encara que dins el segle passat se’n posaren molts
de fusa, vists d’un cap tenien forma d’estrella i als de pedra
els feien amb una pedra rodona; i amb un martell i una
escàrpara els donaven la forma deixant-los uns caires ben
vius i d’aquesta manera se trossejaven els brins, deixant la
palla ben petita. Els carretons de pedra, cada un parell
d’anys s’havien de picar de bell nou, perquè els caires
s’arrodonien i ja no trossejaven bé, fins que venia un dia
que s’havien aprimat massa i pesaven massa poc i s’havien
de retirar, però això passava després de molts d’anys de
fer-hi feina. Molts d’aquests carretons han acabat com a
ornament a diferents indrets.
Els carretons de fusa, estaven fets de la mateixa
manera que els de pedra, el mateix bastiment de fusta i
s’enganxaven de la mateixa manera a la biga. El carretó
anava enganxat a la biga mitjançant unes cadenes darrera
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la roda, a
devers un pam
de distància, i,
així com anava
voltant, sortia
un poc més
que el cap de la
biga.
A
la
b í s t i a
l’enganxaven davant la biga, amb una barra de fusta, que
solia ser un tronc d’ullastre, que a cada cap hi tenia
incorporada una corriola, normalment era de fusta, on hi
passaven la corda on anava enganxada la bístia i d’aquesta
manera, segons la llargària del dogal que anava de les
cabeçades de la bístia a la barra del piló, pogués recórrer
lliurament. Aquest ormeig s’anomenava balancí, perquè
el temps que batia podia balancejar. El balancí anava
enganxat a la biga amb un ganxo i una anella que tenia
moviment, per tenir més bon fer feina.
Així que, piló, biga i balancí formaven la màquina
de batre, però qui realment trossejava la palla i la feia petita
i esflorava les espigues era el carretó. Per enxarxar tot això,
primer s’entrava el piló rodolant amb una mà a la barra i
l’altra empenyent, després s’entrava la biga i ficaven la
barra del piló al forat del cap de la biga. S’entrava el carretó
enganxant-lo a la biga, darrere la roda i tot seguit s’entrava
el balancí i s’acoblava a la biga, fet tot això s’untaven tots
els rodaments: del carretó, roda, corrioles i l’enganx del
balancí.
Arribats en aquest punt la màquina estava preparada,
ja només faltava enganxar la bistia al balancí i cucales
posades qualcú havia de tocar la primera.
Dic tocar la primera perquè des del moment que es
deia arri a la bístia fins que estava ben batut hi havia temps
de fer unes quantes tocades i cantar un bon rosari de
cançons. Durant la primera tocada, quan ja s’havia fet mitja
era o un poc més, una persona amb una forca, començava
a remolcar (la primera girada de brins s’anomenava
vulgarment remolcar), se començava a l’altra part de l’era
d’allà on voltava el carretó, arran de la vorera cap al mig,
contraposant per on passava el carretó, era qüestió d’anar
fora son, s’havia de fer una reculada a temps perquè es
carretó passava ràpid.
Durant la remolcada, les gavelles de la vorera, que
quasi no estaven tocades, se tiraven a damunt allò remolcat,
ben desfetes i espargides.
A vegades aquesta feina la feia el mateix que feia la
tocada. Mon pare moltes de vegades era tot sol a l’era fins
a mitjan demati fent dues o tres tirades de remolcar i després
anava a fer córrer el piló fent-lo avançar un poc, però anava
millor si eren dos.
Aquesta primera tocada solia ser la més llarga, perquè era
la que duia més gruix. La persona que tocava, allò que
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tocava era que cantàs, fins i tot la bístia ho agraïa, perquè
se veia que anava més alegre, amb un caminar més viu,
s’adonava que no estava tota sola davall el bater de sol.
Al llarg de la batuda se feien un parell de girades,
les dues darreres anava millor fer-les amb la forca que
tingués els forcois espessos, per així poder deixar les
espigues que no s’havien esflorades al damunt.
Quan ja estava més de mig batut, amb un ram
s’agranava les voreres, tirant palla i gra dins l’era. Quan ja
es considerava que damunt-damunt no hi havia espigues,
una persona major, normalment un home, amb els
repalladors, començava a treure la palla de l’era,
començava al mig i reculant anava duent la palla a la vorera,
a vegades ja se posava directament damunt els llençols de
saqueta, que ben plens i fermats estaven preparats per
traginar-los cap al sostre.
Quan ja estava ben batut se treia la bístia de l’era,
mon pare el que feia era menar-la devora el pou, on hi
havia una sínia amb una pica plena d’aigua i després
d’haver-li llevat la collera la rentava amb aquella aigua
tèbia pel coll, la pitera i sobretot les cames per llevar-li
aquella sabonera de la suor i la polsina que havia agafat
batent.
La bístia ho agraïa i se deixava rentar, no se
movia. Després se posava la bístia a l’ombra perquè
menjàs, s’ho mereixia!
Ah!, se m’oblidava, abans de tot això la bístia havia
begut aigua fresca, tota la que havia volgut, d’una pica on
hi anava l’aigua dels caixons de la sínia, o sia, mon pare
rodava i la bístia bevia.
Fet tot això, esteníem la vela del carro a l’ombra de
davall la figuera, carro i bìstia a una banda i nosaltres a
l’altra. Al mig de la vela una greixonera amb arròs o fideus,
a vegades sopes, i tots els que érem allà ens hi enrevoltàvem
asseguts dmunt la vela amb els peus cap a defora...
Però ja seguirem, que se faria molt llarg.
Muletes correu, correu,
Fareu la palla menuda,
Que si la feis gropelluda
En s’hivern la hi trobareu.
Joan Ferriol Mascaró

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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PER A QUÈ SERVEIX LA TDT?
Fa uns quants anys que ens avisen que la
televisió així com la coneixem desapareixerà,
passarem d’una televisió analògica a un televisió
digital. Ens han venut que el fet de canviar de sistema
millorarà la qualitat de les imatges, perfeccionarà el
so i ens permetrà veure no sabem encara quants canals
més. Això no ho
discutim.
Quan sents tots
aquests arguments
penses que és un
progrés això de canviar
a la TDT, però quan ja
has fet el canvi i veus
els canals penses que
és millor el sistema
antic perquè la meitat
dels canals són de
teletenda (qui no
coneix el vibropower o
l’abdominator plus) o
concursos escurabutxaques amb una dona de grans
personalitats (un nom de dona que tengui dues “a”,
endevina quina és la figura diferent). El pitjor de tot
no és això encara, sinó és que per art de màgia
desapareix la TV3 i apareix el Canal Internacional.
On s’ha vist mai això; no estam en una democràcia?
Amb una suposada llibertat d’expressió! Doncs com
és que jo puc veure 30 canals i no puc veure la TV3.
Ara per consolar-nos ens han afegit el 3.24, el Canal
4 i Televisió de Mallorca però no podem gaudir de la
TV3, del K3 ...
Crec sincerament que tot això és una presa de
pèl absoluta. Ens diuen que han tallat la TV3 per poder
fer que la IB3 ocupi el seu lloc quant a normalització:
HAHA! Si realment volen normalització hi ha d’haver
molta oferta televisiva en català i la qualitat de la IB3
és bastant xereca (però això serà el tema d’un altre
dia).
En definitiva la TDT no em convenç perquè
crec que és un negoci que ha beneficiat els venedors
de televisors, els tècnics de les antenes i totes les grans
cadenes que han pogut triplicar la seva presència. A
aquells que ens agradava mirar la TV3 ens han
comdemnat a veure el millor paisatge de Catalunya
pels segles dels segles.
Per tot això dic: Volem veure TV3 com sempre,
sense talls ni censures!
Eulàlia Ferriol
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Qui dies passa... agost 2009
Dissabte, 8: Tots (jo també), érem més joves. Amb una
part de la família i uns amics anam fins a Selva. Se celebra
un concert que vol ser una espècie d’homenatge a l’històric
i Selva Rock de finals dels setantes i començament dels
vuitantes. Amb vint anys estrenats, la primera edició, la
del 76, va ser una immersió total en un món de llibertat i de
defensa d’uns valors que tots associàvem a una incipient
democràcia, que ens faria a tots més feliços, més lliures,
millors. Érem joves, érem actius, veníem del final d’una
dictadura i el futur que ens esperava, crèiem, seria magnífic.
Aquella “Nit de cançó per al poble 76” amb noms com Pi
de la Serra, UC, Mikel Laboa, Elisa Serna o Pablo Guerrero,
etc., marcà una fita en els esdeveniments musicals estiuencs
de la Mallorca d’aleshores. La vinculació a la nostra realitat
musical i cultural era total. Partits polítics, associacions
acabades de néixer, o d’altres de més veteranes, tothom va
fer cap a la nit de Selva, a exhibir el seu ideari, a manifestar
les seves inquietuds, a captar recursos humans i materials
per tirar endavant, en un futur que es prometia com a
alliberador. El camp de futbol es va omplir de sacs de
dormir, flassades, fum i alcohol. Un espai de llibertat que
tengué una certa continuïtat en anys vinents. La segona
edició, ja amb el nom de Selva Rock (i amb el famós logo
del goril·la, com a marca indestriable del certament), encara
augmentà la presència de la música en català. Fou l’any de
Pau Riba, Milán i Bibiloni, Mirasol, Oriol Tramvia, etc. A
poc a poc, amb els anys, la internacionalització i la
incorporació de primeres figures espanyoles canvià la
dinàmica de la nit musical: Miguel Rios, Dr. Feelgod,
Ramoncín, Tequila, etc. Passà a ser un espectacle d’estiu
per fer-hi negoci i els cartells ja s’anunciaven en castellà.
Si he de ser sincer, no record l’any en què es va acabar,
però sí que aquells darrers certàmens ja no tenien res a
veure amb la idea primera, ni amb l’esperit amb què havia
sorgit. Potser per això, quan aquesta nit, més de trenta anys
després, hem arribat a l’espai on es feia el concert i m’he
topat amb un Pau Riba sobre l’escenari, he vist que el temps
ni s’atura, ni molt manco torna enrere. El vessant rocker de
l’etern iconoclasta Riba, no amaga més que una veu que ja
no dóna per a virgueries, encara que mantengui el seu
esperit rebel de sempre i la poesia de les seves lletres
segueixi sent extraordinària. Per arrodonir aquesta pobra
impressió, quan acaba en Pau Riba, apareixen uns
personatges que, disfressats, volen entretenir (en castellà!)
el personal mentre es fa el canvi de grup. I el públic? Per
l’estil. Una mescla de prejubilats, protagonistes aleshores,
i de jovenets que treuen el botellot, sigui allà on sigui,
incapaços de fer res més que agafar una bona torradora
cada vegada que surten de marxa. Amb tota seguretat:
“Nosaltres (ja) no som d’eixe món”, com encara canta en
Raimon.
Dimecres, 12: 114 porcs. A començament de l’estiu
m’havia fet a la idea que era imprescindible, que ja no podia
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esperar més. Havia duit la bicicleta al mecànic perquè li
fes una repassadeta i la posàs a punt. I havia anat retardant
la cita, amb una excusa o altra. I aquest mes d’agost m’he
tornat estrenar. Amb moderació, amb seny, però he anat
sortint més o manco amb una certa periodicitat. La distància
i l’exigència encara són modestes, però tot és començar.
Una de les rutes clàssiques passa per sortir de Maria o
arribar-hi per la carretera de Sineu. I un d’aquests dies m’hi
vaig fixar. La solitud sobre la bicicleta fa que a vegades
observis coses que si vas amb cotxe no veus degut a la
velocitat amb què circules. Les voreres de la carretera són
plenes de deixalles, fruit de la incivilitzada conducta dels
automobilistes que hi circulen. Massa vegades les finestres
dels cotxes són la porta de sortida de tot allò que sobra:
bosses de plàstic, CD trencats, restes de menjar, llaunes,
botelles, etc. Em sorprèn la gran quantitat d’envasos
acumulats a la voravia i em propòs de fer un exercici
matemàtic tan senzill com comptar les llaunes i les botelles
que la meva vista distingirà a la vorera de la carretera entre
Sineu i Maria. Com que la velocitat no és precisament
excessiva, puc controlar carretera i vorera amb una relativa
comoditat. I avui he fet el recompte. I l’acab a l’entrada de
Maria. Són cent catorze envasos (segurament me n’he
deixat més de dos) que han anat passant un darrere l’altre
al meu recompte particular. Cent catorze porcs matancers
circulant en cotxe. Bona guarda!
Diumenge, 16: Ànneres, annerots i espanyolíssims i
patriòtics espectacles. Any rere any, la història es repeteix.
A Ca’n Picafort, l’amollada d’ànneres (“patos”, en diuen
molts d’ells i així les anomenen a les seves camisetes
reivindicatives) es converteix en motiu de debat i
controvèrsia periodística. La tradició d’usar el patiment dels
animals per a diversió dels humans és vella i mala
d’erradicar. Són moltes i estan ben documentades les festes
“populars” que tenen el seu punt fort en el maltractament
d’un animal. Entre les víctimes destaquen sobretot els bous,
alguns d’ells torturats de manera particularment cruel al
llarg de moltes hores. A Tordesillas (Valladolid), per
exemple, fan passar un
bou per un pont i els joves
de la localitat li van
clavant llançades i
fitorant-li el cos fins a ferlo passar a l’altra banda.
Un cop ha travessat el pont
ja li poden llançar
fitorades mortals fins a
matar-lo. El jove que li
doni l’estocada final té
dret a arrencar-li els
testicles i a penjar-los de
la seva llança i passejarlos orgullosament per tot
el poble, a més de ser
obsequiat
per
l’Ajuntament, amb una
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insígnia i una llança de ferro forjat. A Coria (Cáceres), el
bou és literalment farcit de dards per tot el cos (de deu
vegades nou, aquests dards el deixen cec) i el mantenen
viu així unes quantes hores fins que una escopetada posa fi
al seu sofriment. A Manganeses de la Polvorosa (Zamora),
fins l’any 2000 tiraven una cabra viva des de dalt del
campanar de l’església (ara, afortunadament, l’han
substituïda per una andròmina que la imita). A Carpio del
Tajo (Toledo) encara ara fan una festa intentant arrencar el
cap d’unes oques que pengen de les potes en una corda
enlaire. Com es pot veure tot d’una refinadíssima
sofisticació. I entre nosaltres, sobretot al País Valencià i al
sud de Catalunya, el bou també és protagonista,
desgraciadament per a ell, destacat. Potser per això, quan a
pesar d’haver-se fet una legislació que protegeix els animals
i que no els deixa ser maltractats per a divertiment dels
humans, polèmiques com les de Ca’n Picafort (alimentades,
això sí, per polítics que no dubten a fer els ulls grossos
només per emprenyar una administració de signe contrari,
que ha de vigilar el compliment de la llei i que fan uns
cartells anunciant les festes amb un to més que provocatiu)
no deixen de ser de segona al costat de la hipòcrita
tolerància oficial (i foment!) de les “corrides” de toros, com
a signe d’identitat nacional. Difícilment es podran aturar
aquestes barbaritats de segona, si es tolera que la mort i el
patiment d’un animal, en aquest cas un bou, es converteixi
en espectacle i agafi la categoria de cultura patriòtica,
subvencionada i presentada com a divisa emblemàtica dels
espanyols de carnet.
Dilluns, 24: El preu de les dones, aquí, i a l’Afganistan.
L’estiu, amb un temps d’oci que es multiplica
miraculosament, possibilita que la lectura ocupi un lloc
important en el meu dia a dia. I com molta més gent, supòs,
és l’hora dels llibres que un ha anat acumulant al llarg de
l’any i que han anat fent munt al prestatge corresponent.
Enguany duc un bon ritme i uns quants “totxos” ja han
quedat despatxats, fins arribar a la saga de moda: la trilogia
Millennium del suec Stieg Larsson. Avui he acabat el primer
de la trilogia, Els homes que no estimaven les dones, i he
de confessar que m’hi he enganxat de valent. Sense ser un
prodigi d’estil, la trama està ben aconseguida, l’argument
és bo i la creació de personatges atractiva. El personatge
de la Lisbeth Salander em va fascinar. Creat a partir de tot
un seguit de traumes d’infantesa, castigada per una història
personal terrible, l’anorèctica protagonista de la novel·la,
dotada d’habilitats sorprenents i d’una intel·ligència que
van destapant-se a poc a poc, agafa importància pàgina rere
pàgina. La seva particular croada contra els homes que en
paraules de la jove “odien les dones” la duu a executar
algunes accions, contra els maltractadors, que no dubtaria
a qualificar d’antològiques. I aquest matí, després d’acabarne la lectura, mentre llegia el diari, tot berenant, he filat la
notícia que a l’Afganistan (sota protecció europea i
americana, no ho oblidem) el govern de Karzai ha
promulgat una llei on autoritza els homes a deixar les dones
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sense menjar si no s’avenen a tenir relacions sexuals amb
ells, com a mínim cada quatre dies. Potser seria bo que la
Lisbeth els fes una visita.
Dimecres, 26: Una teoria musical... fallida. Al llarg de
l’estiu el meu hort m’ha donat més d’una satisfacció. Així
com l’any passat les tomatigueres patiren el problema de
l’excés d’aigua dels mesos de maig i juny, enguany han
anat més que bé. Pebres, albergínies, carabassons,
pastanagó i mongetes han fruitat abundantment (encara ara),
amb l’única ajuda d’aigua, sol i un poc de sofre natural.
Un amic, que em solia venir a veure cada setmana a fer
petar la xerradeta mentre jo regava parsimòniament amb la
mànega d’aigua, em demanava com m’ho feia per tenir tanta
saor. La primera vegada li vaig argumentar que la terra
només tenia abonaments naturals, teoria que descartà
immediatament pel simple fet que ell també ho feia així. A
la segona argumentació, que jo trobava més elaborada i
recurrent, li vaig exposar la teoria de les herbes aromàtiques
(alfabegueres, herba-sana, moraduix, rudera, julivert,
tarongí, etc.) que distribuïdes estratègicament contribuïen
a allunyar els elements nocius i que ataquen pantes i fruits.
Ell també en tenia moltes de sembrades i els seus resultats
no corroboraven la meva tesi. I pensant pensant vaig anar
elaborant la que jo considerava la prova mare. La trobava
irrefutable i segur que ell no l’havia posada en pràctica.
Quan aquesta setmana el meu col·lega es tornàs a aturar a
fer la xerradeta, la hi amollaria. Resulta que el trastet on
faig d’aprenent d’hortolà, té la sort de tenir uns veïnats
molt especials. Així, cada horabaixa, quan el sol estiuenc
ja havia abaixat del tot, i mentre jo regava amorosament
l’hortet, una preciosa veu assajava peces musicals, darrera
la paret de separació entre ambdues finques. Fins i tot moltes
vegades, un cel·lo acompanyava la veu de la soprano en el
seu quotidià repertori assagístic. La ufanor de les meves
plantes, pensava jo, devia ser la lògica alegria d’aquells
moments musicals bellíssims que aquella veu els regalava
dia sí, dia també. I les tomatigueres, els pebrers, les
alberginieres, etc. ho agraïen a la seva manera, obsequiantme amb producció abundant i saníssima. Avui horabaixa
he tornat a l’hortet disposat a tornar omplir el paneret i
esperant que el meu amic envejós s’acostàs per amollar-li
la prova definitiva i que ell en cap cas podria refutar. I
agafant la primera tomàtiga, l’ànima, la teoria i el món
m’han caigut a terra. Un exemplar bellíssim de tomàtiga
d’un vermell intens i brillant apareixia foradat per un cuquet
de color verdós incipient que treia el caparrí i em mirava
burleta, foradant així els meus somnis de veure’m alliberat
de la plaga de moda de l’estiu. Aquesta “puta Tuta” com
l’anomenenen (a la plaga), els pagesos de tota la vida i que
ha arruïnat la temporada de les tomatigueres de ramallet i
de trempó, també havia envaït el meu hortet. Ara ja no em
queda més remei que esperar el meu col·lega i mirar de fer
bona cara davant la tragèdia. No em negareu, però, que la
teoria musical tenia força i que era difícilment inigualable!
Joan Gelabert Mas
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Calendari Futbet 2009
Resultats:
Asociación Wl_Mar - Electrodomèstics Nadal 3-5

Polipalanca – Binicomprat
Binicomprat - Instalacions M+
Bar S’Intensiu - Asociación Wl_Mar
Rústic des Pla - Caixa Postal
Àfrica - Polipalanca
Mundi Esport - Es Fixo
Es Triquet - Alumini Biel Vanrell
Alumini Biel Vanrell - Mundi Esport
Es Fixo - Bar S’Intensiu
Caixa Postal - Àfrica
Instalacions M+ - Es Triquet
Asociación Wl_Mar - Mundi Esport
Alumini Biel Vanrell – Binicomprat
Polipalanca - Rústic des Pla
Instalacions M+ - Àfrica
Es Fixo - Es Triquet
Electrodomèstics Nadal - Bar S’Intensiu
Binicomprat - Es Fixo
Àfrica - Alumini Biel Vanrell
Caixa Postal – Polipalanca
Rústic des Pla Instalacions M+
Asociación Wl_Mar - Binicomprat
Bar S’Intensiu - Mundi Esport
Alumini Biel Vanrell - Rústic des Pla
Instalacions M+ - Caixa Postal
Es Fixo - Àfrica
Electrodomèstics Nadal - Es Triquet
Es Triquet - Asociación Wl_Mar
Mundi Esport - Electrodomèstics Nadal
Binicomprat - Electrodomèstics Nadal
Polipalanca - Instalacions M+
Electrodomèstics Nadal - Àfrica
Bar S’Intensiu - Binicomprat
Asociación Wl_Mar - Rústic des Pla
Alumini Biel Vanrell - Polipalanca
Es Fixo - Caixa Postal
Mundi Esport - Es Triquet
Àfrica - Asociación Wl_Mar
Rústic des Pla - Es Fixo
Caixa Postal - Alumini Biel Vanrell
Es Triquet - Bar S’Intensiu
Asociación Wl_Mar - Polipalanca
Bar S’Intensiu - Rústic des Pla
Electrodomèstics Nadal - Caixa Postal
Mundi Esport - Àfrica
Es Fixo - Instalacions M+
Es Triquet - Binicomprat
Binicomprat - Mundi Esport
Rústic des Pla - Electrodomèstics Nadal
Àfrica - Bar S’Intensiu

2-2
10-3
4-4
9-4
3-6
4-5
3-5
8-2
7-5
3-2
1-8
3-6
8-5
1-11
5-5
3-3
1-6
1-1
1-5
10-3
8-2
6-4
3-0
1-6
3-5
1-1
5-9
6-4
6-2
4-2
4-4
2-6
4-2
2-11
4-3
4-4
5-6
10-5
9-4
1-7
2-3
5-7
4-4
2-9
4-7
6-4
3-3
5-10
6-4
7-9

Caixa Postal - Asociación Wl_Mar
Àfrica - Es Triquet
Caixa Postal - Bar S’Intensiu
Rústic des Pla - Mundi Esport
Polipalanca - Electrodomèstics Nadal
Alumini Biel Vanrell - Es Fixo
Instalacions M+ - Asociación Wl_Mar
Polipalanca - Es Fixo
Instalacions M+ - Alumini Biel Vanrell
Binicomprat - Àfrica (retirat)
Es Triquet - Rústic des Pla
Caixa Postal - Triquet
Polipalanca - Mundi Esport
Rústic des Pla - Binicomprat
Instalacions M+ - Bar S’Intensiu
Es Fixo - Asociación Wl_Mar

8-0
1-6
4-1
3-0
10-3
5-2
3-0
3-10
4-6

5-3
4-4
2-5
6-4
5-2
7-4
Alumini Biel Vanrell - Electrodomèstics Nadal 12-1
Asociación Wl_Mar - Alumini Biel Vanrell 5-6
Electrodomèstics Nadal - Instalacions M+ 3-12
Bar S’Intensiu - Polipalanca
9-8
Mundi Esport - Caixa Postal
4-8
Bar S’Intensiu - Alumini Biel Vanrell
0-3
Mundi Esport - Instalacions M+
4-9
Àfrica (retirat) - Rústic des Pla
Es Triquet - Polipalanca
11-7
Electrodomèstics Nadal - Es Fixo
3-0
Binicomprat - Caixa Postal
1-4
CLASSIFICACIÓ:
equip
punts gols
1 Alumini Biel Vanrell 27
63
2 Caixa Postal
26
63
3 Rústic des Pla
25
69
4 Es Triquet
24
64
5 Es Fixo
15
41
6 Instalacions M+
14
51
7 Polipalanca
10
46
8 Bar s'Intensiu
10
46
9 Mundi Esport
9
45
10 Binicomprat
9
41
11 Electrodomèstic Nadal 4 40
12 Asociación Wi_Mar 1
34
GOLEJADORS:
1.- Joan Marc (Polipalanca)
2.- Eugenio (Instalacions M+)
3.- Juanjo (Caixa Postal)
4.- Toni (Rústic des Pla)

partits jugats
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
29 gols
26 gols
24 gols
18 gols

SEMIFINALS, 1 de setembre:
21 hores: Caixa Postal - Rústic des Pla
22 hores: Alumini Biel Vanrell - Es Triquet
FINALS, 3 de setembre:
21 hores: Tercer i quart lloc.
22 hores: Gran final
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Carreres ciclistes de la Mare de Déu

El darrer diumenge d’agost, i ja dins el programa
de festes de la Mare de Déu, el Club Ciclista de Maria
organitzà una matinal en el circuit urbà habitual, amb
partida i arribada a la plaça.
Hi va haver diverses categories, cada una d’elles
amb un nombre diferent de voltes al circuit d’un
quilòmetre de distància. A la categoriua Elit el més ràpid
va ser Francesc Artigues de l’equip Bicicletes Caldentey,
els dos següents varen ser Manuel Santi Pinto i Rafel
Miralles, ambdós de categoria Màster 30, seguits per un
corredor menor de 23, Miguel Ángel Soto i el primer
junior Vicente Pastor.
A la categoria de Màsters els vencedors foren
Onofre Nadal (ma-40), Francisco Gomáriz (Ma-50),
mentre que en la categoria d’infantils el primer lloc va
ser per Hèctor Alfonso per davant del marier Marc Buades
i Pau Soler. En alevins guanyà Pedro Manuel Xuclà, seguit
del marier Joan Tomàs i Xavier Cañellas.

La carrera de locals se l’endugué Bernat Xavier
Xamena que superà Miquel Arbona, segon i els mariers
Joan Seguí, tercer i Joan Ferriol quart.

Pòdium dels principiants

Pòdium Open

Pòdium de tots els vencedors
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IMATGES DE LES FIRES NOCTURNES

Nins aprenent a manipular el fang

L'Associació d'amics del poble saharaui a la seva
paradeta

Francisca Ferriol amb les cadires cordades i el sequer de
figues de madò Joana.

Els nins del Rebrot, sempre contents.

Des d'Artà vingueren a fer llatra.

La Tercera Edat va fer bunyols... boníssims!
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L'EXCURSIÓ AL TORRENT DE PAREIS

Amb un conductor búlgar, n’IVO, n’arribàrem
prop de quaranta a la sortida.

Baixàrem en fila índia i en ordre

En poc més d’una horeta ja berenàvem a
l’Entreforc.

Les imatges enganen.

Un dels llocs emblemàtics i més bells de l’excursió.

La Caleta de sa Calobra, on arriben les barques.

