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EDITORIAL
Es fa difícil envestir una editorial aquest mes de juliol sense tenir
en compte el que ha passat aquest mes de juny que ja hem deixat enrere.
No podem obviar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut
d’Autonomia aprovat pel Parlament català i les Corts espanyoles a
instàncies del Partit Popular (i a l’espera d’altres al·legacions encara no
resoltes), declarant inconstitucionals determinats articles del nou estatut.
Sobre la composició i competències d’aquest Tribunal, que situat per
damunt de les voluntats democràtiques, treu o atorga capacitats
legislatives, hi hauria molt a dir, ja que tothom sap que són magistrats
posats allà no per les seves suposades virtuts de neutralitat ideològica,
sinó perquè responen a les quotes d’espanyolitat de dreta (PP) o d’esquerra
(PSOE), que assegurin i avalin les essències pàtries de qualsevol de les
seves decisions. Sobre el fet que han pres decisions quan el seu mandat ja
havia prescrit, encara afegeix més irracionalitat a la decisió. I sobre el
llenguatge emprat en les seva decisió primera (a l’espera d’ulteriors
interpretacions que difícilment aniran a consolidar allò que hi havia fins
ara), recorden més les decisions dels tribunals franquistes (“una unidad
de destino en lo universal”), que no un pacte democràtic a partir de
ciutadans iguals en drets i en deures. La consolidació legal d’una llengua,
el castellà (l’única que segons ells mereix ser anomenada espanyola),
l’eliminació de qualsevol valor jurídic a l’expressió nació (reservada
exclusivament per a la nació espanyola), la supeditació dels elements
simbòlics (bandera, simbologia, etc.), fan, tot plegat, que aquella
possibilitat de creure en una Espanya plural, respectuosa de i amb la
diferència i capaç de descentralitzar-se d’una vegada per totes, s’hagi
definitivament enterrada. I en aquest funeral hi han participat tots els
grans partits espanyols autoanomenats “no-nacionalistes” (des del famós
“cepillado” del Guerra, fins al darrer exabrupte de Fraga, quan li
demanaren, el seu parer sobre la sentència, poques hores després de
produir-se “El estatut ha muerto. Viva España”, llevant-se la careta de
demòcrata reciclat).
Així que ara, trenta-cinc anys després de la mort del dictador, ha
arribat l’hora de la veritat, de la sinceritat més bèstia. I per als mallorquins,
per als perifèrics, per a aquells que patim aquesta discriminació per partida
doble (mallorquins i catalans insulars) la situació esdevé gairebé de crònica
necrològica. Quin futur ens espera, amb aquests ingredients?
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Guanyadors del Què t’hi jugues? 2010
EL CP Antoni Monjo, de Maria de la Salut, guanya la final de la
tercera edició d’aquest concurs escolar televisiu
El passat divendres 18 de juny poguérem saber
finalment quina ha estat l’escola guanyadora d’aquesta
edició del concurs de televisió Què t’hi jugues?
Participaren a la final les escoles que havien aconseguit
una major puntuació al llarg de les 13 setmanes anteriors:
el CP Juníper Serra, de Petra, i el CP Antoni Monjo, de
Maria de la Salut. Els dos equips demostraren tenir un
bon nivell, però qui finalment en resultà vencedor fou el
de Maria de la Salut. Recordem que el concurs s’adreça
als grups de sisè d’educació primària de tots els centres
de l’illa.
La final fou un programa especial, amb algunes
proves clàssiques del concurs com «Què en saps?», en
què els concursants hagueren de respondre preguntes
relacionades amb les àrees del currículum escolar, o la
prova de càlcul mental «La cadena matemàtica», tot i
que també hi hagué, per posar-hi més emoció, altres
proves noves i inesperades. El col·legi finalista va rebre
com a premi un val de 1.500 • en material escolar, mentre
que el premi per a l’escola guanyadora va ser un equip
amb la darrera tecnologia educativa valorat en 3.500 •,
que inclou una pissarra digital mòbil i un projector. Tots,
premis ben útils per a les escoles, cedits per gentilesa de
Gràfiques Madrid-De Salabert. A més d’això, els alumnes
participants s’endugueren material didàctic divers (còmics
i contes, discs compactes...).
Independentment de qui ha estat el guanyador de
la tercera edició del Què t’hi jugues?, els vint-i-quatre
centres que hi han concursat han demostrat estar molt
ben preparats i han valorat positivament aquesta

Els
guanyadors
a la seva
arribada a
Maria

experiència, sobretot per la possibilitat que ofereix de
conèixer un mitjà com la televisió i l’estímul que suposa
per als alumnes a l’hora d’aprendre.
El programa ha estat fruit de la iniciativa de la
Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de
Mallorca i de TV de Mallorca, i ha tingut el suport de la
Direcció General de Política Lingüística del Govern balear
i d’altres entitats i empreses col·laboradores. Va néixer el
2008 amb els objectius de fomentar l’ús del català i el
coneixement de la nostra cultura fora de les aules de
manera lúdica, didàctica i entretinguda, i d’ampliar del
ventall d’ofertes d’oci i d’entreteniment adreçades a
aquesta edat, objectius que s’han complert amb escreix.
El programa s’ha pogut veure cada divendres a les
18.15 h a Televisió de Mallorca (repetició dissabtes i
diumenges), des del 26 de març fins al 18 de juny. Violeta
Bibiloni n’ha estat la presentadora. Les escoles que hi han
participat enguany són: Joan Veny i Clar (Campos);
Miquel Capllonch (Port de Pollença); Antoni Monjo
(Maria de la Salut); S’Alzinar (Capdepera); Ses Salines;
El Temple (Palma); Reina Sofia (s’Horta); Verge de Montision (Porreres); Inspector Joan Capó (Felanitx); Joan Mas
(Pollença); S’Albufera (Port d’Alcúdia); Juníper Serra
(Petra); Beata Francinaina Cirer (Inca); Escola Nova
(Porreres); Felip Bauçà (Palma); Simó Ballester
(Manacor); Guillem Ballester Cerdó (Muro); S’Hort des
Fassers (Alcúdia); Marian Aguiló (Palma); Sant Alfons
(Felanitx); Blanquerna (Marratxí); Vialfàs (sa Pobla);
Duran Estrany (Llubí) i Santo Tomás de Aquino (Inca).
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Festa de la Gent Gran a Sa Pobla
La presidenta del Consell s’ha trobat amb la gent gran de la comarca del Pla, des Raiguer
i del Nord per a celebrar un sopar a la fresca al Parc Can Cirera Prim del municipi
La presidenta del Consell, Francina Armengol,
juntament amb el conseller de Presidència, Cosme
Bonet, el vicepresident de l’IMAS, Jesús Mullor, i
el director insular de Relacions Ciutadanes, Tolo
Aguilar ha participat a un sopar a la fresca, dintre
de les activitats per celebrar la Festa de la Gent Gran
2010 a Mallorca. Armengol i la resta d’autoritats
han estat rebudes pel batle de Sa Pobla, Joan Comes,
al Parc Can Cirera Prim del municipi.

El Consell de Mallorca s’ocupa del transport,
mitjançant una dotació d’autobusos a disposició de
les persones majors membres de les associacions
de gent gran de Mallorca que hi vulguin assistir.
La celebració de la gent gran de Mallorca es trasllada
dissabte a Felanitx i dia 18 de juny a Palma.
El Consell de Mallorca dóna suport i ajuda la gent
gran de Mallorca a dur una vellesa activa, amb
l’organització d’activitats tant culturals, com
lúdiques i d’esbarjo.
La Festa de la Gent Gran reuní prop de 8.000
membres de les associacions de majors d’arreu de
Mallorca i preveu l’organització de diversos actes i
programes d’activitats lúdiques i culturals, que
inclouen actuacions musicals i una pamboliada.
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EL REBOST DE FENT CARRERANY
PASTÍS D’ALBERGÍNIA
INGREDIENTS:
Albergínies
Cuixot dolç
Formatge “Havarti”
Ous
Sal , oli, nou moscada i pebre bo blanc
250 gr. de nata liquida
Pa ratllat o galeta picada
Motlle per al forn, pla o tipus “púding”
PREPARACIÓ:
Tallar les albergínies a làmines i posar-les amb
aigua i sal per perdre l’amargor. Arrebossar-les amb ou i
galeta picada i fregir-les, guardar damunt paper de
cuina per perdre oli
Farem una mescla de nata, 4 ous, sal pebre bo i
nou moscada, tot a gust.

Untarem el motlle amb un poc d’oli i posarem
sostres, albergínia, cuixot, albergínia, formatge pitjant per
que quedi compacte, i acabarem amb una capa
d’albergínia, posarem el damunt la mescla de nata i ous.
El posarem dins el forn a 180º mes o menys uns
20-30 minuts (fins que punxant-lo surti net.)
Deixar refredar per treure del motlle i tallar.
BON PROFIT.

Es gesta una Federació d’Associacions d’Editors de Premsa en Català
Més de 300 publicacions editades en català estaran
agrupades a l’entorn de la futura Federació d’Associacions
d’Editors de Premsa en Català segons es desprèn del
manifest fet públic pels presidents de les principals
agrupacions dels Països Catalans.
L’Associació de Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC); l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta i
Mitjans Digitals (ACPG); l’Associació de Premsa Forana
de Mallorca (APFM); l’Associació de Publicacions
Periòdiques Valencianes i l’Associació Catalana de la
Premsa Comarcal i Local (ACPC), amb l’adhesió de
Coneqtia i Escacc, han manifestat la seva intenció de
federar-se i de treballar junts per a sumar més en el marc
de la 5ª Convenció de la Premsa Comarcal i Local celebrada
el passat dissabte, 29 de maig, a Les Borges Blanques
(Lleida).
Dels antecedents de les associacions es desprèn que
totes tenen com a objectiu la promoció de la premsa en
català. Aquest és un principi bàsic que les uneix. Totes tenen
en comú el respecte als lectors i als anunciants i un afany
de mirar endavant en la carrera pels nous models de
comunicació. I totes han decidit d’aprofitar sinergies i
energies que els permetin constituir ben aviat la nova
Federació.
El president de l’ACPC, Estanis Alcover, entitat
promotora de la Federació i impulsor d’aquesta unió, ha
dit que “estem convençuts que la Federació serà necessària
també per raons d’eficàcia i perquè té un valor simbòlic
important” i ha explicat que pot treballar en l’organització
conjunta de serveis, com els digitals i de noves tecnologies;

De esquerra a dreta: Alfons Udina, president de l’Associació
Catalana de la Premsa Gratuïta (ACPG), Lluís Gendrau,
president de l’Associació de Publicacions Periòdiques en
Català (APPEC), Francesc Martínez, president de
l’Associació de Publicacions Periòdiques Valencianes
(APPV), Estanis Alcover, president de Premsa Comarcal /
ACPC, Gabriel Mercè, president de l’Associació de Premsa
Forana de Mallorca, Miquel Vila, president de Coneqtia

en la preparació de sessions de formació i innovació; en la
creació d’una central de serveis editorials de nova generació
(entorn audiovisual, telefonia mòbil, digitalització,
etcètera); i en optimitzar recursos de manera comuna.
Totes les associacions es comprometran a sumar esforços
per aixecar el llistó de la premsa als territoris de parla
catalana, sempre amb el respecte a la independència de cada
entitat.
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LA “ROJA” I EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Vaja quins dos elements sobre els quals m’atrevesc
a parlar. Com si no se n’hagués parlat prou ja aquests
dies. Però els vull acostar al que sent jo i al que pugui
sentir el poble, que potser no coincideixi amb els meus
sentiments.
La selecció de futbol des que ha començat el
Mundial de Sud-àfrica no ha deixat d’estar a les portades
dels mitjans de comunicació i a la boca del que els agrada
el futbol. I també en els que no els agrada però la utilitzen
per altres motius, generalment per a l’exaltació d’un
espanyolisme fora mida. A mi m’agrada molt la selecció
espanyola de futbol pel seu joc. Un joc basat en els bons
cervellets futbolístics de n’Iniesta i en Xavi, que creen
jugades de somni, amb un domini de la pilota excepcional
i amb un caràcter que crida l’atenció per la seva senzillesa.
I em creen sentiments contradictoris. Per una part em sent
molt content amb les seves victòries pel seu bon joc i
perquè hi ha els nostres jugadors, els del Barça, que
aquests sí que em creen sentiments de pertinença a un
mateix poble, a una mateixa nació.
I mentre els futbolistes encalcen la pilota per Sudàfrica i el curs escolar acabava amb l’estrès habitual, a
Madrid, el Tribunal Constitucional feia el negatiu (o
positiu?) veredicte eliminant o canviant el sentit de no sé
quants articles de l’Estatut Català, després que aquests
fou aprovat pel Parlament de Catalunya , en referèndum
pel poble català, pel Congrés i pel Senat Espanyol. La
lectura que en faig d’aquesta sentència és que l’Espanya
plural que som (vàries nacionalitats, vàries llengües,...)
no hi cap dins l’Espanya encorsetada per una constitució
feta durant el postfranquisme, amb molta por i molt poques
ganes d’ofendre els franquistes, per si de cas.
Aquí tenim un gran problema no resolt i una manca
de llibertat que no ens permet resoldre’l. Nosaltres, com
tots els catalans, som el mateix poble, la mateixa gent. Ja

"Estau baix el nostre poder!" ens recorden aquestes
banderes que han sortit amb la "Roja".

se n’han cuidat segons quins sectors, de no voler
reconèixer aquesta unitat, sobretot devers València, on
s’han inventat un idioma nou però ben igualet que el
català. Tenim un idioma comú, el català, que no ens deixen
que sigui l’idioma preferent. Jo desitjaria que el que parl
i que ja parlaven els meus padrins, els padrins dels meus
padrins,... sigui la llengua que parlin els meus néts, els
seus néts,... sense els entrebancs de la legislació actual.
La meva llengua és la meva pàtria, diu Jaume Cabré. I jo
també.
No me puc imaginar que, amb el pas del temps, la
relació entre el que és ara Espanya i els Països Catalans,
o junts o per separat, pugui continuar molt de temps com
ara. I just hi veig una camí, que és el de la independència,
igual com un matrimoni que no s’entén i troba la solució
en el divorci, per tornar començar de bell nou sense el
jou o la collera que no et deixa respirar. I si tots ho volem,
podem.
Mentre això arriba, vos desig un bon estiu i que
guanyi la “Roja” que la majoria de jugadors són nostres.
Magí Ferriol

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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Un estiu amb més informació sobre la Part Forana
Televisió de Mallorca comença dilluns dia 28 la seva
programació d’estiu, a la que progressivament s’aniran
incorporant nous espais per tal de donar un toc estival a
la graella. Aquest any destaca la forta presència de la Part
Forana dins la nostra programació, ja que el programa
D’Estiu comptarà amb connexions amb les distintes
localitats de Mallorca on es celebren festes i tenen lloc
esdeveniments.

KOPERNIK. Programa que, presentat per Judit
Mercader, acosta la ciència i la innovació tecnològica a
l’espectador de manera atractiva i rigorosa. Les
presentacions inicials són realitzades des d’un plató
virtual. El programa compta amb la col·laboració activa
de diversos assessors científics. Dimecres a les 20:40
hores.

Ens els informatius diaris també tindrà molta presència
la informació de la Part Forana, des d’on es realitzaran
connexions en directe. També està prevista l’emissió
d’alguns informatius des de determinades localitats, tot i
que encara s’està tancant el calendari.
LES NOVETATS
D’ESTIU. Durant els mesos de juliol i agost, Maria Salas
ens acompanyarà totes les nits de dilluns a dijous amb
nous convidats, col·laboradors i noves seccions amb les
que mostrarem tot el que passa durant l’estiu mallorquí.
Parlarem de llibres amb Carme Castells i analitzarem
l’actualitat de la setmana amb Vivian Caoba. La nostra
redactora, Eva Nadal, ens acostarà cada dimecres a un
lloc d’estiu, un indret de l’Illa on es viu de manera molt
intensa aquesta estació. També entrarem en els museus
de Mallorca per conèixer la seva història i tots els actes
programats per als propers dos mesos i en la nostra tertúlia
de nins parlarem d’aquells temes que preocupen i
interessen als més menuts de la casa. De dilluns a dijous
a les 22:10 hores.

BARRI.TV. Dimarts a les 21:40 hores.

TERESINA S.A. És una sèrie, amb idea original de La
Cubana, del tipus comèdia de situació, produïda i
enregistrada per Televisió de Catalunya, formada per tretze
capítols amb històries independents les unes de les altres,
en les quals les situacions provocades pels personatges
fan que els embolics siguin gairebé constants. Dimarts
21:10 hores.

COLORS EN SÈRIE. Prenent un format que navega entre
el documental i la ficció, i amb un vessant experimental i
artístic, cada capítol de «Colors en sèrie» acosta el seu
contingut a un color d’una forma diferent. Es fa un
recorregut per aspectes antropològics, culturals o
psicològics d’aquell color en concret. Diumenge 20:40.
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DOCUMENTALS. Espai documental en el que podrem
veure produccions de temàtiques diferents, com El mar
de l’home, sèrie de tres capítols dirigida per Baltasar
Porcel, India i Nepal, de cinc capítols, o Els Bacardí i la
llegenda del rom. Dimecres 21:10 hores.

MÉS CINEMA. TV Mallorca obri els divendres una nova
finestra al cinema en català. Podrem veure pel·lícules com
“La soledat del corredor de fons”, “Terra i llibertat”,
“Krampack”, “El Mar” o “El perquè de tot plegat”.
Divendres a les 21:10 hores.

NATURA. Cada horabaixa a les 16:00 hores un espai
relacionat amb la natura per gaudir de l’estiu. Camina
Caminaràs, La Nostra Fauna, Fita a Fita i Ull de peix són
els programes que ens trobaren de dilluns a divendres cada
horabaixa. De dilluns a divendres a les 16:00 hores.
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REFUGIATS:LA CONDICIÓ DELS
INFANTS SAHRAUÍS, ENCARA AVUI
Hi ha dues preguntes gairebé omnipresents davant
el projecte de “VACANCES EN PAU”, que presenta any
rere any l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les
Illes Balears a la societat civil i a les institucions de les
nostres illes: ben segur les preguntes són inevitables per
a les persones que s’hi acosten per primera vegada al
nostre projecte; una, en fa referència al suposat caràcter
d’orfandat dels infants, i l’altra, al nom del projecte.
Anirem pam a pam.
La major part dels nins/es que estiuegen amb les
nostres famílies tenen mare i pare, i, a més, un munt de
germans i germanes, i també oncles, cosins, padrins, etc.,
com la major part dels nostres fills. El que passa és que
a quasi totes les famílies sahrauís n’hi ha desapareguts,
morts, mutilats, tots ells víctimes de la “crueltat” de la
història ben recent, just l’any 1975, que els va convertir
en pocs dies de quasi-ciutadans d’un país lliure, la
República Sahrauí a punt de ser descolonitzada
d’Espanya, en exiliats de la seva terra, quan el Sàhara
Occidental va ser ocupat militarment pel veí del nord, el
Regne del Marroc. Des de llavors viuen a Campaments
de Refugiats al punt més inhòspit del desert del Sàhara,
a Algèria, en mig del no res, a l’espera de retornar al seu
territori com a ciutadans lliures d’un país lliure i sobirà.
La seva orfandat, idò, és la d’un poble sense
pàtria, sense els lligams que van ordint les generacions
entre elles i el paisatge que les ha vist créixer; expulsats
de la terra dels avantpassats davant la cobdícia dels
agressors, un règim feudal i tirànic, i dels còmplices,
les potències neocolonials (França, especialment) i els
governs espanyols d’ençà l’abandó del poble Sahrauí. I
les Nacions Unides, presoneres de les guerres
d’influències de les grans potències, resten com a notaris
d’un genocidi anunciat. Només la lluita aferrissada del
poble sahrauí i la solidaritat internacional han evitat que
el seu destí sigui la desaparició a les clavegueres de la
història.
Ara ve la resposta a la segona pregunta, i és: com
així es parla de “vacances en pau”? Idò perquè els
sahrauís mai no s’han resignat a la seva condició
d’exiliats i refugiats. Ja quan el Sàhara Occidental era
una colònia de l’Espanya franquista, varen lluitar per la
llibertat i varen pagar el preu d’aquest combat amb morts,
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empresonaments i desaparicions. Quan Espanya va
vendre el Sàhara i els seus habitants al Marroc i a
Mauritània (per l’Acord Tripartit, al novembre de 1975,
sense cap validesa jurídica i mai no acceptat per la
comunitat internacional), el poble sahrauí prengué
novament les armes i va lluitar per la seva supervivència,
va derrotar a la República de Mauritània i va fer
trontollar el règim despòtic de Hassan II al Marroc. Des
de 1991 hi ha un treva emparada per les Nacions Unides
que, limitades per la seva debilitat, no han pogut o no
han sabut avançar cap a la única solució justa, legal i
legítima del conflicte del Sàhara Occidental: la celebració
d’un Referèndum d’Autodeterminació per al Poble
Sahrauí, d’acord amb els principis de les pròpies O.N.U.
Els continus ajornaments d’aquest promès Referèndum
enverinen les relacions internacionals i regionals,
allunyen la possibilitat d’una solució pacífica, i agreugen
les condicions de vida dels refugiats sahrauís.
És per això que les Associacions solidàries amb
el poble sahrauí volem oferir als seus fills més petits
l’oportunitat de gaudir d’unes veritables vacances en
pau, de l’estimació de les nostres famílies i, també, de la
solidaritat de la nostra societat per acabar amb aquesta
injustícia que pateix un poble que ha viscut al nostre
costat tant de temps. És l’única manera de que aquests
infants sahrauís deixin de ser refugiats.
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LA VISITA A SON REAL

Començam l'excursió vora les cases de Son Real i
ens feim una foto els quinze participants.

El primer que férem fou visitar el museu
etnològic, una excel·lent mostra de com es vivia a la
possessió a principis del segle passat.

Les cases al fons, els excursionistes al camí i els
porcs negres, abundants, a tancat i a les solls.

Per arribar a la mar haguérem de travessar el
tancar per llocs adients.

Quan programàrem l'excursió dúiem la idea de
acabar amb un bon bany a la mar, però el temps no ens
ho aconsellà.

L'aigua no va aparèixer fins a l'hora de dinar i
d'aquesta manera, davall els pins, férem un trempó, la
majoria, i bon profit.
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BULLIT DE NOTÍCIES
METGE NOU INTERÍ
Tenim metge nou. Va ser el passat 21 de juny quan
Pep Font Servera, de Santa Margalida i que té una plaça
com a titular a la zona de Llevant de Mallorca, ocupà la
plaça de metge de la Unitat Sanitària de Maria de forma
interina. Suposam que la proximitat de Maria a la Vila ha
estat una bona oportunitat per a ell. Esperem que la seva
feina tengui continuïtat i que es trobi ben a gust entre
nosaltres. Tots hi sortirem guanyant.
EL TORNEIG DE FUTBET D’ESTIU EN PERILL
Com ja és habitual (i d’això n’hi ha prou consultant
les pàgines d’aquesta revista) quan arriba l’estiu, el
poliesportiu s’omple de jugadors de futbet que dos cops
o tres per setmana passen els horabaixes o vespres fent
una lligueta. Són moltes les edicions d’aquest torneig que
va néixer de la mà de la nostra associació i que des de fa
anys se’n cuidava la gent del poliesportiu d’organitzarlo. Idò enguany, la cosa pinta magra. A hores d’ara, finals
de juny, a punt d’enfornar aquest darrer número de la
revista, la continuïtat d’aquest clàssic torneig d’estiu penja
d’un fil. Les inscripcions dels equips han estat mínimes,
de tal manera que no sabem si el torneig arrancarà o no.
Ja us n’informarem.

LA WIFI DE L’AJUNTAMENT JA ESTÀ EN
PROVES
Encara que no tenim massa informació sobre el
tema sí que ja es pot detectar una wifi a determinades
zones del poble que correspon a la que l’Ajuntament té
previst col·locar per cobrir tot el casc urbà. Fins ara sabem
de tres antenes que cobreixen tres zones del poble:
poliesportiu, Plaça des Pou i Escola de Dalt. Quan
connectes surt una pàgina inicial (en castellà, tot s’ha de
dir!) que et diu que si vols més informació t’adrecis a
l’Ajuntament.
Esperem que quan el període de proves estigui
acabat, es doni una àmplia difusió a les possibilitats de la
xarxa i les condicions de la connexió i ús de les prestacions
que oferirà.

ESCOLETA D’ESTIU
També aquest mes de juliol deu haver començat
l’Escoleta d’Estiu. La informació escrita i en forma de
crida deia que la inscripció es faria a l’Ajuntament fins
dia 19 de juny, que dia 25 es faria una reunió informativa
a Ca ses Monges i que la quota mensual era de 130 •
mensual, més 20 • de matrícula. També s’informava que
els germans tendrien un descompte de 50 •. També hi
havia la possibilitat d’usar l’escola matinera que cobria
de 7 a 9 del matí, amb preu a part i d’escoleta de
capvespres.
Esperem que els propers mesos us facem arribar
alguna fotografia i informació d’algunes de les activitats
que s’hagin duit a terme.

UNES PERLETES EN UN OPUSCLE DE LA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
Cada any, quan s’acaba el curs, la Conselleria
d’Educació, fa arribar als centres escolars un llibret on es
detalla l’oferta educativa de les Illes Balears. Ha caigut a
les nostres mans una versió castellana d’aquesta oferta i
fullejant-la hi hem trobat unes perles que podrien figurar
en una antologia dels disbarats. Així, per exemple, quan
parla de l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior
diu que hi tendran accés directe aquells que hagin cursat:
CUECE o PRECIO. Pensant, pensant en el significat
d’aquestes sigles, hem arribat a desxifrar-les. I tot per
posar els textos a mans d’una màquina, que, ja se sap,
tenen la seva lògica que no sempre és aquella que
acompanya el sentit de les llengües. Així, els que tenen
CUECE, no és res més que una traducció literal del COU,
i els PRECIO del PREU. Cosa que demostra que això de
les llengües no sempre és “bufar i fer ampolles”, és a
dir “soplar y hacer botellas”.
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BULLIT DE NOTÍCIES

COBRAMENT DELS REBUTS DE FENT
CARRERANY
Per problemes d’actualització amb els programes
bancaris suposam que ja haureu notat que no us hem passat
a cobrar els rebuts domiciliats de Fent Carrerany
corresponents a l’any 2010. Ara ja els tenim actualitzats i
per això si no hi ha res de nou aquest mes de juliol veureu
com us arriba el corresponent avís del pagament.

Projecte de l'ampliació del carrer Pujolet

ÈXIT DEL CONCERT INFERNAL ORGANITZAT
PELS DIMONIS DELS INFERNETS
Els Dimonis dels Infernets, començaren el mes de
juny amb un concert celebrat al poliesportiu. Gràcies a la
col·laboració de l’Ajuntament, de la gent de Protecció
Civil, de Mariatukada i dels quatre grups que actuaren a
la festa, varen poder recaptar uns euros que els Aniran bé
per començar a fer funcionar l’Associació i preparar-se
per debutar per les festes de la Mare de Déu. El concert
que començà a les deu del vespre, continuà fins ben bé
passades les quatre de la matinada.
Sobre les Dimonis sabem que ja estam fent-se els
vestits i confeccionant les màscares que lluiran a partir
d’ara. Tenen un estiu per endavant per preparar-se a fons
i debutar per les festes.
PREPARATIUS CIRCULATORIS AL CARRER
PUJOLET
A partir de l'any que ve aquest carrer patirà un dels
més importants canvis de la seva existència: s'hi
inauguraran el nou centre escolar i el nou centre sanitari.
Això requereix que s'hi projectin canvis per a millorar-ne
la circulació. Des de l'Ajuntament ens han fet arribar
l'avantprojecte de com quedarà aquest carrer que inclou
la seva ampliació i instal·lació d'una petita rotonda al final
de l'edifici escolar que faciliti les entrades i sortides als
dos centres abans esmentats durant el seu funcionament,
així com donar servei als veïns del carrer.

UN SOPAR D'ESTIU SOLIDARI
Fa uns quants números entrevistàrem na Bel i en
Toni Font de Sa Grava, en motiu del seu viatge a Burkina
Fasso, on l'Associació Pa i Mel hi du endavant projectes
solidaris d'ajuda al seu desenvolupament. Ara organitzen
un sopar, del qual reproduim el cartell, amb l'objectiu de
recaptar fons per seguir amb l'ajuda
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DEMOGRAFIA
BENVINGUTS:
En Joan Sabater Barceló vingué al món el passat dia 4 de
juny. És fill d'en Juan Sabater Font i na Catalina Ines Barcelo
Pira.
Na Kiara Fiorela Espinoza Sánchez va néixer el passat
dia 5 de juny. Els seus pares són en Freddy Ronald Espinoza
Ullauri i na Sílvia Magaly Sanchez Cabrera.
Na Naia Sánchez Campomar vingué al món el passat dia
16 de juny. És filla de n'Eloy Sanchez Milan i na Maria Zaida
Campomar Garcia
Enhorabona als seus pares i família.

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

Els nins de sisè d'infantil que han acabat el cicle amb els seus
diplomes

I els de sisè de primària, que acaben l'escolarització a Maria, també
amb els seus diplomes

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16.30 a 20.30 hores.
UNITAT SANITÀRIA: de dilluns a divendres
de 9 a 15 hores. (els dimecres, de 14 a 19 hores)
BIBLIOTECA:
Dimarts a divendres: de 10 a 13 hores.
CASAL JOVE:
Dimarts a divendres: de 16 a 19 h.
Dissabtes: de 10.30 a 13.30 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 3 ........... 140 l.
Dia 5 ............... 9 l.
Dia 14 ........... 12 l.

Temperatura Màxima
31,4º C (Dia 31)
Temperatura Mínima
9,4º C (Dia 4)
Temperatura Mitjana
18,4º C
TOTAL: 161 LITRES Mitjana Màximes
24,3º C
Mitjana Mínimes
12,7º C

POEMES I GLOSES
POEMA PER LES VACANCES D'ESTIU
Atrapes, juny, un temps calmat
allunyat de les nevades.
Pintes de colors els arbres,
ens regales fruita dolça
i ofereixes llum d’estiu.
Ens transportes a les portes
dels camins fets de vacances,
d’hores mortes sota el sol,
de sorpreses, nits d’estels,
de focs de màgia i de calor.
I vindran amb juliol i agost,
alguna tempesta rutinària
dies de calitja emblanquinada,
matins de platja, sol i banys,
tardes de bons llibres i gelats,
i nits fresques de sopar al ras.
I vindrà setembre, com sempre,
per daurar el raïm als camps,
i per tancar unes vacances
que retrobaran el seu final.
(Extret de l'adreça http://ibarriel.spaces.live.com/blog/
cns!F151F15CBB405B21!2040.trak)

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

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

BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu06:40
07:40
08:25 08:40
09:25 09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:15 15:40
16:40
17:40
18:15 18:40
19:40
20:40
21:40
22:40

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

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

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

Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

06:10 06:25
11:15 11:40 11:55
13:55 14:10
17:45 18:10 18:25
Diumenges i festius:
08:15 08:40 08:55
15:45 16:10 16:25

07:30
13:00
15:15
19:30

09:45
13:45
17:45
19:45

10:00
17:30

10:30 11:35 11:45 12:00
19:45 20:50 21:00 21:15

10:50
14:50
18:50
20:50

11:00
15:00
19:00
21:00

11:15
15:15
19:15
21:15
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
La paella popular ocupa la portada de la revista
de juliol i el tema de l’Editorial és la posada en marxa
del menjador social. Seguim llegint i en Jaume Mestre
ens explica què és el Pla plurianual d’abastament i
sanejament d’aigües. Ell mateix ens fa cinc cèntims
del que ha passat a la Casa de la vila.
Tornam a la portada ja que podem veure les fotos
de la paella feta per inaugurar el menjador social; hi
han participat més de 500 persones. I com que a Maria
no tenim la mar, un grup d’al·lot de 5è i 6è d’EGB se’n
van a Calanova per aprendre a navegar, és la coneguda
Operació 100 veles.
A la Memòria RAM en Magí Ferriol ens parla de
la calor de l’estiu i del paisatge que l’acompanya. En
el Bullit de notícies ens assabentam dels diferents
esdeveniments que han transcorregut en el nostre poble.
Giram pàgina i llegim els Poemes i gloses d’en
Jaume Santandreu. Seguim amb Les messes d’estiu
(mètodes i sistemes tradicionals) encetades a la revista
anterior.
Seguim llegint i ens trobam un anunci sobre la
Campanya de normalització lingüística començada pel
Govern Balear i que encara avui dia no ha acabat.
Aquest mes ens han deixat madò Joana M Ginard
i madò Joana M Mas. No és benvingut ningú i tampoc
no l’ha feta ningú.
El mes de juliol és el mes de les vacances escolars
i per això podem veure les fotos del Fi de curs 90.
Seguint amb els temes més entretenguts, hi ha els

Passatemps. Tot seguit n’Onofre Sureda ens fa cinc
cèntims del Trofeu d’estiu de gimnàstica rítmica
individual. Seguim amb el Carrerany esportiu en el
qual veiem en Pere Ferriol Colombram aixecant el ram
de líder del Pla de Mallorca. N’Enric Pozo ens conta
com ha anat el Campionat de Balears cadet celebrat a
Maria.
Acabam la revista amb la mateix excursió del
mes anterior, anul·lada per problemes d’agenda
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Arriba l’estiu a la 2ona ONA
Les ballades quinzenals, la festa d’aniversari, el monogràfic de tango i
l’assemblea general seran els actes més destacats de la Segona Edat
El passat dissabte
dia 19 de juny, a la Plaça
des Pou, amb el grup
Revetlers, va tenir lloc
una ballada popular per
celebrar la cloenda del
curs de balls mallorquins
que ha impartit en Miquel
Vives Alcover La festa va
començar a les 22 hores
amb la presència de molta
gent arribada de fora
poble per ballar jotes,
boleros, mateixes i
fandangos.
Una
celebració ben animada.
I
ara,
amb
l’arribada de l’estiu, la
2ona ONA organitza
quinzenalment balls a la plaça, sempre en dissabte. Seran
els dies 17 i 31 de juliol i 14 i 28 d’agost. Les vetllades
estaran animades pel Dúo Harlem, amb en Miquel Fiol.
Aquestes ballades es complementaran amb les que
organitza la Tercera edat que seran els diumenges de les
setmanes alternes.
El dia 31 de juliol, a més del ball, se celebrarà
l’aniversari de la fundació de la Segona Edat de Maria. A
les 21 hores es farà un sopar popular al qual es convida
tot el poble i totes les seves associacions. Els assistents
s’han d’inscriure a l’Ajuntament la setmana anterior.
Després del sopar hi haurà la ballada amb les exhibicions
dels professors de ball de línia i de saló, a més de l’actuació
dels socis de la 2ona ONA que participaren al campionat
de les Balears de ball de línia.
Els professors de ball de saló, na Maria i en Jesús,
voles que els alumnes dels talles facin una roda de
merengue. Per això, gratuïtament, tots els dimecres del
mes de juliol, de 21 a 21:30 hores, els interessats podran
practicar-ho. A continuació, entre les 21:30 i les 22:30
hores, també al local de la Tercera Edat, hi haurà el taller
monogràfic de Tango per a gent que no ho ha practicat
mai.
A més d’això, el proper dissabte dia 7 d’agost, es
celebrarà l’Assemblea General amb caràcter ordinari. Allà,
els associats rebran les explicacions i la informació referent
al primer any de l’actual junta directiva i podran opinar
sobre el seu funcionament i la planificació de la propera
campanya. Encara no està totalment confirmat, però molt

possiblement, després de la reunió hi haurà sopar. Al
proper número de Fent Carrerany vos n’informarem.
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Qui dies passa... juny 2010
Dijous, 3 : Històries de trens… i dels usuaris. Torn a
baixar a Palma, i, com sempre que puc, ho faig amb tren.
Enllaç cap a la UIB amb el metro i enllestits els tràmits
me’n torn tot d’una cap a Sineu, on he deixat el cotxe, ja
que la feina em reclama a una altra banda. Quan som a
l’estació de Palma, de retorn, encara m’he d’esperar un
quart perquè el tren parteixi, però com que estic cansat
(correccions d’exàmens fins a les tantes) aprofit per
encarxofar-me en un dels seients del comboi i fer una
becadeta. Com que els llums de l’interior dels vagons estan
apagats no em costa gaire quedar clapat. Fins que, de
sobte, s’encenen els llums i una veu, a fora, per megafonia,
avisa de la propera sortida del tren cap a Manacor (això
sí, deixa ben clar que a Sineu, tothom a terra i el viatge
continuarà amb autocar). Encara falten set o vuit minuts,
però. De cop un home, major que jo, es col·loca al seient
davant meu i em saluda amb un sonor “Bon dia”. Tot
seguit, és una dona encara més gran, la que es col·loca al
seu costat, de cara a mi. És una dona que té una certa
elegància. Força enjoiada, ben arreglada i amb una bossa
de mà que es col·loca sobre les cames un cop asseguda.
Em saluda només a mi, cosa que m’estranya, amb un
castellà genuí i tot seguit em demana si el tren va cap a
Manacor. Jo li dic que sí, mentre que l’home que està al
seu costat, sense mirar-la, amolla un poc discret i
entenedor. “A Búger, va!”, i mirant distretament per la
finestra es posa a cantussejar i xiular una melodia que em
recorda una cançó espanyola de l’any de la picor. “Vaja
personatge més maleducat”, pens per a mi, mentre me’l
mir de reüll, intentant tornar a agafar el son. “Este señor
tiene sueño” m’etziba la senyora. Jo intent fer un somriure
diplomàtic i respectuós, per fer veure que sí, que és així i
que no pas d’ella, com el seu veïnat. I torn aclucar els
ulls. “Sortida-salida” sent que diu la senyora mirant un
rètol que hi ha a l’exterior. “¡Hace calor, eh!”, i un altre
cop “Sortida-salida”. Un altre cop la pregunta primera
“Este tren va a Manacor, ¿verdad?”. Jo acot el cap fent
senyals evident que és així i pensant que la pobra dona
deu anar una mica despistada. Aquest cop, l’home del
meu davant només fa un remuc, sense que se l’acabi
d’entendre. A la fi el tren parteix i la dona que no atura.
“Hace calor!”. El senyor del davant segueix cantussejant,
ara una cançó, ara una altra. Els meus ulls s’acluquen i de
tant en tant s’obren, empardalats, bé perquè el tren fa
parada i el xiulet i la megafonia em desperten, bé perquè
la dona torna fer algun altre comentari, suposadament cap
a mi i jo educadament he de fer veure que sí, que d’acord.
I arribam a Binissalem. Quan el tren ja és a punt d’aturarse, l’home s’aixeca del seient i passant entre jo i la senyora,
diu: “Au, ja som a Búger” i se’n va cap a la porta de
sortida més propera. El tren s’atura i la senyora,
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inesperadament, també s’aixeca i em dirigeix un altre
educat: “Ya hemos llegado. ¡Buenos días!”. I se’n va, xinoxano, cap a l’altra porta de sortida del vagó, el més llunyà
dels nostres seients. Jo, sorprès per la rapidesa de l’acció
no sé reaccionar, per dir-li que només som a Binissalem.
I de cop sent un crit i veig com l’home que era al seu
costat i que ja era a l’andana (mentre ja se sent el xiulet
d’avís que tothom ha baixat i que les portes són a punt de
tancar-se i el tren tornar partir) entra esperitat una altra
vegada al vagó, mentre crida enmig del passadís, corrent
cap a la senyora que encara no ha arribat a l’altra porta:
“Vatualmón, enlloc d’anar darrera jo, se’n va cap a s’altra
banda. Vatualmón”. Rapidíssim li passa al davant, pega
un cop sec a la palanca d’obertura de les portes, aquestes
s’obren i agafant la dona en braços i alçant-la la treu del
comboi, en el precís moment que les portes es tanquen de
cop. Mentre el tren avança a poc a poc, entreveig a través
de les finestres com l’home li diu de tot a la senyora, la
qual se’l mira com si sentís ploure. A vegades val més fer
el mut i el sord que no ficar la pota.

Dimarts 22: Viu la llengua (i fes-la viure)! Som al pati
de l’edifici de la Misericòrdia de Palma. Per
circumstàncies que no vénen al cas, he de repartir, al costat
de responsables de l’Ajuntament de Palma, del Consell i
del Govern, uns diplomes i uns obsequis a persones que
procedents de la nova immigració (alguns ja no tan nova),
han fet un curs per a adults, d’iniciació a la llengua
catalana (que ha consistit, sobretot, a entendre el català
de Mallorca i fer la passa de començar a parlar-lo) amb la
voluntat d’acostar-se al màxim a la llengua i cultura de la
seva terra d’acollida. La diversitat de llengües, de colors
de la pells, dels vestits, de la procedencia geográfica dels
presents era total. L’Ajuntament de Palma, a través de la
regidora Nanda Ramon n’ha estat la impulsora. I és que
un vint per cent de persones en el padró municipal
procedents d’altres àmbits culturals i lingüístics és un
tema prou seriós per deixar la integració a mans d’una
voluntat sempre interferida per pressions alienes a la
dinámica “normal” que seria adaptar-se majoritàriament
a la cultura propia del país.
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La festa comença amb l’actuació d’un grup
d’acròbates africans (kenians), que han seguit el curs.
L’actuació és una delícia per la seva qualitat, per la seva
frescor i perquè van explicant al públic, en un català encara
vacil·lant, que fan i demanant voluntaris que els ajudin
en el seu espectacle.

Després pugen a l’escenari dos alumnes que són
els encarregats de parlar en nom dels alumnes que han
seguit el curs: una sud-americana i un africà. Aquest darrer
és una autèntica sorpresa. Amb una desimboltura inusual
i un discurs ben travat i amb una lògica que ja voldrien i
haurien de tenir alguns dels nostres polítics professionals,
deixa ben clar el deure i el compromís moral i ètic dels
nouvinguts de respectar els drets històrics (llengua,
cultura, costums...) de la terra d’acollida. Quina llàstima
que determinats polítics que actuen per aquí (Diéguez,
Rodríguez i companyia) des de fa anys i panys no hagin
fet acte de presència. La cara els hauria caigut de
vergonya!
Dilluns 28: La gestió de la diversitat i la sentència del
Constitucional. Arriba a les meves mans la revista que
l’escola de Maria publica com a resum del curs escolar
2009-2010. Hi ha un aspecte que m’atreu tot d’una que la
començ a fullejar. Són les fotografies i la relació dels noms
i llinatges dels nins i nines de cadascun dels cursos que
des de quart d’infantil fins a sisè de primària omplen les
aules del nostre centre públic. Al costat dels Pere, Joan,
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Miquel, Margalida, Antònia, Catalina, etc., de sempre, les
llistes van plenes de nins i nines que responen a noms tan
poc comuns fins ara com: Fouzia, Sanae, Riccer, Mohamed,
Nicole Alison, Issam, Neidelin, Asmaa, Nabila, Alexes,
etc. Això és així i no hi ha res a dir. Les coses han vengut
d’aquesta manera i no hi ha volta enrere. Qui es pensi que
les coses canviaran i que tot tornarà a una suposada
“normalitat”, que se n’oblidi. Aquestes transformacions
socials que s’han originat ja per les darreres immigracions,
i gual que les modificacions tecnològiques, són
irreversibles. Es poden modificar, matisar o reconduir, però
els seus efectes ja no es poden ignorar. A partir d’ara, allò
que caldrà fer, si no ens volem suïcidar tots plegats, és
gestionar aquesta realitat nova, aquesta diversitat cultural,
religiosa, lingüística, de costums, amb unes regles noves
que ens obligaran a tots, als autòctons i als nouvinguts.I
qui en duu avantatge, qui ja fa temps que ho està gestionant,
és el món escolar. Per nassos. Però aquesta diversitat no és
només a l’escola. És al carrer, a l’administració, als serveis
públics, a les festes, a la vida social i esportiva, etc. Així,
per exemple en la nostra petita societat hi ha un munt de
llengües que funcionen alhora. És cert que algunes han
tengut més facilitat per penetrar en l’espai públic, ja que
comptaven amb un coneixement i reconeixement anterior,
mentre que altres s’han quedat a l’espai privat. Les societats
monolingües han deixat -o deixaran- d’existir tal com les
hem conegut fins ara. I aquesta diversitat lingüística
necessita ser regulada, si es vol ser just i assegurar la
preeminència teòrica i pràctica de la llengua pròpia del
territori. D’això, nosaltres ja en sabem prou d’intentar-ho
dur a la pràctica, però no sempre hem tengut la capacitat
de gestionar-ho amb aquesta premissa tan clara i
democràtica.. A la capital espanyola, desgraciadament,
encara no se n’han temut gaire de la situació i segueixen
funcionant, manu militari, manu “constitucionali” (ai dels
vençuts i de les minories) com si aquí no hagués passat
res, com si la diversitat (que ja no és d’ara) no existís i
com si el món que ells, els que es declaren no nacionalistes,
anomenen Espanya, fos un, únic, monolingüe, tot igual, i
a imatge i semblança de la seva realitat lingüística, cultural
i de sentit de país. Ens interpreten la història, ens limiten
els drets de la nostra llengua i cultura, ens diuen fins on
podem autogovernar-nos i no s’estan de recordar-nos que
si no ens agrada que ens hi posem fulles, etc. El dia que
Madrid (i també París) se n’adonin que potser el món no
era només del color amb què ells el veien, sinó que
l’espectre cromàtic que l’envoltava era molt més divers, i
que no costava gaire acceptar-ho, potser la seva realitat,
en forma de territori, ja no sigui la mateixa. És el problema
d’usar cucales (mentals) i de no veure-hi més enllà dels
seus nassos. Potser llavors el seu Tribunal Constitucional
quan faci sentències ja no tengui necessitat d’usar tan sovint
allò de “la indisoluble unidad de la patria”.
Joan Gelabert Mas
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Homenatge a les monges
que cuiden malalts (3a. Part)
A ma mare li varen tolerar que un cop acabat el
temps de visita encara estigués una horeta més amb mi,
així i tot no podia consentir haver-se’n d’anar. Al llarg
del temps que vaig estar a l’hospital vàrem tenir moltes
de mitges bregues, perquè sempre feia la ronsa a l’hora
de partir i sor Ana la renyava i a mi me feia ràbia, però no
hi podia fer res més.
El vespre d’aquell primer dia d’operat, el sopar
va ser d’una semoleta molt lleugera i una pera fluixa i
molt bona, que ma mare em va pelar i donar a bocinets.
He de dir que érem a l’estiu i anàvem dues hores avançats
al sol i per això ma mare podia quedar-se per donar-me el
sopar, que era a les set i anar-se’n amb claror a ca la tia
Antònia, que era on quedava a romandre.
Del que record que tenia més avorrit, era a mitjan
dematí, quan sentia el renou del carro de fer les cures,
que normalment l’empenyia mestre Pere, un infermer gran
i gros i que no tenia mal dia mai. També venia una monja
que era l’ajudanta del practicant don Pedro i a vegades
podia venir en Miquel, un practicant més jove. Només
sentir el renou del carro ja me posava nerviós, sabia que
si s’aturava per mi, me farien mal, i ja se sap, el mal no
agrada a ningú.
L’endemà d’haver-me operat, l’horabaixa, va
venir sor Dolores a veure’m, jo era a l’altra part de sala i
per arribar al meu llit va haver de menester una estona, ja
que s’aturava a veure tots els malalts i dir-los qualque
cosa i sobretot a donar-los coratge. Quan va ser al meu
llit, només arribar me va dir: -¿Como estamos mi vida?
Tot seguit va saludar ma mare i se va acotar per donar-me
un parell de besades i fer-me una partida de preguntes de
si me feia mal, si havia menjat, si podia dormir i unes
quantes més. El temps que va estar dreta devora jo, me va
estar acariciant els cabells, amb els dits oberts, per
pentinar-me. Va dir a ma mare que s’havia d’alegrar “que
a este hijo no lo va a perder de esta”. Va mirar les botelles
i la taula que hi havia penjada als peus del llit, va tornar
venir fins al meu costat i em va donar dues besades més i
me va dir que m’havia de menjar tot el que me duguessin
“que de esta manera vas a mejorar mucho” i se’n va anar.
Mentre anava sortint de la sala se sentien exclamacions
com aqueixes: “Sor Dolores torni prest, sor Dolores quan
tornarà?”, “Quédese sor Dolores”, etc. i ella anava
responent: “Volveré, pero hasta luego”.
Sor Dolores no era només una monja ni una gran
persona, sor Dolores era una santa.
Sor Ana, que era la monja encarregada d’aqueixa
sala, tenia molt poc en comú amb Sor Dolores, era l’altra
cara de la moneda, era una dona de xerrar aspre, inspirava
poca simpatia, les bromes no li quadraven, però malgrat
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el seu caràcter, era una gran infermera, molt arremengada
i molt neta. Mestre Pedro li tenia un poc d’oreïna, perquè
sempre li trobava qualque racó que no l’havia fet ben net.
Crec que sor Ana no tenia mals sentiments, perquè quan
qualque malalt se moria, el temps que jo vaig estar dins
aqueixa sala se’n moriren més d’una dotzena, se la veia
molt afectada i un poc més afectuosa amb els més delicats.
Ara no contaré dia per dia el que vaig veure i
viure, són quasi cinc mesos d’estar dins l’hospital, perquè
foren moltes de coses que passaren, i, com que ja fa tant
de temps, moltes s’entremesclen i no se amb seguretat
quin ordre seguien. Record un tal Toni Maonés que vivia
dins l’hospital, no vaig saber mai de què patia. Igualment
també tenc a la memòria un jove d’una trentena d’anys
que era basc, tant un com l’altre, vaig arribar a saber que
estaven a l’hospital camuflats, no sé com estava tramada
la cosa, això era un cas difícil de creure, perquè tant un
com l’altre eren escapats de la falange, el que sembla
mentida era que visquessin dins l’hospital l’any 1942 i
que ningú els hagués denunciats. Així que a l’hospital a
més de curar malats protegien desemparats.
En Toni Maonés era un home més bé alt i
primatxol, que tenia un caminar molt falaguer, era també
molt actiu, se li podien comanar feines com canviar una
bombeta, que sembla bo de fer, però dins aquelles sales
estaven molt amunt i s’havia de menester una escala llarga,
que només de traginar-la hi havia prou feina, però tant
ajudava les monges com els infermers, tant li era fregar
la sala, canviar llits i una de les coses que solia fer ell era
desinfectar els llits que se buidaven quan qualcú s’hi
havia mort damunt o si el malalt tenia una malaltia dolenta.
Desinfectar els llits consistia en, una vegada buits, els
treien al pati i, com eren de ferro, els donaven una bona
passada de foc i així cremaven els paràsits o microbis que
hi pogués haver, després els donaven una passada d’un
líquid i els deixaven fer un parell d’hores al sol i ja
tornaven estar a punt per un altre “client”.
En Toni Maonés tenia un secret que ell guardava
com un tresor, però el que ell no sabia, era que les monges,
el personal de l’hospital i els malalts de llarga durada,
tothom el sabia, però li duien d’amagat i ell tot feliç. Mirau
les coses del món!! En Toni estava profundament
enamorat de sor Dolores, però s’ho guardava al lloc més
profund dels sentiments. Se sospitava que sor Dolores ho
sabia, però com era una dona molt intel·ligent, també s’ho
guardava per ella mateixa, que jo recordi no hi va haver
mai cap mal fet entre ella i aquell home que en secret
l’estimava tant.
No record que mai ningú digués amb encert l’edat
de sor Dolores, però devia tenir entre 22 i 25 anys, era
jove, però tan simpàtica, tan guapa, amb aquell cos tan
cridaner, una veu cristal·lina i carinyosa i aquelles mans!
Ja he dit abans que comparada amb aquella imatge de la
Puríssima, sor Dolores se’n duia l’avantage, no és rar que
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hi hagués homes que, com en Toni Maonés estiguessin
empedrats d’ella. Jo, des d’aquestes pàgines i en record
d’ella li dedic un homenatge amb tot el meu cor i si encara

DOS ARTICLES D'EN LLUC MATAS
1
La política ha tornat el joc de la mentida, del
fingiment i de l’egocèntria, perquè per als polítics no hi
ha més valors que els doblers i la vanitat de voler-se saber
«out» del joc social i de la convivència que comporta el
dia a dia d’una societat enganyada que paga les
conseqüències de la irresponsabilitat dels qui s’havien de
preocupar del benestar i de la feina per a tothom.
L’estampa ha tornat tètrica: cada dia hi ha menys coses
que funcionen i més aturats, però el bou no pot agafar
mai els toreros que toregen des de la grada.
No es tracta de fer abstracció del que passa, perquè
un no és un estruç que amaga el cap quan la situació li
guanya. Se tracta -cosa que costarà molt- de renovar la
il·lusió i de creure en el propi projecte finalment, ja que,
en la mentida dels polítics, no hi poden creure ni una sola
lletra ni la mínima significança. El joc de la política-fems
és enganyar i es constitueix sota la disfressa de parèixer
un bè quan s’és un llop a les totes totes. S’arriba a fer
derivar la barbàrie més incompetent en lletra de canvi
pels qui volen dur-se -encara més- desengany rere
desengany. La competència és el joc frívol del qui té seny,
i almenys convendria que qui duu les regnes fos assenyat
i altruista. Més desgast impossible perquè rere cada jugada
s’amaga els qui havent perdut la partida no es volen retirar
del quòrum polític, sinó que converteixen en una olla a
pressió tot quan toquen en mans plenes d’escòria i rapinya.
Davant les situacions caòtiques de crisi no queda
més remei que ser nostàlgic i mirar enrere, quan la barca
navegava a tota hòstia per un paranys de plenitud amb un
horitzó inabastable per l’amplitud. Rera resta tot això,
ara cal aguantar tot el diluvi de sal d’una mala gestió feta
amb els peus constantment i no amb el cap. Sembla que
s’ha arribat al punt que el que es duu permanentment és
la incompetència i el «torni vostè demà que encara seré
més incompetent». Però tot es duu i més si en lloc de
riquesa es crea el cèrcol viciós de la indigència sense patir
gens ni mica per això. A la inversa, un ha de ser sàdic si
vol enfonsar la barca amb excuses que el problema és
internacional. N’hi ha de problemes internacionals, però
els que ens afecten són els de ca nostra. Primer hem de
saber que la caritat ben entesa comença per un mateix.
Això entre moltes altres coses que són disculpes a la
ineficàcia i a la ineptitud no ho tenen gens clar els qui
comanden.
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és en aqueix món, que totes les benaventurances estiguin
amb ella i si ja ens ha deixat, que descansi en pau.
Joan Ferriol Mascaró
Sembla que Grècia és el problema pitjor d’Europa,
però la ineficàcia i la ineptitud esmentades han fet que
Espanya el superi de molt en tots els aspectes. És que ja
sols resta fer màgia i il·lusionisme de la política, perquè a
hores d’ara és impossible fer tal quantitat de ficades de
pota, malversacions i dir tantes mentides com es diuen.

2
Negar-se a aprendre de l’experiència és el càstig
de qui no vol evolucionar, perquè el que ensenya més són
els fracassos i les frustracions més que cap altra cosa. El
refrany diu: «Sap més el dimoni per vell, que per dimoni».
D’això no n’hem de dubtar. En cada moment de la vida
un s’ha de disposar a aprendre, per qualque cosa un és un
aprenent continu i sistemàtic que mai no arribarà a saberho tot, perquè el temps no es pot agafar tot en un instant
sinó que ve com una cadena que s’acaba per un mateix
però no en si, ja que, salvant finals catastròfics, sol
presentar-se de moment com a etern, però -sabut és- que
l’enemic de l’home és l’home mateix que posa en perill
la cadena perpètua del temps amb armes químiques i
atòmiques que són la llavor per derruir l’existència de
l’home sobre la terra. Més enllà d’això hi ha els moviments
pacifistes que en són ben conscients de tot aquest
caliportal.
La llibertat de l’home es condiciona per l’entorn, i
aquests en temps dolents sol caracteritzar-se per un
pessimisme que no disculpa a cap governant, perquè els
governants hereten una situació que cal fer anar a millor
i no a pitjor. Hi ha motius de per què les coses van com
van i se’ls ha de posar remei més enllà de si es tracta
d’una crisi local o mundial. Pocs polítics saben posar fill
a l’agulla en temps dolent, el que si han fet més enllà de
la previiór és admetre tard que el moment era delicat quan
duia camí de fer-se crònicament dolent. Ara enmig de la
plaça de toros tot són bous que envesteixen per totes parts
i la cosa com va no duu les d’acabar gens bé ni mica.
No és extrany que un tengui nostàlgia de temps
millors. És perquè tot se’n va en orris en un obrir i tancar
d’ ulls ara. És veritat que tot temps passat va ser millor, i
més cert és ara que no funciona ni el rellotge. No és que
s’hagi espatllat sinó que ha encomanat el mal generalitzat
que és el no funcionar. Hi ha governs que treballen pel
sistema i n’hi ha d’altres que s’aprofiten de les garanties
democràtiques per aturar tot allò que té intenció de batec
de vida. Pareix que la missió és fer befa del qui fa del
progressime bandera, perquè el cabal dels pocavergonyes
no s’esgota fins que no hagin sucat totes les butxaques
d’aquest país tan atupat per lladres i gent de l’ostentació
i la mentida.
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DOS MARIANDOS COLOMBÒFILS DESTACATS

Ells són en Pere Antoni Payeras i en Lluc Carbonell,
els quals, amb els seus coloms missatgers participen en
diferents competicions a nivell insular i a nivell peninsular,
amb el “Club Columbòfil Inquense”. Així el primer, al
qual ja entrevistàrem una vegada i de llavors ençà ens fa
arribar la informació d’aquestes competicions, ha estat el
6è classificat en el Campionat Absolut i el segon ha estat
el 7è.
En Pere Antoni, a més ha estat el quart classificat
en la General de Seguretat de Fons i Gran Fons, el 2n
classificat en la General de Seguretat d’Alcoi, ha obtingut
l’Anella de Bronze al colom més viatjat amb el número
ACTUALITAT DELS CICLOTURISTES DE
MARIA.
Aquest mes de juny, hi ha hagut la IV edició de la
Trobada de Fèmines, que Organitza la Unió Ciclista Alaró.
El diumenge 14 juny, amb la participació d’un
centenar de participants, es dugué a terme aquesta marxa.
En aquesta ocasió es va homenatjar el professional de
Bunyola, Toni Colom, i a la primera campiona d’Espanya
mallorquina, Maria Mora. La marxa de la prova foren 55
km en ruta, passant per Consell, Binissalem, Inca,
Sencelles, Biniali, tornant cap a Alaró per enfilar les dures
rampes d’Orient, avituallament i tornada fins Alaró, on

d’anella 149392-06 i 1100 km/t, el primer classificat en
la Segona d’Eivissa, el primer classificat en la Cinquena
d’Eivissa, el 5è classificat en el Tercer Alcoi, el 4t
classificat en el Quart Alcoi i el 2n classificat en la de
Valdepeñas.
Per la seva banda en Lluc ha estat el segon
classificat en la General de Fons i Gran Fons, el 1r en la
Quarta d’Eivissa, el 2n en la Quinta d’Eivissa, el 3r en la
General de Seguretat d’Eivissa i el 3r i 4t de la d’Hellín.
Els desitjam molta sort i que ens segueixen donant
bones noves.
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ens donaren un sensacional berenar. Hi participarem,
Miquel Perelló, Toni Frau, Pedro Ferriol i Pep Ferriol. A
la fotografia, Miquel Perelló, Pedro Ferriol i Toni Frau,
esperant l’arribada de tot el pilot.
Ara ja a preparar l’anada a Menorca, pel mes
d’octubre.
Pep Ferriol Torelló
SORTIDES CICLISTES DEL MES DE JULIOL
Dissabte dia 3 de juliol, hem previst fer una sortida
llargueta.
POLLENÇA – LLUC
Sortida des de davant l’Ajuntament a les 08.00. Muro, Sa
Pobla, Pollença, pujada cap a Lluc, breu aturada Al Coll
de sa Bataia – gasolinera- baixada cap a Caimari, Selva,
Inca, Llubí i Maria. Són uns 90 km.
Dissabte dia 10 de juliol.
Anada al Puig Major, No a les bolles, sinó fins el túnel.
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Sortida, igual a les 08.00. Cap a Llubí, Inca, Selva,
Caimari, Coll de sa Bataia, cap a Escorca,, cruïlla de Sa
Calobra, Gorg Blau, base militar i boca del túnel. Tornada
pel mateix indret. Ja veurem on ens aturam. No sé quants
de km, però un bon grapat i durs.
Dissabte dia 24 Juliol.
SA PEDRISSA,
Fa uns anys que aquesta sortida era de les guapes i de
més participació, per l’espectacularitat, duresa, les vistes
des de Deia, Sa Foradada. No sé si anirem en cotxe fins a
Santa Maria, i cap al Coll de Sóller, Port de Sóller, allí
berenar i continuació cap a
Deià, Valldemossa, Bunyola i
Santa Maria.
Crec que en tenim prou per al
mes de juliol.
Pep Ferriol
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FOTO ANTIGA: Ens l'ha cedida la família Gual, en motiu del cinquantè aniversari del seu germà Joan, que celebrà el passat dia 8 de Juny. Els que
hi ha a la fotografia són Joan Gual Mestre, de 32 anys, Coloma Font Cifre, 40 anys, Joana Gual Font, de 5 anys, Isabel Gual font, de 4 anys, Coloma
Gual Font, d'un 1 any i el protagonista de la festa Joan Gual Font, de just 4 mesos. La foto és feta a ca mestre Pere Mascaró, l'any 1960.

