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El refranyer ho deixa clar: “Només ens en recordam de Santa
Bàrbara quan trona”, o “Déu mos guard d’un ja està fet” i com sempre és
la saviesa popular la que ens dóna la mesura exacta de les coses i ens marca
el seu autèntic valor. Així que és en temps de crisi evident i present per tot
arreu, quan ens adonam de l’excés en què, segurament, ens hem mogut fins
ara. La baldor econòmica en moltes coses de la nostra vida (menjar, oci,
despeses innecessàries, etc.) ens feia creure que vivíem en una societat
opulenta, sense límits i que podíem disposar dels doblers públics com si
fos un recurs il·limitat. Ha bastat una sacsejada en el món de l’economia
(produïda per una manca de control públic sobre l’especulació privada)
perquè tot es qüestioni i els cabals públics i la seva destinació passin a ser
mirats amb lupa. Per això en temps de crisi com l’actual és important que
els poders públics reforcin aquelles iniciatives que fetes amb imaginació,
amb abast considerable i amb possibilisme contribueixin a millorar la vida,
l’oci i les necessitats bàsiques de la població. És ara quan ens adonam que
s’han malgastat massa doblers de tothom només per satisfer estratègies
electorals que anaven en benefici d’uns, que s’han repartit recursos a
balquena sense cap control o per afinitats ideològiques, que s’han muntat
històries que sense ajuda pública s’han desfet com un terròs de sucre.

Potser per això cal tenir en compte i valorar tal i com es mereixen,
aquelles iniciatives sorgides de la pròpia societat, de sectors i inquietuds
diverses, que han sobreviscut a temps de vaques grasses i magres i que
s’han hagut de cercar la vida, aportant feina i dedicació personal, al marge
de cap guany econòmic personal. Un dia, per exemple, caldrà fer un
reconeixement públic i ben clar a tota aquella generació de joves que se
n’han cuidat de dur a bon fi les 16 edicions del Rock’n’rostoll, o aquella
gent que els estius, durant molt de temps, fa anys, aportà la seva feina
desinteressada organitzant activitats de lleure o esportives obertes a tots els
mariandos. Quan els doblers substituïren la voluntat popular, qualque cosa
es trencà en aquesta dinàmica. I ara, en temps de crisi i de manca de recursos
és quan més es nota aquest buit, aquesta manca d’iniciativa i d’idees
engrescadores sorgides dels poders públics, que puguin dinamitzar la vida
del poble. Però si un grata una mica, veu que no tot està perdut, molts de
joves, al marge dels organismes oficials, segueixen tenint inquietuds, ganes
de fer coses i això no es pot desaprofitar. Mai no estaran més ben invertits
els recursos públics (econòmics i de gestió) que ajudant a fer que aquestes
iniciatives, que tenen un abast generalitzat, arribin a bon port.

Bon estiu a tothom!
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Per Kam i Nant

El torrent de Pareis, una de les parts més abruptes de la serra
de Tramuntana i un dels llocs  més visitats pels excursionistes
en la temporada estival, quan no corre l’aigua i els seus bassals
estan gairebé secs, està format ÿþper la confluència, a
s’Entreforc, del torrent de Lluc o Albarca i del torrent del Gorg
Blau, que conjuntament formen una conca de 46,5 quilòmetres
quadrats, dels quals 4,5 corresponen pròpiament al torrent de
Pareis.

L’acció de l’aigua torrencial sobre la roca calcària i els
processos de dissolució càrstica han originat una vall abrupta
de traçat bastant recte i amb parets verticals de 200 metres
d’altitud.

El recorregut descendeix suaument al llarg de 3.300 metres,
amb una pendent mitjana d’un 5,14%, fins a desembocar al
port de sa Calobra, després de salvar un desnivell de 180
metres.

Les seves especials condicions orogràfiques i climàtiques el
converteixen en un lloc privilegiat per a la flora amb més de
300 espècies representades, de les quals unes 30 són
endèmiques de les Balears.

La fauna té el seu màxim exponent en el ferreret, un amfibi
endèmic de Mallorca, descobert primer com a fòssil l’any 1977
i considerat extingit, fins que l’any 1980 un grup de naturalistes
i biòlegs van esbrinar que havia sobreviscut en aquesta zona
més inaccessible de la Serra.

Abans de res, he de dir que fer tota l’excursió té una dificultat
molt alta, per la qual cosa tots els anys s’hi perden moltes
persones i,fins i tot, es produeixen molts accidents mortals.

Per aquest motiu, farem l’excursió clàssica, que s’inicia a
Escorca, per a la qual no és  necessari ser un excursionista
experimentat, però sempre és millor anar acompanyat la primera
vegada que es visiti de qualcú que el conegui.

El recorregut, d’uns 5 km amb un esforç físic considerable,
ens portarà prop de cinc hores fins a sa Calobra, o hi haurem
deixat abans un cotxe per a la tornada.

Bé. Començam a Escorca, en el quilòmetre 25,200 de la
carretera DT-10. Una vegada deixat el cotxe a l’aparcament al
costat de l’oratori de Sant Pere, veurem just davant del
restaurant una porta que dóna pas al camí de baixada.

Seguim el sender que pren cap a la dreta i entram dins d’un
petit bosc d’alzines, on veurem nombrosos rotlos de sitja.

No és difícil extraviar-se per aquesta zona, per la qual cosa cal
fixar-se bé en el sender.

El camí segueix sense problemes fins a arribar a una corba
molt tancada a l’esquerra, on comença la forta davallada que
ens porta a l’impresionant esquerda de s’Entreforc.

Descendim pel camí de ferradura més o menys marcat i en
bastant mal estat, entre canyissos i roques punxegudes per la
zona coneguda com es Burgar.

Arribam al torrent de Lluc després de recórrer uns tres
quilòmetres en quasi una hora. Seguim pel marge esquerre del
torrent, per un petit sender que ens evita els trams difícils, fins
a arribar a sa Llosa, una gran roca situada en el centre del torrent.
A dalt, a la paret de la dreta, veim l’entrada més o menys
rectangular de la cova des Soldat Pelut.

Just després de sa Llosa toca el primer dels passos complicats,
el gorg dels Cingles, que salvam sense majors problemes.

EXCURSIÓ AL TORRENT DE PAREIS
Com cada any durant el mes d'agost tornam

preparar la baixada pel torrent de Pareis fins a Sa
Calobra. Aquesta vegada serà el quart diumenge, dia
22, i la partida serà a les 6 del matí des de Sa Plaça
de Maria.

L'Ajuntament hi col·labora subvencionant part
del cost de l'autocar. Vos podeu apuntar a
l'ajuntament fins dia 18, abonant 7 euros i deixant el
vostre número de telèfon per si hi hagués algun
canvi.

Aquests són els excursionistes que feren el torrent de
Pareis l'any passat.

Aquí teniu una excel·lent descripció de la
baixada del torrent així com un grapat de consells per
tenir en compte, extret de la web de Balearsnews.
(http://www.balearsnews.es)
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Continuam el descens per l’esquerra del torrent, botant entre
penyes i grans roques, i agafant un petit sender que hi ha a la
dreta quan les roques són insalvables.

Travessam alguns gorgs petits, normalment secs a l’estiu, fins
a arribar al més important, el gorg des Capellà, en el qual hi ha
la possibilitat de trobar aigua. El creuam amb compte fins
arribar al gorg de sa Cacera de sa Mata, on antigament els
caçadors s’amagaven darrere d’una gran mata per caçar.

Més a baix, arribam al gorg de sa Figuereta, on ja veiem la
cova des Romagueral, en el seu marge dret, i amb la seva
característica forma de pera o de campana.

A partir d’aquí ens endinsam a la part més estreta del torrent,
lloc on se situa el salt des Soldat Pelut. Segons la llegenda, era
un fugitiu que, en cas de necessitat, saltava d’una part a una
altra del torrent, sense complicacions.

A poc a poc la situació es va complicant, sobretot en arribar al
pas “Grassos, estrenyeu-vos” a la dreta del curs del torrent, i
al pas de s’Estaló, a l’esquerra. S’han de prendre precaucions.

A poc menys de cent metres arribam al famós gorg des Degotís,
que a l’estiu sol degotar aigua. Aquí podem beure i refrescar-
nos. Estarem, segurament, totalment assedegats i suats.

Encara hem de passar els darrers gorgs. Arribam a un lloc on
la calcificació ha format uns vorells plens de falgueres i en la

part superior, una solitària figuera. Som en el gorg de sa
Figuera.

Amb sol i a certes hores, aquest tram amb la foscor que forma
la vegetació penjant de les parets és realment fascinador.

A continuació, el llit es torna més pla i ample, trobant una roca
aïllada i aguda, coneguda com «es Frare». Més a baix el toll
de sa Fonteta o de s’Anguila, que evitam per un pas situat a la
seva esquerra.

Una hora després d’es Degotís arribam a s’Olla, eixamplament
del torrent just abans de la seva desembocadura. En aquest
lloc podem veure un gran bancal, que pertanyia a la possessió
des Bosc, on antigament es conreava.

Aquesta espectacular zona amb elevades parets, just abans
d’arribar a la desembocadura del torrent, sa Calobra, té unes
condicions acústiques excepcionals, fet que va detectar el pintor
José Coll Bardolet per a la celebració del tradicional concert
que té lloc cada any.

Finalment, arribam al punt i final del nostre recorregut
travessant dos túnels, construïts l’any 1950, i anam directament
a l’aigua, tot i que, de ben segur, estarem ja ben banyats.

Recordau portar unes bones botes i calçons curts que es poden
fer servir de banyador (sempre que no el tenguem en el cotxe
que hem deixat abans a sa Calobra).  I sempre, sempre, dur
aigua i mòbil pel que pugui passar.
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El Departament de Cultura i Patrimoni del Consell dóna
suport, un any més, al Festival de Música de Cura, que
enguany abasta un total de vuit concerts «variats», que
tindran lloc a diferents pobles de la Mancomunitat del
Pla durant els mesos de juliol i agost. L’entrada als recitals
és lliure i gratuïta.

Enguany, el XXIII Festival de Música Clàssica, que
organitza la Mancomunitat del Pla de Mallorca, es durà a
terme durant els mesos de juliol i agost a diferents pobles
de la mancomunitat i coincidint amb les festes patronals
d’aquests municipis, que són enguany Cura, Algaida,
Vilafranca, Llubí, Montuïri, Ariany, Sant Joan i Costitx.

El primer concert serà dissabte, dia 10 de juliol, a les 21
h, al santuari de Cura, de la mà del quintet de corda «Art
Quintet».

Els concerts, vuit en total, són lliures (sense necessitat de
reservar entrada) i gratuïts i es fan en espais que, com ha
dit Bernat Bauçà, batle de Porreres i responsable de
Cultura de la Mancomunitat del Pla, «tenen un encant
especial, perquè en general es tracta d’esglésies o llocs
com el Santuari de Cura o el Teatre de Vilafranca».

Durant la presentació als mitjans, Joan Font, conseller de
Cultura i Patrimoni, ha explicat que «el Consell de
Mallorca col·labora amb el Festival de Cura des dels seus
inicis, tot i que, ara, aquesta col·laboració és
imprescindible perquè assegura la continuïtat del projecte
en moments de grans dificultats econòmiques per als
consistoris, i possibilita que hi hagi una bona oferta
cultural d’estiu als pobles del Pla de Mallorca».

Per la seva banda, la presidenta de la Mancomunitat del
Pla i regidora d’Ariany, Joana Maria Pasqual, ha comentat
que enguany l’organització espera una «important
afluència de públic», com és habitual, ja que en la seva
opinió, «la qualitat en la programació del festival, ha servit
per consolidar la cita estival, i també per tenir un  públic
de cada cop més fidel ».

Finalment, Joan Barceló, director tècnic del XXXIII
Festival de Música Clàssica de Cura, ha valorat el fet que
les institucions «continuïn fent una aposta ferma per la
cultura» i ha detallat que els concerts programats són els
següents:

- Quintet de corda «Art Quintet», dia 10 de juliol, a les
21 h, al Santuari de Cura
- Jove Orquestra Balear (JOB), dia 18 de juliol, a les
21.30 h, a l’Església d’Algaida
- Nafas Ensemble, dia 25 de juliol, a les 20.30 h, al Teatre
Municipal de Vilafranca
- Capella Mallorquina, dia 1 d’agost, a les 21 h, a
l’Església de Llubí
- Quartet de corda «La Folia», dia 13 d’agost, a les 21 h,
a l’Església de Sant
   Bartomeu de Montuïri
- Trío A tre, dia 22 d’agost, a les 21.30 h a l’Església
Parroquial d’Ariany
- Silvia Mkrtchyan, dia 27 d’agost, a les 21 h, a l’Església
de Sant Joan
- Le Carromato, dia 28 d’agost, a les 20.30 h a l’Església
de Costitx

XXXIII Festival Internacional de Música Clàssica de Cura
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El tabaquisme representa avui en dia un dels
problemes més greus de salut pública a escala mundial.
És la primera causa evitable de mort a Espanya i la
tercera en fumadors passius. Cada any moren més de
55.000 persones a causa del consum de tabac, i moltes
d’elles de forma prematura i acompanyades de dolor i
sofriment. Aquestes situacions es podrien evitar amb
l’abandonament del tabac o evitant-ne  l’exposició al
fum.

Malgrat la conscienciació social existent respecte
als beneficis de viure en un món sense fum, el 30% de
la població fuma i moltes persones segueixen
exposades al fum de tabac, pel que cal seguir
desenvolupant iniciatives de sensibilització.

En aquest marc, la Conselleria de Salut i Consum
llança la campanya “ALIA’T PER UN MÓN SENSE
FUM” amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar de
forma positiva, tant el fumador com el no fumador per
promocionar una vida sense fum de tabac. Es pretén
aconseguir que el màxim nombre de persones vulguin
unir-se a un moviment que està en clar auge “volem
viure sense fum de tabac”.

Com a part central de la campanya, s’ha
dissenyat la web www.unmonsensefum.com /
www.unmundosinhumo.com en la qual es recullen els
espots, els cartells, els tests i altres continguts de la
campanya.

Si voleu unir-vos a nosaltres i gaudir en un món
sense fum, podeu participar en la campanya utilitzant
tot el material que posam a la vostra disposició a la web
http://www.unmonsensefum.com/colabora.php per a la
versió en català / http://www.unmundosinhumo.com/
colabora.php per a la versió en castellà.

Enviau un correu a pladrogues@dgsanita.caib.es
per formar part dels col•laboradors de la campanya.

Per qualsevol aclariment us podeu posar en
contacte amb nosaltres al tel. 971 47 30 38.

UN MÓN SENSE FUM

EL REBOST DE FENT CARRERANY
ENSALADA FREDA DE PATATA

INGREDIENTS:

400 gr. de patates
1 poma
4 cogombres petits en vinagre
1 ceba blanca
1 cullerada de tàperes
sal i pebre bo blanc
oli d’oliva
vinagre
4 cullerades de maionesa

PREPARACIÓ:
Bulliu les patates amb la pell, no molt cuites.

Una vegada fredes pelau-les i tallau-les a rodanxes.
Posau-les als fons d’una palangana amb un poc d’oli,
sal, pebre bo i vinagre (també hi podeu posar un poc
de pebre vermell dolç, si vos agrada).

Els altres ingredients tallau-los petits, posau sal,
pebre bo i vinagre, a gust, mesclau-ho tot i posau-ho
al damunt de les patates.

Decorau-ho al vostre gust, i serviu-la.

BON PROFIT!

Benvinguts al moviment “Alia’t per un món
sense fum”. Perquè cada vegada som més.

Cordialment,

Margalida Buades Feliu

Directora general de Salut Pública i Participació

Palma, 22 de juny de 2010
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OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

T’hi apuntes?
El Consell de Mallorca dóna suport al voluntariat

lingüístic que l’associació Paraula. Centre de Serveis

Lingüístics organitza a les Illes Balears.

 

El voluntariat lingüístic és una campanya que vol

crear un espai d’intercanvi en què dues persones

comparteixen part del seu temps conversant en català.

Paraula posa en contacte dues persones, una de

catalanoparlant i una altra que parla un poc de català

però que vol millorar l’expressió, perquè es trobin

una hora cada setmana i conversin al mateix temps

que fan alguna activitat. Cada parella té,

aproximadament, 3 mesos per trobar-se un mínim de

deu vegades.

 

Fins ara més de 1.850 persones de tot el territori balear

ja han participat en el voluntariat lingüístic. Animau-

vos a participar-hi! Podreu conèixer gent nova i

aprendre coses sobre la seva cultura. A més, les

persones que col·laborin en el voluntariat podran

participar en totes les activitats que s’organitzin en

el marc de la campanya.

 
Si us voleu inscriure al voluntariat lingüístic o tenir-ne
més informació, accediu a www.paraula.cat/ambtu o
adreçau-vos a Paraula (tel. 971 761 301) o als
ajuntaments adherits.

Encara no coneixes la campanya de
voluntariat lingüístic?

Si tens una hora a la setmana per ajudar un
nouvingut a aprendre català, 

APUNTA-T’HI:

 http://www.paraula.cat/ambtu/ 

Comparteix la llengua, fes-te voluntari. 
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Una migdiada de dotze anys
Carles Capdevila / Periodista
Educar deu ser una cosa
semblant a espavilar els marrecs
i frenar els adolescents. Just al
contrari del que fem: no és
estrany veure nanos de quatre
anys amb cotxet i xumet parlant
pel mòbil, ni tampoc ho és
veure’n de catorze sense hora de
tornar a casa.

N’hem dit sobreprotecció, però és la desprotecció més
absoluta: el nen arriba a l’insti sense haver anat a comprar
una trista barra de pa, just quan un amic ja s’ha passat a la
coca.

Sorprèn que hi hagi tanta literatura mèdica i
psicopedagògica per afrontar l’embaràs, el part i el primer
any de vida, i es faci un buit fins als llibres de socors per
a pares d’adolescents de títols suggerents com El meu fill
em pega o El meu fill es droga. Els nens d’entre dos i
dotze anys no tenen qui els escrigui.

Des que abandonen el bolquer (ja era hora!) fins que
arriben les compreses (i que durin), des que els
desenganxes del xumet fins que t’ensumes que s’han
enganxat al tabac, els pares fem una cosa fantàstica:
descansem. Reposem forces de l’estrès d’haver-los parit i
ensenyat a caminar i ens en desentenem fins que tocarà
anar-los a buscar de matinada a la disco. Ara que per fi
tornem a poder dormir, i fins que la por a l’accident de
moto ens torni a desvetllar, fem una migdiada educativa
de deu o dotze anys.

Algú s’esgarrifarà pensant que aquest període és
precisament el moment clau per educar-los. Tranquil, que
per alguna cosa els portem a l’escola. I si arriben immadurs
a primer d’ESO que ningú no pateixi, allà els esperen els
col·legues de batxillerat que ens els sobreespavilaran en
un curs i mig, màxim dos. Al model de pares que
sobreprotegeix els petits i abandona els adolescents ningú
no els podrà acusar d’haver fracassat educant els seus fills.
No ho han ni intentat.

Els mestres fan alguna cosa més que vaga o
vacances, i l’educació és bastant més que
un problema

Demano perdó tres vegades: per col·locar en un títol tres
paraules tan cursis i passades de moda, per fer-ho per parlar

dels mestres, i, sobretot sobretot, perquè la meva idea és
-ho sento- parlar-ne bé.

Sé que la meva doble condició de pare i periodista, tan
radical que les seves sigles són PP, em convida a criticar-
los per fer massa vacances (com a pare) i em suggereix
que parli de temes importants, com la llei d’educació (és
el mínim que li escauria a un periodista aquesta setmana).

Però n’estic fart que la paraula més utilitzada al costat
d’escola sigui “fracàs” i al davant d’educació hi acostumi
a aparèixer sempre el concepte “problema”, i que “mestre”
acostumi a compartir titular amb “vaga”. L’escola fa
alguna cosa més que fracassar, els mestres fan alguna cosa
més que fer vaga (i vacances) i l’educació és bastant més
que un problema. De fet és l’única solució, però això ens
ho tenim molt calladet, no fos cas.

El meu procés, íntim i personal, ha estat el següent: vaig
començar sent pare, a partir dels meus fills vaig aprendre
a estimar-me el fet educatiu, la feina de criar-los,
d’encarrilar-los, i, ves per on, ara m’estimo els mestres,
els meus còmplices.

Com no m’he d’estimar una gent que es dedica a educar
els meus fills?

Per això em dol que es malparli per sistema dels meus
estimats mestres, que no són tots els que cobren per fer-
ne, és clar, sinó els que en són, els que sumen a la professió
les tres paraules del títol, els que mentre molts pares se’ls
imaginen en una platja de Hawaii són tancats en alguna
escola d’estiu, fent formació, buscant eines noves,
mètodes més adequats.

Us desitjo que aprofiteu aquests dies per rearmar-vos
moralment. Perquè cal molta moral per ser mestre. Moral
en el sentit dels valors i moral per afrontar un dia a dia
feixuc sense sentir l’estima i la confiança imprescindibles.
Ni els de la societat en general, i a vegades ni tan sols els
dels pares que us transferim la canalla però no l’autoritat.

¿Us imagineu un país que deixés el seu material més
sensible, les criatures, en els seus anys més importants,
dels zero als setze, i amb la missió més decisiva, formar-
los, en mans d’unes persones en qui no confia?

Les lleis passen, i les pissarres deixen d’embrutar-nos els
dits de guix per convertir-se en digitals. Però la força i
influència d’un bon mestre sempre marcarà la diferència.
El que és capaç de penjar la motxilla d’un desànim
justificat al costat de les motxilles dels alumnes i, ja
alliberat de pes, assumeix de bon humor que no serà
recordat pel que li toca ensenyar-los, sinó pel que
aprendran d’ell.
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ESCOLA D’ESTIU
Com informàvem en la darrera revista, està en

marxa, a l’escola de baix, l’escola d’estiu per a nins i
nines, des de l’1 de juliol i fins dia 31 d’agost.

Hem fet una petita xerrada amb el seu responsable,
el director de l’escola d’estiu, En Josep Antoni Torreó
Castelló, el qual ens ha informat que durant el mes de
juliol han atès 34 nins, dos d’ells saharians i per això
compta amb l’ajut de cinc monitores. Ens explica que la
seva funció és la coordinació de tota l’activitat diària i
que cada monitora té la seva funció. Els tipus d’activitats
que fan es reparteixen en un 50 % d’activitat esportiva i
un altre 50 % d’activitats socioculturals. Per això també
baixen al pavelló polisportiu i a la piscina. També tenen
programada una sortida al Safari, de la qual se’n fa càrrec
l’ajuntament. També ens informa que ha passat una

inspectora que depèn de la Conselleria de Joventut del
Consell de Mallorca i que ho ha trobat tot bé.

En JosepAntoni, director de l'Escola d'Estiu de Maria

Les dues aules on els
nins i nines fan les
activitats
acompanyades de les
seves monitores
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BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT
Si entrau al poble per la carretera de Santa

Margalida, a l’alçada del camp de futbol, o bé en sortiu
per la baixada de Son Canet, cap a la carretera de Sineu,
us trobareu que s’hi han col·locat unes bandes reductores
de velocitat que t’obliguen a reduir clarament la velocitat
del vehicle si no et vols deixar mig cotxe o moto enmig
de la carretera. Res a dir si aquestes bandes reductores
obeeixen a raons clares i efectives i estan prou justificades,
però gent que s’hi ha trobat per primera vegada ens han
demanat que els ha estranyat la manca de senyalització
que adverteixi els conductors de la presència d’aquestes
bandes, cosa que els ha donat un bon ensurt.

veu que aquella època en què se’n feia una cada setmana,
època econòmica de vaques grasses, ha deixat pas a una
altra època d’estrènyer-se la corretja.

Ja veurem el que passa, i sigui el que sigui ja us ho
contarem el mes que ve.

CRIDA PER APUNTAR-SE AL WIFI MUNICIPAL
La darrera setmana de juliol es va fer una crida

pública on s’informava a la gent del poble que ja es podien
apuntar a l’Ajuntament per poder accedir al senyal
municipal d’accés a Internet. Segons el que ens han
explicat l’Ajuntament es gastarà uns 14.000 euros en la
instal·lació de tres antenes que assegurin la recepció a tot
el municipi. Una vegada apuntats, l’accés domiciliari  a
Internet és gratuït el primer any, mentre que a partir del
segon s’haurà d’instal·lar una antena a cada domicili, amb
un cost d’uns 60-70 euros i una quota anual de 50 euros,
per poder seguir optant a la cobertura. Això sí, l’accés a
determinats espais públics (places i parc) seguirà sent
gratuït. El cost del servidor serà, per a l’Ajuntament, d’uns
6000 euros anual.

HI HAURÀ FIRES D’ESTIU?
A l’hora de tancar la revista del mes d’agost, poca

cosa sabem sobre les Fires d’Estiu que des de fa uns anys
l’Ajuntament organitzava els divendres a la nit, al llarg
del mes d’agost. Mentre uns comenten que no es faran ja
que no han sentit dir res oficialment, ni han vist cap
programa, altres comenten que sí que n’hi haurà, al manco
dues, una divendres dia 6 i l’altra, divendres dia 20. Es

UN ROCK’N’ROSTOLL MÉS HETEROGENI
També sabem poques coses concretes de l’edició

d’enguany del Rock’n’rostoll que se celebrarà, això sí que
ja s’ha confirmat, el darrer dissabte d’agost, dia 28. De
les poques coses que sabem, cal destacar que enguany la
programació no es limitarà a fer el tradicional concert,
sinó que hi haurà unes quantes activitats paral·leles que
cobriran una quinzena de dies. Es preparen una sèrie de
tallers impartits pels membres organitzadors de l’acte
(fotografia, instruments musicals, etc.), algunes xerrades
relacionades amb temes de solidaritat o sobre el món
pagès, tan vinculat al nom de l’esdeveniment.
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MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
DE TRÀFIC

Hem llegit que l’Ajuntament de Maria ha aprovat
l’adaptació de l’Ordenança Municipal de Tràfic a la nova
Llei de Seguretat Vial. Això ha obligat a canviar la
quantificació de les infraccions viàries i a marcar tres
nivells. Així per a les infraccions més lleus s’han aprovat
multes fins a 100 euros, mentre que les greus pujaran a
200 euros, i les molt greus, oscil·laran entre els 500 i els
6000 euros.

Davant aquesta pujada, només demanam que la
policia local sigui a més d’escrupolosa, coherent, i que la
sanció, de bones a primera, no sigui l’únic recurs per
millorar la seguretat viària al poble, ja que
desgraciadament és quan ells no hi són, quan els
problemes es fan més evidents.

UNA ESTUDIANT DE MARIA, AURORA
TORRENS, PREMI COCA-COLA DE NARRACIÓ
BREU

N’Aurora Torrens, una estudiant de Maria, que ha
acabat segon d’ESO a l’IES de Sineu, ha aconseguit un
primer premi en el concurs de narració breu en català,
que amb el patrocini de Coca-Cola, es va fent des de fa
cinc anys entre els estudiants de secundària de les Illes
Balears. N’Aurora, en una entrevista que apareix al Diario
de Mallorca, explica que va escriure un text sobre com
va viure la guerra la seva repadrina. A l’entrevista comenta
el seu gust i afició per la lectura i la il·lusió que li fa el
viatge que s’ha guanyat: la ruta del romànic català.

Enhorabona a n’Aurora i que no afluixi aquesta
vena literària tan prometedora.

L’AJUNTAMENT DE MARIA TAMBÉ APROVA
REDUIR COSTS

El tema de la crisi i l’adaptació que en fan els
organismes públics, també ha arribat a l’Ajuntament de
Maria. Així, en un plenari municipal, s’ha aprovat reduir
un cinc per cent el sou al personal de forma generalitzada,
amb el matís que aquells que no superin més d’un 1,5 per
cent el sou mínim interprofessional, això no els afectarà.
Els regidors s’abaixen el sou, que perceben en forma de
dietes o assignacions, un sis per cent.

LES OBRES CONTINUEN A BON RITME
Al carrer Pujolet les obres continuen a bon ritme i

bona prova d'això és aquesta imatge en la qual es poden
veure les dues grues, la de l'escola i la del centre sanitari
que sembla que s'han enredat amb una lluita entre elles
per veure quina guanya la batalla.

RECORDATORI DEL SOPAR SOLIDARI PER
BURKINA FASSO

El mes passat vos parlàvem ja d'aquest sopar
organitzat per l'Associació Pa i Mel de Sa Pobla, amb
l'objectiu d'obtenir fons per a projectes solidaris de
Cooperació al Desenvolupament a Burkona Faso. Idò ara
ja és més a prop i per això tornam publicar la informació
dels preus dels tiquets, dels llocs de venda dels mateixos,
dels actes que es faran el proper dia 14 d'agost.
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          HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16.30 a 20.30 hores.
UNITAT SANITÀRIA: de 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

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

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT                                        971525002
                                                        (Fax) 971525194
                                            Policia Local 971100112
BIBLIOTECA                                           971525688
UNITAT SANITÀRIA                              971525463
                                            (cita prèvia)   902079079
APOTECARIA 971525020
OFICINA DE CORREUS 971858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) 971525083
ESCOLA DE BAIX 971525252
LOCAL TERCERA EDAT 971525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL 971525457
PARRÒQUIA 971525033
GESA: AVARIES 902534902
SOREA,                     Servei d''aigua 971644004
                                    Avaries 971644006
EMERGÈNCIES      112
BOMBERS            085
HOSPITAL MANACOR Informació 971847000
                                            Urgències 971847060
                                            Cita Prèvia 971847100
HOSPITAL D'INCA 971888500
AMBULATORI D'INCA 971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA       061
SON DURETA (Centraleta) 971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca) 971502850
AMBULÀNCIES 971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
MANCOMUNITAT DES PLA 971830441
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BENVINGUTS:

Enhorabona als seus pares i família.

En Ruben Rincón Massanet vingué al món el passat dia
18 de juliol. És fill d'en Manuel Rincón Giménez i na Francisca
Massanet Massanet.

Na Neus Bauzá Ferriol va néixer el passat dia 22 de
juliol. Els seus pares són en Jaume Bauzá Ferriol i na Catalina
Bergas Darder.

ENS HAN DEIXAT:

Antònia Gual Jordà, Sor Maria de Jesús de les Monges
Tancades d'Inca ens deixà el passat dia 2 de juliol a l'edat de 96
anys. Vivia al carrer al Monestir de les Monges Tancades d'Inca.

Joan Roig Bunyola, en Joan Riguet, ens deixà el passat dia
23 de juliol a l'edat de 76 anys. Vivia al carrer Femenies, número 7.

Que descansin en pau

Francesc Mas Mestre,
l'amo en Xesc de Son Cloquis,
ens deixà el passat dia 28 de
juliol a l'edat de 95 anys. Vivia al
carrer de Santa Margalida,
número 13.
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia 14 ............. 2 l.
Dia 15 ........... 10 l.
Dia 20 ............. 1 l.

TOTAL: 13 LITRES

Temperatura Màxima
33,1º C (Dia 30)
Temperatura Mínima
14,9º C (Dia 21)
Temperatura Mitjana
23,1º C
Mitjana Màximes
28,7º C
Mitjana Mínimes
17,4º C

MES DE JUNY

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

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

06:10 06:25 07:30 09:45 10:50 11:00 11:15
11:15 11:40 11:55 13:00 13:45 14:50 15:00    15:15

13:55 14:10 15:15 17:45 18:50 19:00 19:15
17:45 18:10 18:25 19:30 19:45 20:50 21:00 21:15
Diumenges i festius:
08:15 08:40 08:55 10:00 10:30 11:35 11:45 12:00
15:45 16:10 16:25 17:30 19:45 20:50 21:00 21:15
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A l’agost el raïm ja posa most.
A l’agost plou quan és fosc.
A la fi d’agost, l’hivern s’acost.
A la Mare de Déu d’agost, a les sis és de nit fosc.
Agost arribat, els porcs tancats.
Agost i verema tots els dies no aplega.
Aigua d’agost, mel i most.
Aigua d’agost, ni vi ni most.
Allò que l’agost madura, el setembre ho assegura.
Boira d’agost, pluja d’abril.
Boires d’agost, aigües en maig.
Bona vista vegem, figues en agost.
El bolet neix per l’octubre però és fill de l’agost.
El bon nap per l’agost ha d’ésser nat.
El mes d’agost per les pastures és el pitjor.
El quinze d’agost gran festa anyal per tots.
El raïm d’agost, pel setembre most.
El sol d’agost estova la cera i enforteix el llot.
El sol d’agost fa oli i fa most.
Els ocells, per l’agost, grassos com tords.
En agost, a les set és fosc.
En agost, bull la mar i bull el most.
Fang de maig, espiga d’agost.
Figues i raïm per l’agost, i pel setembre, codonys.
Guardeu-nos de la pols de maig i de fang d’agost.
L’agost és aquí? L’ametlla a collir.
L’agost està en el secret de tot l’any sencer.
L’agost té la clau de l’any.
L’aigua d’agost fa espès el bosc.
L’aigua d’agost, tot oli i tot most.
La Mare de Déu d’agost, diada molt senyalada,
maduren els albercocs i alguna pruna de frare.

DITES DEL MES D'AGOST
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
La portada de la revista de fa vint anys eren dues

fotos d'una era, mostrant una estampa que ja era llunyana
i que ara encara ho és més.

En l'editorial es parla de la crisi dins el pacte i de
les seves desavinences, que en propers mesos acabarà amb
la seva rompuda.

Aquest és el número 49 i s'anuncia la preparació de
la festa del número 50 i dels quatre anys d'existència de la
revista, a celebrar amb un sopar a Salqueria des Compte.

Des de la secció de Casa de la Vila es dóna
informació de les decissions preses en les comissions de
govern dels dies 28 de juny i 12 de juliol i del ple ordinari
de dia 20 de juliol.

Magí Ferriol, en la secció "Memòria Ram" parlava
dels seus records de Can Parrusso, una zona del poble
amb ullastres i esbarzers, un lloc ideal per jocs d'aventura
i d'entremeliadures infantils.

Sa xerradeta aquest mes fou amb en Pere Ferriol
Colombram, aleshores corredor de bicicletes, que fou
entrevistat per Joan Gelabert.

Pere Fons escriu un article titulat "Sa Garriga" on
expressa el seu desig i la seva esperança de què Montblanc
no sigui urbanitzat.

Seguim amb la publicació del treball de Pere Sureda
sobre les Messes d'Estiu (Mètodes i Sistemes Tradicionals)
que ja va per la tercera entrega.

Ens havien deixat madò Antònia Pastor Vanrell,
l'amo en Miquel Pascual Mateu i l'amo en Baltasar
Santandreu Cladera i donarem la benvinguda a Joan Gual
Payeras.

El correu obert tornava anar farcit amb tres pàgines
de la revista corresponets a tres cartes d'en Pere Crespí
sobre el campionat de futbol-sala, en Jaume Mestre a fa-
vor de tancar la Plaça des Pou i en Miquel Oliver i Roig
sobre els problemes de l'Associació de la Tercera Edat.

L'esport també omplia 5 pàgines de la revista amb
notícies de futbol, Escacs i Ciclisme, destacant en aquest
esport les victòries d'en Llorenç Seguí, en Simó Darder i
Antoni Mulet en les seves respectives categories.

I tancava la revista la secció Feim Carrerany amb
el relat de l'excursió a Sa Comuna de Bunyola i l'anunci
de la propera al Torrent de Pareis.
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El passat dissabte dia 31 d’agost, l’Associació de la Segona
Edat de maria de la Salut va celebrar el tercer aniversari
de la seva fundació amb un sopar popular a la Plaça des
Pou que va tenir una bona assistència, amb 172
participants. Una participació que hauria pogut augmentar
si no hagués coincidit amb la fira d’Ariany i amb dues
primeres comunions al nostre poble.

Després del sopar hi hagué ball amb el Dúo Harlem.
Després de mitja hora de ball obert, arribaren les
exhibicions. Primer foren els alumnes dels tallers de ball
de saló que feren una roda de merengue. Després, el
professor de ball de línea, Joan Morro, amb dues
companyes de ball, feren una exhibició de ball de
competició.

Tot seguit va ser el torn dels associats que havien
participat al campionat de Mallorca de ball de línea,
Margalida Bergas, Ramón Porcel, Xisca Margalida
Genovard, Francisca Estarellas i Antònia Bauzá i les
actuacions acabaren amb la professora de ball de saló,
Maria Seguí i un grup d’alumnes de fora poble que feren
una roda de baxata i una roda de salsa, per seguir amb una
altra estona de ball per a tothom.

Assemblea General i sopar
El primer cap de setmana del mes d’agost arriba

amb dues fites importants programades pel dissabte dia 7
d’agost. A les 20 hores hi ha convocada Assemblea General
al local social amb l’objectiu de repassar les activitats

La Segona Edat celebra el seu aniversari
El mes d’agost arriba amb l’assemblea general i un sopar a Cas Metge Monjo

realitzades en el primer any de l’actual Directiva i
d’aprovar els comptes. També s’ha de programar el segon
i darrer any d’aquesta Junta i s’han de proposar noves
activitats,

A les 21:30 hores hi ha sopar per a tots els
associats al restaurant Cas Metge Monjo a un preu de
cinc euros per associat. I després del ball hi haurà música
i ball, una vegada més, amb el Dúo Harlem.

I els dissabte dia 14 d’aquest mes d’agost hi torna
haver ball a la Plaça des Pou. Podria ser que fos la darrera
d’aquestes convocatòries ja que la data del 28 d’agost hi
ha coincidència amb la celebració de la Societat de
Caçadors.
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Qui dies passa... juliol 2010
Diumenge 10:  Futbol i política, binomi oportú i
oportunista. L’eufòria es va desfermar a partir dels quarts
de final. L’agònica victòria de la selecció espanyola de
futbol davant la uruguaiana, i l’eliminació de brasilers i
argentins, mostrà ben a les clares que els ben pagats
futbolistes de la selecció espanyola, un organisme privat
que es nodreix en bona part dels doblers públics, per vies
diverses, es convertien en favorits per guanyar el
Campionat del món de futbol. I les banderes i banderoles
espanyoles de tela i de plàstic, en les seves variants més
diverses (constitucionals, preconstitucionals, amb el toro
testicular d’Osborne, amb escrits diferents, etc.), regalades
per bancs, diaris, supermercats i negocis diversos,
ompliren balconades, antenes de cotxes i camions i
endiumenjaren l’atrezzo més curiós (capells, gorres,
bufandes, perruques, camisetes, pantalons, polseres, etc.),
en una excel·lent campanya de màrqueting aprofitant
l’eufòria col·lectiva; eufòria animada pels mitjans de
comunicació (alguns dedicant-hi pràcticament tota la
programació) que trobaren una veta informativa que
creixia i creixia partit rere partit. I al darrere, els polítics.
Polítics de dreta (sobretot) i d’esquerra espanyola, els
mateixos que fins fa dos dies deien que el futbol no s’havia
de mesclar amb la política, s’apressaven a penjar banderes
a les balconades municipals, i a llogar pantalles gegants a
fi que els més curts de vista no es perdessin detall de les
gestes dels nostres futbolistes, a mida de pantalla
panoràmica. I després de la victòria, l’apoteosi. I una
autèntica exhibició de color “rojigualdo”, a tothora, en
totes les televisions i mitjans de comunicació i aprofitat
per tot. Uns per treure’n la lliçó de la unitat i de l’èxit que
se’n desprèn d’aquesta pretesa unitat i els altres per matisar
que sense els jugadors d’un determinat equip i la seva
filosofia de joc i de club (fins fa poc considerada poc
patriótica), la selecció no era res.

Afortunadament, des de Maria estant, els
afeccionats als futbol (i que no ens movem precisament
per cap eufòria patriòtica), gaudírem de veure més d’un
partit que resultà ben entretengut, sense necessitat d’haver
de penjar cap pedaç, ni d’haver de patir cap bombardeig
visual, ni sonor, podent marcar una equilibrada distància
respecte del rebombori mediàtic i ideològic, que ha envaït
el “suelo patrio” al llarg d’aquesta primera quinzena de
juliol.

Dimecres 13: Dimissió del director d’IB3 ràdio... per
poc patriota futboler. Ja tenim la cirereta del pastís de la
paranoia futbolera de la primera quincena de juliol.
Llegesc que el director de la ràdio pública illenca, Víctor
Àlvarez, ha presentat la dimissió davant els atacs i

pressions de determinats periodistes de la mateixa casa
que s’oposaven als criteris de prioritat marcats per als
informatius de l’emissora autonòmica. Així, segons aquest
criteri, en una emisora d’abast balear i nascuda amb
voluntat territorial clara, les notícies preferents, amb tota
la lògica del món, havien de ser les que tenien com a
objecte i objectiu els interessos illencs. Però sembla ser
que per a determinats periodistes, si els informatius de la
ràdio balear no s’obrien parlant de les brillants i heroiques
gestes dels jugadors de la selecció espanyola de futbol en
el Mundial de Sud-àfrica, s’actuava amb poc rigor
patriòtic i periodístic. I davant la pressió de determinats
diaris illencs i alguns partits polítics d’aquests que
s’autoanomenen “no-nacionalistes” el director de la ràdio
ha dimitit.

Vist el que es mou per aquesta terreta nostra, bo
serà recordar el que va fer, fa a penes fa quatre dies, una
cadena de televisió espanyola, Intereconomia, emissora
especialitzada en posar mala maror entre els sofridors
ciutadans d’aquest país i que connectà amb el seu
corresponsal a Barcelona, dissabte dia 9, a l’horabaixa,
quan a la ciutat comtal, més d’un milió de persones
celebraven la manifestació més multitudinària de la
democràcia (com si tots els habitants, i més, de les Illes
Balears sortissin al carrer i es concentrassin en un punt)
clamant contra la sentència del Tribunal Constitucional,
en contra de l’Estatut de Catalunya. Idò aquest personatge
a l’hora de parlar de l’actualitat del dia va dir que tot
estava tranquil, que la gent se n’havia anat a la platja i
que per tota la ciutat es respirava un ambient d’espera del
partit de futbol de l’endemà. Encara esper la reacció dels
periodistes (si és que n’hi ha) de la cadena davant la
manipulació que es va fer de l’actualitat que passava en
forma de més d’un milió de manifestants davant els nassos
del “periodista”.

Divendres 16: Del vestit d’Adam i Eva al burka o el
nicab. Supòs que qui més qui manco n’haurà sentit parlar,
haurà seguit alguna tertúlia, o  llegit alguna cosa al
respecte. A diversos llocs d’Europa (Ajuntaments,
Parlaments, etc.) s’ha discutit la conveniència d’evitar que
els ciutadans (en aquest cas, i aquí rau precisament la
clau del fet, ciutadanes de religió musulmana) es passegin
per la via pública i accedeixin a les dependències oficials
tapats de dalt a baix, sense que els vegin al manco el rostre.
Hem de recordar que el burka tapa tot el cos de la dona i
només els permet veure-hi a través d’una petita reixeta a
l’alçada dels ulls, mentre que el nicab, en lloc de reixeta
duu una petita obertura, un tall a la roba que els dóna un
poc més de visió. Aquestes peces de roba que segons els
entesos en el món islàmic, no són preceptives ni marcades
per cap text religiós, sembla que sorgiren en el segle dinou,
quan les dones dels harems reials havien de sortir al carrer
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i no es podien mesclar amb les altres dones dels pobles.
Idò bé, aquesta pràctica dels privilegiats antigament, ara
és d’obligat compliment per a moltes dones que es veuen
sotmeses a pràctiques discriminatòries absurdes en nom
d’uns preceptes inexistents, pràctica generalitzada, més
o menys, sobretot a les zones afganeses, paquistaneses,
de l’Aràbia saudita, països del Magrib i zones de l’Àfrica
central. I com que ens trobam en un moment de
globalització demogràfica imparable, moltes d’aquestes
dones han vingut a viure a Europa, on els drets humans i
els drets de les dones han augmentat considerablement,
cosa que ha accentuat encara més aquest contrast i la
diferència entre la manera de mostrar-se davant els altres.

No és que pensàs en això, però avui horabaixa, tot
just arribat a Barcelona per qüestions familiars, mentre
passejava per la Plaça de les Drassanes, em veig venir un
personatge, un home d’entre trenta i quaranta anys, amb
una morenor envejable, en pilota picada, també descalç, i
passejant-se tranquil·lament pel centre de la ciutat amb
una bossa  de compra d’uns grans magatzems.

Quan més tard coment el cas amb la meva família,
em fan observar que no hi ha cap normativa que impedeixi
que una persona es passegi nua pel carrer i que fins i tot
em parlen d’un personatge a qui, per anar despullat, li
posaven emperons per agafar el transport públic, metro i
bus, i que es pintà el cos de tal manera que pareixia que
anava vestit amb pantalons i camisa. No era fins que t’hi
acostaves que podies observar com els “atributs” li
penjaven, també pintats i sembla que generosament, entre
les cames.

Dijous 29: Una votació i la reacció de l’Espanya més
reaccionària. Llegesc a la premsa la notícia de la votació
del Parlament català, on es prohibeix l’espectacle de les
corrides de toros. I veig com ha reaccionat l’Espanya més
reaccionària davant el que ells consideren una altra galtada
d’un Parlament que voldrien veure abolit i sense cap
capacitat de decisió. En nom d’una tradició cultural
essencialista i immaculada ho veuen com una estocada al
més fonamental de l’espanyolisme autèntic i sagrat.

Obviant que tot allò que forma part de la cultura o de la
tradició es pot qüestionar per anacrònic o perquè contravé
algun dret aconseguit (tenir esclaus també era un costum,
legal, i ben vist), i pel fet que siguin els catalans els autors
de la prohibició (quan el Parlament canari va fer el mateix,
fa ja anys, no digueren res, cosa que demostra el profund
odi d’aquesta gent a tot allò que soni a català, i que
s’expressi al marge dels seus canals espanyols oficials),
han manipulat la informació, han dit autèntiques bestieses
i no han dubtat a presentar els polítics catalans com a
“incivilitzats”, “antidemocràtics”, etc. Si no ho teniu clar
mirau la portada d’“El (In)Mundo” d’avui. Podria formar
part de l’antologia del racisme més primitiu. Hi surt un
primer pla del President català i dels dos vice-presidents,
Carod i Saura, en el moment de la votació i un peu de
foto com a titular “Ganaron los animales”.  Visca la
“curtura” (sic).

Dimecres 28: La mort de l’amo en Xesc de son Cloquis.
Des del corral de ca nostra, i segons com bufa el vent,
podem sentir perfectament tant el toc de les hores del
rellotge de l’església, com el toc de les campanes, com
els missatges que des de dalt del campanar parlen dels
difunts acabats de traspassar. I avui se sent perfectament
la musiqueta que identifica que se n’ha produït un de
traspàs. I la veu parla de l’amo en Xesc de son Cloquis. I
immediatament em vénen a la ment mil i un records, mil
i una sensacions, fins i tot contradictòries, sobre la figura
de l’amo en Xesc i del que representa o representà. Amb
ell se’n va una Mallorca periclitada, mala de trobar ja,
sense tornada. El seu mèrit: l’autenticitat; expressada amb
la senzillesa del pagès que veu com hi ha gent que el
valora només pel fet de ser dipositari d’una tradició
popular, de cada cop més escassa i amb més poca presència
pública i que ell interpreta, honestament, de meravella.
Descansau en pau, l’amo en Xesc.

Joan Gelabert Mas
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MAPMAPMAPMAPMAPA LITERARI CAA LITERARI CAA LITERARI CAA LITERARI CAA LITERARI CATTTTTALÀALÀALÀALÀALÀ

Ens plau donar-vos a conèixer el projecte Mapa Literari Català que hem

impulsat a través d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català.

És una proposta molt interessant, nascuda a l’any 2006, que uneix la
literatura amb els paisatges que l’han inspirada i ens dóna una visió de
la internacionalització de la literatura catalana. Així mateix, ens permet
constatar la petja dels nostres autors arreu del planeta, tant en els seus
indrets d’origen com allà per on varen transitar. Es tracta d’una eina
que acabam d’estrenar, i que s’anirà ampliant de mica en mica,

incorporant-hi itineraris i altres traces dels autors en el territori.

El so i la imatge ens acompanyen per aquest recorregut literari de la ma

dels seus autors.

El podeu visitar a:

http://www.mapaliterari.cat

L’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes
Balears es una ONG independent de tendències
polítiques o religioses. Els objectius de l’AAPSIB són
donar a conèixer la situació del poble sahrauí,
proporcionar ajuda tècnica, material als campaments de
refugiats de Tinduf (Argelia) i donar suport al dret del
poble sahrauí per ésser una nació lliure i democràtica.

L’ajuda s’envia mitjançant caravanes humanitàries amb
material de primera necessitat, amb diferents projectes
que es desenvolupen en els campaments de refugiats
sahrauís com ara projectes sanitaris, de dotació
d’infraestructures , etc.

Per tal de sensibilitzar als ciutadans, organitzem
conferències, actes públics, exposicions fotogràfiques,
cicles de cine, publiquem articles, etc. per donar a
conèixer la situació en la que es troba el poble sahrauí
tant als campaments de refugiats com al Sàhara
Occidental ocupat on es viuen constants violacions dels
Drets Humans.

Anualment s’organitzen viatges als campaments de
refugiats per a que els ciutadans de les illes puguin
conviure amb famílies sahrauís i coneixien la realitat
actual d’aquest poble i la seva lluita per retornar a la
seva terra espoliada.

Cada estiu venen a Mallorca i a Menorca nins i nines
sahrauís que son acollits durant dos mesos per famílies
dins el projecte Vacances en Pau.
Vacances en Pau és un projecte humanitari de caire
solidari amb el Poble Saharaui. L’acollida d’infants
saharauis per part de famílies de les Illes Balears és l’eix

central. Aquests nins i nines, de 8 a 12 anys, provenen
dels Campaments de refugiats de Tindouf, al sud-oest
d’Argèlia; una zona desèrtica i inhòspita coneguda com
Hamada.
L’acollida és un acte de solidaritat amb aquests nins i
nines i amb  aquest poble i un programa de sensibilització
de la població civil i política de l’Estat espanyol amb el
conflicte del Sàhara Occidental.
L’estada a les Illes Balears té una durada de dos mesos,
juliol i agost, implica 155 nins i nines sahrauís, 155
famílies acollidores i un grup, cada vegada major, de
voluntaris/es de diferents professions: treballadors
socials, metges,...

Els objectius del projecte són els
següents:

- Propiciar que els nins i nines evitin les elevades
temperatures que es donen al desert durant dos
mesos d’estiu, que poden arribar fins als 50ºC.

- Diagnosticar i tractar tots els aspectes sanitaris
que presentin els infants per tal d’evitar el
desenvolupament de malalties greus i/o
proporcionar-lis una major qualitat de vida.

- Recordar i sensibilitzar la ciutadania de les Illes
Balears que el conflicte sahrauí persisteix i
s’agreuja dia a dia. Per tant, els infants es
converteixen en ambaixador del seu poble en
tant que són rebuts per les autoritats
comunitàries i tenen una forta repercussió
mediàtica.

Per a més informació:
Tel./ fax: 871 944 783

    639 32 93 20
vacancesenpau@yahoo.es
C/ Pere Dezcallar i Net, 11, 1er. Porta 7
Gustavo Ferradas Eiras – Coordinador Tècnic
José Juan Luna Mas - Coordinador Sanitari
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LES MARXES DELS CICLISTES, DEL
MES DE JULIOL.

Ja anunciàvem a la pasada revista, les sortides
per al mes de juliol, i les hem completades totes.

Dia 3 de juliol, 8 corredors, ens trobàrem a la plaça
i cap a Muro, sa Pobla, Pollença i fins a Lluc, pujàrem el
coll de Femenies i el coll de sa Bataia, una aturadeta a la
benzinera, i baixada cap a Caimari, Selva, Inca i fins a
Maria. Completàrem uns 90 kms, en Miquel Perelló, Pedro
Ferriol, Pep Ferriol, Biel Vanrell, n’Esteve, Antoni Frau
Miquel Quetglas i  Antoni Mas.

Dia 10 de juliol férem el Puig Major, no les bolles,
5 corredors: Pep Ferriol, Antoni Frau, Biel Vanrell, Joan
Mas i Pedro Ferriol. Sortírem a les 8 de la Plaça des pou,
com sempre, cap a Llubí, Inca, fins a Lluc. Aturadeta a la
benzinera. Molt fresquet al matí,  i ja encalentit de de
Lluc fins al túnel de Monnàber.

A la fotografia podeu veure els cinc, a la boca del
túnel. Aquí la temperatura marcava 40 graus, no era
aguantador a les dotze del migdia. Les barretes
energètiques i tornada. L’agrupament fou de nou a la
benzinera, i els aquarius els compràvem de litre.
El millor ens esperava, encara. D’Inca fins a Maria, sol...
vent de cara.... un centenar dekms ja fets....  sobre les
dues i mitja arribàrem.

Dissabte dia 17 juliol, una mica de descans….
Sant Salvador. Fórem en Toni Frau i Pep Ferriol.

Dissabte dia 24 juliol. Sa Pedrissa.  A les 8.30
ens trobàrem a Palmanyola,. Pujaàrem tres colls: coll  de
Sóller, coll d’en Bleda i el coll de Sa Pedrissa, amb
pendents superiors al 10%. La climatología ens va
acompanyar, dia esplèndid, unes vistes de la mar,
espectaculars!!! Molt interessant les passades per Sóller,
Deià i Valldemosa.

La foto, amb sa Foradada a baix i tots els
participants. Pedro Ferriol, Antoni Frau, Pep Ferriol, Gaby
Sabater, 2 Joan Mas, Biel Vanrell, Esteve, Kike, i un amic
d’en Pedro Ferriol.

Aquest mes d’agost, dia 7 – dissabte – per canviar
un poquet en farem una pel Llevant, Artà, Son Servera,
Cala Millor, San Llorenç.......

Dia 14 agost. Hem d’acabar, el que ens falta de
tota la Serra de Tramuntana, Calvià, Capdellà, Andratx,
Estellencs, Banyalbufar.... i aixi haurem fet de punta a
punta de Mallorca.

Pep Ferriol / Juliol / 2010
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