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Obres per fer el nou edifici escolar, obres per fer el nou centre sanitari,
obres al carrer de ses Corbates per fer-hi un bon accés als dos edificis un cop
acabats i regular el trànsit, obres a la plaça per recollir les aigües pluvials,
obres a sa Quintana per embellir i millorar les voreres, obres al cementeri per
augmentar els nínxols, fer el tanatori i millorar els accessos, obres al carrer
de l’església, obres al poliesportiu, etc., etc. Tot, obra pública. Mai, en tota la
història de la nostra curta democràcia, s’havien fet tantes inversions públiques
en el nostre municipi, alhora, i en una sola legislatura. El mèrit, de tots. No
és hora de penjar-se medalles políticament, sinó de felicitar-se, de felicitar-
nos tots, per la inversió feta, per la sensibilitat i eficàcia dels poders públics
i per prioritzar els interessos col·lectius per damunt de partits i i interessos
particulars, precisament en una legislatura on els poders contraposats
(conservadors al municipi i progressistes al govern insular, autonòmic i
central) podien dur els gestors de la cosa pública a frenar o impedir aquestes
inversions públiques tan necessàries. Afortunadament no ha estat així. Ara ja
només cal que en la propera contesa electoral (maig, juny de l’any que ve),
no hi hagi la temptació, per part de ningú, d’apropiar-se de totes aquestes
realitzacions, ja que no seria ni just, ni ètic, fer-ho. Deixem que el debat es
mogui en el terreny del contrast de les idees, de les propostes de futur i de la
visibilitat dels candidats a l’hora de dur-les endavant. Esperem-ho.

L’altre tema de què volem parlar serà el gran debat que aquest mes de
novembre centrarà la nostra vida municipal, a Maria, i a la resta de municipis
del Pla. Els fems, els residus no reciclables, i el reciclatge en general, seran
objecte de debat i aquí sí que els poders públics municipals hi hauran de dir
la seva, presentar propostes i actuar amb seny i, alhora, amb fermesa. En el
reciclatge no hi ha volta enrere. Si, tal i com diu el full enviat per l’Ajuntament
a cada domicili, l’objectiu d’una bona política municipal de reciclatge és
arribar a recollir un 42% d’orgànic, un 23% de paper, un 16% d’envasos, un
10% de vidre i un 9% de rebuig, no és normal veure com molts veïnats,
obvien el reciclatge i els dimarts treuen indiscriminadament tot quant tenen
sense fer cap esforç de triatge. I davant d’això, d’aquest acte d’incivisme i
poca col·laboració, tots en sortim perjudicats, ja que la factura augmenta per
a tothom, també per a aquells que ho fan bé i a consciència. I aquí sí que els
poders públics hi han d’intervenir, castigant, si és el cas, aquells veïnats que
no ho fan bé. Una bona inspecció ha de garantir l’eficàcia del reciclatge, tal
i com han demostrat a altres municipis mallorquins, com Esporles i
Puigpunyent, on el control ha permès arribar una situació gairebé òptima. Ja
veurem com acaba tot plegat.
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EXCURSIÓ A LA FINCA DE PLANÍCIA, DIA 21 DE NOVEMBRE

JORNADA BOLETAIRE A MARIA DIA 27 DE NOVEMBRE

-A les 9 del matí trobada a la Plaça des Pou  per organitzar la sortida.
-La cercada durarà fins a les 12’00 h. i després al mateix bosc amb
l’ajuda dels experts en micologia es classificaran els bolets.
-El preu d’inscripció són 10 • que se pagaran a la Plaça abans de la
sortida.
-A les 14.00 h, per acabar la jornada, anirem a dinar a Cas Padrí Toni

d’un menú compost bàsicament
de bolets (20 euros). El dinar és
voluntari i se paga a part. El
restaurant ens demana saber la
quantitat de comensals, dos dies
abans. Per això vos heu
d'apuntar als membres de la
revista o per correu electrònic,
fins dia 25 de novembre (places
limitades)

La propera excursió serà el proper diumenge
dia 21. Partirem de Sa Plaça, a les vuit i mitja del
matí amb cotxes particulars i fins a Banyalbufar.

Durem els nostre menjar i ho gaudirem per
on ho trobem convenient.

Planícia es una antiga possessió situada a la
zona sud de la Serra de Tramuntana, que ocupa
gairebé una quarta part del municipi de Banyalbufar.
La finca guaita sobre la mar, amb espectaculars vistes
sobre la costa de la serra, gràcies a la qual cosa és
una zona molt apreciada pels aficionats al
senderisme. D’entre les rutes a peu que s'hi poden
fer, destaca la pujada a la Mola de Planícia.

A més de la rehabilitació de les cases, on es
parla d’instal·lar-hi un centre d’interpretació de la
serra de Tramuntana complementari al de Lluc i un
refugi, ja que Planícia forma part de la Ruta de la Pedra
en Sec, es preveu l’habilitació i senyalització d’itineraris,
així com d’àrees recreatives, per a donar a conèixer els
seus valors naturals i patrimonials. Entre els quals
destaquen els boscos d’alzinar i els elements relacionats

amb l’activitat dels carboners, per a l’aprofitament en
altres èpoques dels recursos del bosc.

Per últim, cal destacar que en les tasques de
restauració i adaptació als nous usos de la finca de Planícia,
hi treballaran 20 persones en greu risc d’exclusió social.
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UN VENTALL D'OBRES A MARIA

Obres per millorar la recollida de les aigües de pluja al carrer Ramon Lllul i a la plaça

Al carrer Pujolet, es prepara per als accesos a l'escola i
al centre sanitari

Carrer de Ses Corbates, també afectat pels accessos a
l'escola i al centre sanitari

El centre sanitari vist des del carrer Pujolet. Part posterior del centre sanitari
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El pati i les aules d'educació infantil que miren cap al
carrer Pujolet. S'hi han sembrat alzines i plantes

enfiladisses a la paret.

La façana que mira cap al poble i el pati de l'escola
nova.

A l'aparcament del cementiri s'hi han sembrat unes
plantes dins unes jardineres

I l'ampliació del cementeri amb el nou tanatori a punt
d'inaugurar
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En l’actualitat existeixen a les Illes Balears prop de 40
dispositius d’atenció a les persones amb problemes
d’addiccions i drogodependències

La conselleria de Salut i Consum ha participat en la
commemoració del XXV aniversari del Pla Nacional sobre
Drogas que s’ha celebrat a Madrid i que ha comptat amb
la presència de la directora general de Salut Pública i
Participació, Margalida Buades.

El Plan Nacional Sobre Drogas va sorgir com una
iniciativa governamental destinada a coordinar i impulsar
les polítiques què, en matèria de drogues es duen a terme
a l’Estat Espanyol des de les diferents Administracions
Públiques i entitats socials.

El consum de drogues i l’abús de l’alcohol són un
important problema de salut pública. Els riscs que es
deriven del seu consum van més enllà de la intoxicació i
de la dependència que generen. Durant els anys  80 i 90,
va ser l’esclat del que socialment es va anomenar
“l’epidèmia del consum de l’heroïna” a Espanya, fenomen
que va suposar un notable augment de la mortalitat entre
la població jove, una alta demanda d’assistència sanitària
i molta problemàtica relacionada amb la inseguretat
ciutadana.

Aquesta situació va crear una alarma social tan gran que
es va començar a percebre la drogodependència com un
dels 3 problemes socials més greus juntament amb l’atur
i el terrorisme. Aquesta percepció del problema va venir
agreujada per la ràpida expansió de la infecció pel virus
de la immunodeficiència humana (VIH). Tota aquesta
situació va forçar la creació ara fa 25 anys, del Plan
Nacional Sobre Drogas.

A les Illes Balears, “l’epidèmia” va ser molt important i
va tenir greus conseqüències a tots nivells ja que va passar
massa temps per començar a donar les respostes
necessàries (sobretot els programes de tractament en
metadona) davant la gravetat que presentava la
problemàtica del consum de drogues a totes les illes i l’alta
incidència de la infecció per VIH.

A la dècada dels 80 a les Illes Balears hi podíem
comptabilitzar uns 10 recursos dedicats a l’abordatge de
la problemàtica de les drogodependències, molts d’ells
relacionats amb entitats no lucratives molt relacionades
amb l’església.  Per sort aquesta situació va anar millorant
lentament.

El salt qualitatiu en la nostra Comunitat Autònoma referent
al tema de les drogodependències, es va produir amb
l’aprovació de la llei 4/2005 de 29 d’abril sobre
drogodependències i altres addiccions i el posterior Pla
d’Actuació en Drogodependències i Addiccions de les
Illes Balears (2007-2011) que va sorgir d’aquesta norma
autonòmica per tal d’harmonitzar i integrar les diferents
entitats tant públiques com privades que treballen
directament o indirectament en l’àmbit de les
drogodependències i les addiccions i tot i que queda molt
de camí per fer, s’està treballant des de fa molts anys per
intentar complir els objectius d’aquest Pla d’Actuacions
encara vigent.
En l’actualitat és la Direcció General de Salut i
Participació de la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears l’organisme que regula el
desenvolupament de la política de drogues a la nostra
Comunitat Autònoma mitjançant el Pla d’Addiccions i
Drogodependències de les Illes Balears (PADIB).

El PADIB per a l’exercici de les funcions que té atribuïdes
i pel compliment dels seus fins, està estructurat en
diferents àrees: àrea de prevenció, de tractament, de
formació i investigació i l’àrea de sistemes d’informació
i dins de cada àrea hi desenvolupa diferents línies
d’actuació.

Dins de l’àrea de tractament existeixen en l’actualitat a la
nostra Comunitat Autònoma aproximadament uns 40
dispositius d’atenció a les persones amb problemes
d’addiccions i drogodependències, entre ells cal destacar
per la prevalença de pacients atesos els diferents Centres
ambulatoris d’Atenció a les Drogodependències (CAD’s)
repartits pel territori de totes les illes i les diferents
comunitats terapèutiques que permeten a les persones que
ho necessiten realitzar els processos de tractament de tipus
residencial, així com les unitats de desintoxicació
hospitalària tant necessàries per aquests tipus de
problemàtiques.

També es important destacar els programes que es duen a
terme des de diferents entitats no lucratives, associacions
i fundacions que, amb els seus dispositius tant de
tractament de les addiccions com d’altres
drogodependències, de reducció dels danys i de prevenció
recolzen i completen les actuacions que es realitzen des
de les diferents institucions públiques.

Els CAD’s estan formats per equips interdisciplinaris de
professionals i atenen tot tipus d’addiccions tant les
anomenades psicològiques com les addiccions a

Els Centres d’Atenció a les Drogodependències de la conselleria de
Salut i Consum atenen anualment 5.000 persones
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substàncies (exceptuant el tabaquisme que es realitza des
d’atenció primària de salut) i presenten un volum d’atenció
anual aproximada d’unes 5000 persones.

S’ha recorregut un llarg camí des dels inicis dels recursos
d’atenció a les drogodependències a les Illes Balears i la
creació del Plan Nacional Sobre Drogas (1985) però tenim
clar que hi ha molta feina per fer i moltes necessitats per
cobrir encara respecte de la problemàtica de les
drogodependències a la nostra Comunitat Autònoma.

Els principals reptes que ens plantegem des del PADIB
en aquests moments seguint els objectius generals recollits
a la “Estrategia Nacional Sobre Drogas (2009-2016)” es
podrien resumir de forma esquemàtica en les següents
grans línies d’actuació :

-L’ordenació i establiment de criteris homogenis per a la
consolidació de la Xarxa d’Atenció a les
Drogodependències a les Illes Balears.
-La incorporació dels dispositius de tractament gestionats
per diferents institucions a la Conselleria de Salut del
Govern de les Illes Balears.
-Fomentar els sistemes d’informació i la creació de
l’observatori de drogodependències.
-Augmentar la difussió de les diferents actuacions que es
realitzen a la nostra Comunitat Autònoma tant en els
àmbits de prevenció com en els de tractament.
-Replantejar les actuacions referents al consum de tabac i
alcohol des de les diferents àrees d’intervenció que es
desenvolupen des del PADIB.
-Valorar les necessitats i proposar estratègies eficaces
relacionades amb el tema de la reducció dels danys.

Avui dia el fet de firmar un contracte amb
Telefónica, Movistar, Ono, Vodafone, Orange, Yoigo i
qualsevol altra companyia de telefonia fixa o mòbil és
una feina difícil per no dir quasi impossible a pesar de
tenir tota la força de la llei a favor que aquesta demanda
se compleixi.

Contractar és fàcil, i via telefònica encara més. I
tenen validesa, al igual que els escrits i signats. Però
aquests darrers tenen la força de poder comprovar que el
que te “varen vendre” per telèfon és el que en realitat has
comprat. I si ha hagut cap disconformitat, tens un període
de 7 dies per renunciar al contracte i no has de pagar res.
Els que se fan via telefònica diuen que els graven i, si es
veritat, aquestes gravacions tenen validesa.

Jo he tengut ocasió, en un Arbitratge de Consum,
de poder escoltar una d’aquestes gravacions. En aquest
cas fou una gravació feta l’any 2007, amb molt mala
qualitat, i en la que una persona, parlant en nom de la
companyia de telefonia afectada, amb accent sud-americà,
llegia les condicions contractades i demanava la
conformitat al client.

Tots sabem que, a pesar de que els sud-americans
parlin el castellà (que així ho denominen en el seu país a
l’escola) i amb una riquesa de vocabulari molt ampla, no
sempre empren les paraules del llenguatge comú d’us a
Espanya, i si afegim els inconvenients típics del telèfon
(renous especialment), és difícil per no dir quasi
impossible entendre i comprendre l’articulat de les
clàusules especialment “limitatives”, aquestes que en els
contractes per escrit es fan amb “lletra en negreta” per
indicació de la llei.

A més, el pas del temps fa oblidar una clàusula
acordada de paraula, i és molt difícil recordar tot el que
es va dir. Amb un contracte per escrit pots repassar-ho si
tens dubtes i no hi pot haver excusa per no recordar o dir

que es entendre
malament.

Per això,
amics meus,
EXIGIU EL
CONTRACTE
PER ESCRIT.
I no deixa de
ser curiós el fet
que si
contractes amb
Telefònica (ara anomenada comercialment Movistar,
també per la telefonia fixa) i demanes el contracte per
escrit, has de cridar al nº 900 100 219, on una al·locució
gravada t’informa que, si vols consultar les teves
condicions contractades ho pots fer visitant la seva web,
i que si vols el contracte en paper, has de marcar les 9
xifres del teu número de telèfon.

Tot per fer-te la vida el més incòmoda possible i
per que no puguis -o tenguis molts problemes per fer-ho-
, fer us del teu dret de dissentiment del contracte sense
haver de pagar res.

Amb aquestes coses els Consumidors hauríem de
fer accions de força en defensa dels nostres interessos i
de la legalitat vigent. Per això demano a la Direcció
General de Consum que faci valer tota la seva força legal
per tal de corregir aquesta situació. No hem de demanar
un dret que tenim  (i al manco ho fem a través d’un número
900, és a dir, gratuït), sinó EXIGIR EL SEU
COMPLIMENT.
 
  LA DEFENSA
  Consumidors i Usuaris
          Bernat Ferrer
            President

Els contractes amb empreses de telefonia: una exigència irrenunciable!!
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Televisió de Mallorca inicia durant el mes de setembre la seva
programació de tardor. A més de la tornada a la graella d’espais
emblemàtics, como Ítaca, L’Aguait, Illa Musical, De Nit o
1,2,3...sus!, la programació compta amb novetats importants,
en l’apartat de documentals de no ficció, pel·lícules i nous
formats infantils i de divulgació.

FORMATS INFORMATIUS
TV Mallorca segueix amb la seva aposta per a la proximitat i
la informació. Així els espais Mallorca Notícies completen
més de set hores setmanals de dilluns a diumenge, amb les
seves edicions de migdia i vespre.
Aquesta atenció pormenoritzada a l’actualitat de Mallorca, amb
el desplegament d’una xarxa de 13 corresponsalies per tot el
territori, es complementa amb el format Mallorca al dia, amb
els titulars de la jornada durant les hores vall de programació,
a mig matí, a mitjan horabaixa, i de matinada
L’actualitat és també l’aliment del format de reportatges
Cròniques, els diumenges a les 22:10; una aposta dels serveis
informatius de TV Mallorca per a fer un tractament amb més
deteniments de les notícies i les temàtiques de referència a
Mallorca.
El De Nit, conduït per la periodista Neus Albis, inicia la seva
quarta temporada a TV Mallorca amb la vitola de ser l’espai
informatiu d’autor amb més influència a la nostra illa. Les
entrevistes, l’actualitat i l’opinió es donen la mà en aquest
format de gairebé una hora de durada, tots els vespres de dilluns
a dijous, a les 22:40. I a més l’entrevista del De Nit es pot
tornar a veure tots els migdies de dimarts a divendres a les
15:00.
I tots els caps de setmana, després de les edicions del Mallorca
Notícies, TV Mallorca segueix connectant amb les redaccions
de les més de 40 publicacions adherides a l’Associació Premsa
Forana, que s’editen arreu de Mallorca. Cada setmana tenim
l’oportunitat de repassar les portades i els temes més importants
de quatre publicacions a l’espai Què diu la premsa forana?

LES NOVETATS
Docus Mediterranis. TV Mallorca posa en marxa un nou espai
denominat Docus Mediterranis, un recull dels treballs realitzats
en el marc del prestigiós Taller.doc, una aposta d’avantguarda
i experimentació de nous llenguatges televisius, i que té per
vocació oferir una oportunitat professional a persones que han
acabat la seva formació en escoles o facultats de l’audiovisual,
i s’enfronten al mercat professional en el terreny del gènere
documental. Dilluns a les 20:40 hores.

Mesclat. Un nou espai de telerealitat sobre els diferents
col·lectius d’immigrants que viuen a Mallorca. Cadascun dels
13 programes de la sèrie, de 30 minuts de durada, estarà dedicat
monogràficament a un col·lectiu d’una de les nacionalitats
extrangeres amb presència a Mallorca. Diumenge, a les 21:40

Cinema sense interrupcions. TV Mallorca obre els divendres
una nova finestra al cinema en català. Podrem veure pel·lícules
com “La soledat del corredor de fons”, “Terra i llibertat”, “El
taxista ful”, “Mones com la Becky”... Divendres a les 21:10
hores.

Menorca naturalment .  Un programa que reforça la
programació mediambiental de TV Mallorca, que ens permetrà
conèixer alguns dels espais naturals de Menorca amb més
interès, com els seus barrancs, els sistemes dunars, el illots,
les coves naturals, les zones humides o el massís d’El Toro.
Dimarts a les 16:00 hores.

Muntanyes de vida. Sèrie de 24 capítols d’Andorra TV que
presenta el ric patrimoni natural del país dels Pirineus
mitjançant itineraris per les muntanyes d’Andorra. Aquest és
el primer fruit d’un important acord de col·laboració subscrit
amb la Ràdio i Televisió d’Andorra, que propiciarà que
produccions de TV Mallorca també es puguin veure a través
de l’antena d’aquest canal. Dijous a les 16:00 hores.

Teatre de Lletres. Microespai infantil. TV Mallorca emet
l’espai Teatre de Lletres. La sèrie es planteja en forma de petits
relats. De manera que cada capítol de un caràcter independent,
amb un inicia i un desenllaç. Les histories, presentades a través
de vistosos personatges que faran passar una bona estona als
menuts només són un pretext per a introduir un nombre
significatiu de paraules que conformen la lletra protagonista.De
dilluns a divendres a les 18:00 hores.

Teresetes. Un nou espai de producció pròpia per a la
programació infantil de TV Mallorca. Cada dia una espipellada
de les històries que ens expliquen les titelles de les companyies
Teresetes del Pla, Toni Rubio, i Teresetes de Migjorn. A partir
d’octubre.

Pren nota. Un nou microespai produít per la Universitat de
les Illes Balears, en col.laboració amb la Xarxa Lluís Vives.
Pren nota és un recordatori de bones pràctiques i trucs per els
estudiants. Fruit de l’acord signat entre RTVM i la UIB per a
la producció de nous formats. De dilluns a divendres a les
18:00

PRODUCCIÓ EXTERNA (PRÒPIA)
Enxarxats. Sens dubte un dels programes més emblemàtics
de TV Mallorca, un cop bén acomplerts els seus 100 primers
programes, el passat hivern El programa seguirà fent un
recorregut pels pobles de Mallorca coneguent la vida d’un
personatge. A més s’intercalen peces, reportatges elaborats
sobre un tema monogràfic proposat per cada espai. Presentat i
dirigit per Rafel M. Creus. Dijous a les 21:40 hores.

4 Cantons, un programa de debat i opinió, conduït i moderat
per la periodista de la casa Mercè Pinya. Per aquesta temporada
es preparen novetats en aquest format. El programa creix, fins
als 60 minuts de durada. La primera meitat del programa estarà
dedicada a les opinions dels representants de les quatre
fornacions polítiques amb representació al Consell de
Mallorca, sobre qüestions d’actualitat política. La novetat
vindrà després amb el comentari d’actualitat de periodistes i
opinadors durant la darrera mitja hora del programa. Dimecres
a les 20:40 hores.

TV Mallorca presenta la nova graella de programació per aquesta nova temporada de tardor
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Etcètera és un programa d’actualitat i pensament. Un espai
d’una hora de durada presentat per l’historiador i expert en
gastronomia popular mallorquina Antoni Tugores..Amb la
participació del dibuixants Pau i Vaquer, que elaboran una tira
satírica setmanal, i la de Miquel Àngel Llonovoy, que espipella
l’actualitat a partir del seu conegut sentit crític i humorístic.
El programa té una primera part on s’analitza, de manera
exhaustiva, la realitat de la setmana que es tanca i una segona
on es posa sobre la taula un tema de fons amb la participació
de veus amb criteri sobre cada matèria.Dijous a les 20:40
hores.

Ones i emes realitza un seguiment dels programes, les cares i
les veus de TV Mallorca i Ona Mallorca. Així i tot, també
dóna un cop d’ull al que passa al nostre voltant, tant a la resta
de l’Estat com internacionalment. El programa inclou una
entrevista en profunditat a un presentador o locutor de la casa
i una d’actualitat més breu. Conduït per Sebastià Munar.
Dissabte a les 21:10 hores.

Illa Musical. Espai on es repassa tota l´escena musical de l´illa,
grups, concerts, notícies, videoclips. De la mà de Carles
Grimalt, el programa ofereix diversos formats, des de
programes amb actuacions en directe des del plató, a
monogràfics dedicats a diferents iniciatives musicals de
Mallorca. Dissabte a les 21:40 hores.

1, 2, 3... sus. L’aposta deportiva de TV Mallorca. Un programa
presentat pel periodista Manel Ferrera, al capdavant de la
redacció esportiva de TV Mallorca, amb una especial atenció
als principals equips de bàsquet, voleibol o futbol sala de
Mallorca. També hi tenen cabuda l’actualitat setmanal del món
del trot, els esports més minoritaris, i els esportistes de base
de Mallorca. Dilluns a les 21:10 hores.

1,2,3... sus exprés. Els resums de les jornades hípiques als
hipòdroms de Son Pardo i de Manacor. Dissabte i diumenge
a les 13:45

El partit Cada cap de setmana, una transmissió esportiva dels
equips d’elit de Mallorca, bàsquet, volei, futbol femení, futbol
sala, handbol,... amb les narracions de Manel Ferrera, Juanmi
Mas i Víctor Vivó. Divendres a les 20:30/Dissabtes a les
18:00

L’Aguait. Programamagazine d’actualitat mediambiental.
Informació sobre les diferents iniciatives en sobre temes
de territori, reciclatge, protecció fauna... Inclou informes
més purament documentals sobre espècies en concret o
accions específiques de diferents grups o associacions.
Presentat per Glòria Franquet. Programa guardonat amb el
Premi Medi Ambient per a mitjans de comunicació 2008,
del Consell de Mallorca. Dimarts a les 21:10 hores.

Ítaca. Un clàssic de la informació cultural i de tendències.
Inicia la seva cinquena temporada a TV Mallorca, amb tot
allò que té a veure amb l’activitat artística, musical, teatral,
literatura, cine, internet... Presentat per Joana B. Bestard.

Programa guardonat amb el Premi Atlàntida del Gremi
d’Editors de Catalunya 2008. Divendres a les 22:40 hores.

Memòria i Oblit d’una Guerra ®. La sèrie documental
audiovisual sobre la Guerra Civil a Balears tornarà a ser emesa
setmanal íntegrament a TV Mallorca a partir d’aquest mes de
setembre. Aquesta reemissió coincideix en el temps amb el
llançament de la sèrie en format DVD, a través de la distribució
del Diario de Mallorca. A partir del mes d’octubre, els 37
capítols de la sèrie es podran trobar els diumenges a tots els
quioscs conjuntament amb l’exemplar de Diario de Mallorca.
Dimecres a les 0:15 i dissabtes a les 20:40

PRODUCCIÓ ALIENA
Kopèrnik. Programa que, 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. Dimarts a
les 19:00 hores.

D.O. Denominació d’Origen és un projecte impulsat per
l’XTVL que té com a repte convertirse en plataforma per a
nous creadors i en espai d’emissió i promoció de produccions
audiovisuals de qualitat, transgressores en forma i contingut,
que generen reaccions de tota mena en l’audiència. En el marc
d’aquest projecte, l’XTVL coprodueix amb productores i
realitzadors independents sèries de curta durada que
experimenten amb un ventall molt ampli de gèneres
audiovisuals com la ficció, el documental, l’animació o el
videoart, sempre amb grans dosis de risc en el resultat final.
Divendres a les 00:15 hores.

TeleMonegal és el programa de crítica televisiva de referència
en el panorama comunicatiu en català. Cada setmana, Ferran
Monegal fa una repassada als continguts i tractament de les
imatges que l’espectador veu per televisió i en fa una anàlisi,
una crítica, una explicació, una ironia, o simplement, ens fa
partícips d’una visió totalment diferent. Sigui com sigui, el
programa convida a la reflexió i ajuda a prendre una certa
distància de la realitat televisiva. Dimecres a les 21:40.
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LES LLEIS DE L’INFERN
El passat 9 d’octubre, els Dimonis de Hiachat de

Santa Margalida, vam tenir l’oportunitat d’apadrinar una
nova colla a Maria de la Salut: els Dimonis dels Infernets.
Des de l’associació Hiachat de Santa Margalida volem
agrair al poble de Maria de la Salut el seu acolliment i
donar-li l’enhorabona per tenir gent tan engrescada amb
el món del foc i sobretot bona gent. Del que no podem
estar agraïts ni satisfets és que hi hagi gent que desfiguri
l’estrena d’aquesta nova colla per una por personal. Restar
importància a un acte que ha duit tanta feina, tant esforç i
tantes il·lusions de la gent marianda, per una simple
escopinada de parafina i una flamaradeta... és, baix el
nostre punt de vista, una vertadera tonteria i una falta de
respecte als dimonis del vostre poble. De sobres és sabut
que el dimoni és un ésser malèfic i una mica cabró, que
maldament duguem banyes i picarols no som classe bona
de bestiar i que les cintes eren per delimitar una mica el
recorregut, res a veure amb els tancats que es fan als
‘encierros’ de Pamplona o els bous al carrer al País
Valencià.

Els dimonis de Hiachat tenim una sèrie de normes
que es poden resumir en què el nostre objectiu és fer

disfrutar a petits i grans de l’espectacle que són els
correfocs i de tot el que això implica. Dins això s’hi inclou,
no amb les mateixes dosis, provocació, intimidació,
implicació i qualque ‘susto’, sempre ben conscients de la
figura que representam i que és tan venerada a Mallorca
amb totes les seves variants. Ja avisam que si per casualitat
algú va a veure el dimoni de Petra o el de Sant Joan i
s’endu alguna fuetada pels garrons tampoc li véngui de
nou. Per això se sol dir: “Qui no vol pols, que no vagi a
l’era”.

Dimonis dels Infernets, des d’aquí donar-vos ànims
i coratge, i des de l’experiència dir-vos que no hi ha cap
inici fàcil; i que tenen els seus padrins, i sobretot amics,
pel que hagin de menester. I com que a Maria hi ha bons
fruits, els vostres dimonis ja s’han empeltat de moltes
coses dels seus padrins i ben segur que n’aprendran moltes
més pel seu vent. Sr. Genovart jo em plantejaria canviar
de poble aviat, ja que els Dimonis dels Infernets apunten
alt i pot ser bé que vos donin un bon ensurt el dia que
menys vos espereu.

Salut, foc i molts d’anys pels Dimonis dels
Infernets.

Associació Hiachat de Santa Margalida.

BALEARS ÉS LA SEGONA COMUNITAT
AUTÒNOMA EN L’OBTENCIÓ DE CÒRNIES

Actualment, les Illes Balears és la segona Comunitat
Autònoma espanyola en l’obtenció de còrnies únicament
superada per Catalunya.

El Banc de Teixits, integrat a la Fundació Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB), és el responsable
de tot el procés d’obtenció, processament, emmagatzematge
i distribució de teixits humans per trasplantament destinat a
tots els hospitals públics i privats de les Balears que ho
necessiten, garantint la màxima seguretat i un control de
qualitat.

Entre els teixits que es processen habitualment al Banc
de Teixits es troben diferents teixits oculars com les còrnies,
les escleres i les membranes amniòtiques. 

Els excel·lents resultats que s’obtenen en els
transplantaments de còrnies juntament amb la baixa
incidència de rebuig han condicionat un important augment
de la indicació d’aquest tipus de trasplantament.  

Durant tot l’any 2009, es varen registrar un total de
86 donants de còrnies als diferents centres públics i privats
de Balears autoritzats per du a terme aquest tipus de donació.
D’aquests donants s’obtingueren un total de 172 còrnies.
Desprès de ser processades i avaluades al Banc de Teixits
123 còrnies es varen considerar aptes per a ser trasplantades.
D’aquestes 123, 100 es varen implantar en 92 pacients de
les Balears, mestre que les 23 restants es varen implantar en

hospitals d’altres comunitats, fonamentalment Catalunya,
Valencia i Madrid.

Tenint en compte aquesta xifra de donants, per primer
cop, les Illes Balears es situen en segon lloc entre totes les
comunitats del Estat, únicament superada per Catalunya i
per davant de comunitats històricament grans generadores
de teixits com Astúries i Navarra.

A més de ser la segona Comunitat Autònoma en
l’obtenció de còrnies, Balears també ho és en pacients
trasplantats d’aquests teixits oculars per darrera de Catalunya
i per davant de Astúries i del País Basc.

Aquest important augment en el nombre de donacions
ha permès reduir de manera dràstica la llista d’espera per a
rebre un implant corneal a la vegada que ha permès el
subministrar còrnies a altres comunitats de l’Estat. D’altre
banda, l’àmplia disponibilitat de teixit corneal ha permès als
oftalmòlegs dels principals centres de la nostra comunitat la
posada en marxa de les tècniques mes avançades en cirurgia
del trasplantament corneal tals com la queratoplàstia lamel·lar
anterior y posterior, on únicament es trasplanta aquella capa
de la còrnia que està alterada. Aquest fet redunda en una
menor agressió quirúrgica i una millor i més ràpida
recuperació.

En relació a l’any 2010, fins al 30 de setembre
d’aquest any 2010 hi ha hagut a les Illes Balears un total de
74 donants de còrnies que han permès dur a terme un total
de 116 trasplantaments. De mantenir-se aquesta tendència,
és de preveure que se superaran les xifres de l’any 2009.
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FENT BUNYOLS A L'ESCOLA EL DIA DE LES VERGES

El passat dia 21, festa
de les Verges, a

l'escola de Maria feren
bunyols. Amb

aportacions de tots i
mostrant als alumnes

tot el seu procés. És la
tradició i l'hem de
mantenir. També
l'associació de la

segona edat en feren,  i
tastaren uns magnífics

bunyols.
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MARIA A XARXES I FILATS
Xarxes i filats és un
programa que fan a
IB3 en el qual es fan
reportatges sobre
temes de caça i de
pesca. El passat dia 9
d’octubre varen
dedicar una part del
programa al curs de
toc de reclam que es
va dur a terme a
Maria dins el programa de les Festes de la Mare de Déu i
del qual ja en publicàrem l’oportuna informació així com
una fotografia dels participants.

BANDES REDUCTORES 3
A números anteriors hem parlat de les bandes reductores
que l’Ajuntament havia posat per limitar la velocitat dels
vehicles a les entrades del poble. Es veu que les queixes
o la ineficàcia de les bandes, massa estretes, massa juntes,
han duit els responsables a eliminar-les. Així hem vist
com desapareixien les de devora el poliesportiu, les que
duien cap a Roqueta i altres. En aquests moments sembla
que només queden les de Son Canet. Per què?

CAS PADRÍ TONI A IB3
En la programació diària d’IB3, a Crònica d’Avui, solen
passar per algun restaurant i mostren com preparen
diversos plats. I el passat dia 28 d'octubre tocà al restaurant
Cas Padrí Toni de Maria. La madona preparà davant les
càmeres un bon frit de mè i un bacallà al forn. La veritat
és que els espectadors que ho vàrem veure i que ja els
hem tastat qualque vegada podem donar fe que són dos
plats que la cuinera prepara de manera excel·lent. I no si
no creis ho podeu anar a provar i en quedareu convençuts.

L’ASSOCIACIÓ WIL-MAR S’EXPLICA
L’Associació Wil-Mar, d’equatorians que

resideixen entre nosaltres ens va fer arribar un comunicat
on lamentaven el fet que haguessin hagut de deixar una
finca, per Banderola, que tenien llogada per realitzar-hi
activitats diverses (com per exemple jugar a volei, un dels
seus esports preferits) i celebrar-hi altres esdeveniments.
A la carta l’associació es lamentava que per culpa de
determinats irresponsables, dels quals es desmarcaven
clarament, tota l’associació hagués resultat perjudicada,
cosa que volien deixar ben clara davant l’opinió pública.

L'associació WIL-MAR celebrà la festa del 12 d'octubre a
Can Picafort

TANATORI EN FUNCIONAMENT
A pesar que la inauguració de l’ampliació del

cementeri i del tanatori era prevista per a Tots Sants, el
primer dia de novembre, desgraciadament el tanatori ja
es va veure usat abans de la inauguració oficial. El traspàs

de dues dones de Maria posà a prova la nova instal·lació.
Aquest tanatori, una antiga aspiració del poble de Maria,
ha costat uns 90.000 euros, pagats a través del Plan E, i
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amb l’adquisició per Part de l’Ajuntament de la cambra
frigorífica i el mobiliari.

SOPAR CONTRA EL CÀNCER
El passat divendres dia 29 d’octubre a Ses Torres

d’Ariany, la Junta Local de l’Associació Espanyola Contra
el Càncer, organitzà el seu tradicional sopar anual per tal
de recollir fons per a les seves activitats socials. Enguany
l’assistència fou d’uns 225 comensals els quals
participaren a la rifa que s’organitzà després del sopar.
Prop d’una setantena de regals, donats per empreses,
bancs, caixes, bars, restaurants i particulars foren rifats
entre els assistents. La Junta local vol agrair públicament
l’assistència i el suport al sopar i a la rifa organitzada.

EL PLE APROVA LA PUJADA DEL REBUT DE
FEMS

En un plenari celebrat aquest passat mes d’octubre
l’Ajuntament aprovà la nova tasa municipal de recollida
dels fems (160 • anuals). Aquesta tasa és per compensar,
en paraules de l’oposició, el fort endeutament que té
l’Ajuntament amb la concessionària de la recollida dels
fems i el preu de la incineració. El que sí és segur és que
els diferents municipis del Pla no han fet els deures en
matèria de recollida selectiva i a hores d’ara, la tasa
augmenta any rere any, ja que la quantitat de rebuig que
s’ha de sotmetre a incineració en lloc de disminuir,
augmenta.

TONI FONT, NOU REGIDOR SOCIALISTA
Tal i com ja havíem informat en aquesta mateixa

revista, la regidora del PSOE, Cati Roig, havia presentat
la dimissió, com a representant municipal electa d’aquesta
formació, sembla que per discrepàncies serioses amb la
línia política de la Junta local. El seu substitut, Antoni
Font, ha pres possessió com a regidor electe en un plenari
celebrat aquest passat mes d’octubre. Enhorabona a en
Toni i sort en aquesta etapa com a nou representant
municipal.

POL·LÈMIQUES ANTENES DE TELEFONIA
El tema de la cobertura dels telèfons mòbils a Maria

pareix que no tendrà solució per ara. La instal·lació de
les noves antenes va ser tema d’un plenari i el resultat va
mostrar com encara hi ha un fort rebuig a la seva
instal·lació dins del casc urbà. Segons proposava el grup
municipal del PP, es volia instal·lar una antena sobre el
terrat de Ca ses Monges i els grups municipals del PSOE
i del PSM s’hi manifestaren en contra, cosa que dugué la
majoria municipal a retirar la proposta mentre no hi hagi
consens entre les diferents forces municipals.

UNS QUINTOS DE SETANTA-CINC ANYS
El passat dia 30 els nostres padrins de 75 anys feren

el dinar de «quintos» a Cas Padrí Toni. Després d’un bon
arròs de peix, porcella i gató amb gelat es feren una foto
tots plegats, que ara publicam. També deixaren aquesta
glosa per recordar aquest dia.

Que amb salut i alegria
es 75 aniversari hem celebrat
i que tots junts hem conservat
aquesta bona harmonia.
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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 Christofer Michel Carpio Ochoa, va néixer el passat
29 de setembre i és fill d'en Christian Ulises Carpio Drovet
i de na Mariuxi del Rocio Ochoa Checa.

En Pedro Lucas Camacho Venancio  va néixer el passat
dia 5 d'octubre. Els seus pares són n'Edgar Stalin Camacho
Alvarado i na Scheila Venancio de souza

En Souliman El Abdellaoui i na Maria del Carmen
Álvarez Sanjuan  es casaren el passat dia 2 d'octubre.

Que el vostre amor no acabi mai

JA L'HAN FETA:

ENS HAN DEIXAT:

L'amo en Jeroni Pastor Molondra va morir el passat dia
6 d'octubre a l'edat de 88 anys. Vivia al carrer Església,
número 19.

Madò Catalina Bergas
Negre ens deixà el passat dia 9
d'octubre a l'edat de 92 anys.
Vivia al carrer Morell, número
17.

Madò Bàrbara Zuzama Frontera ens deixà el passat dia
30 doctubre a l'edat de 93 anys. Vivia al carrer Constitució,
número 21.

Que descansiN en pau
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El temps

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

15

PLUVIOMETRIA
Dia 18 .............. 6 l.
Dia20 .............. 3 l.
Dia 24 ........... 37 l.

TOTAL: 46 LITRES

Temperatura Màxima
32,1º C (Dia 5)
Temperatura Mínima
14,7º C (Dia 30)
Temperatura Mitjana
23º C
Mitjana Màximes
27,5º C
Mitjana Mínimes
18,5º C

MES DE SETEMBRE

Les fulles seques
Àngel Guimerà

Les fulles seques fan sardana
d’ací d’allà saltironant,
i dintre el bosc la tramuntana
sembla la cobla al lluny sonant.

I quin seguit de fulles roges
que enjogassades porta el vent;
les que més corren, semblen boges,
altres se’n vénen dolçament.

I quan el sol se’n va a la posta,
l’arbre que enyora el seu fullam,
poc a poquet son ombra acosta
als balladors damunt del camp.

I surt la lluna trista i sola,
fulla d’un arbre on ha viscut,
que va cercant pel cel on vola
les companyones que ha perdut.

Les fulles seques fan sardana;
mes, quan l’albada surt després,
de les endú la tramuntana
espais enlaire per mai més.

I l’arbre sec ja torna a viure,
fulles i flors arreu badant,
i cada brot, quin cants de riure,
fent nius les aus i els becs juntant!

Després la fruita, que encisera,
pengim-penjam al sol que és foc,
el préssec ros i la cirera,
la pruna clàudia i l’albelcorc!

Oidà!Quin goig!Fem les rodones,
sardanejant de dia i de nit,
les mans unint homes i dones,
els ulls clavats en l’infinit!
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
La portada del mes de novembre ve marcada pels aiguats
del mes anterior, i és que varen caure 180 L en tres dies
(123 L només dia 9 d’octubre). D’això, de la força de la
natura, en parla l’Editorial, ja que tanta aigua ha fet malbé
les terres i els conreus.
Seguint amb el tema de l’agricultura, llegim una reportatge
sobre Agricultura ecològica, signat per Trencapinyons.
Giram pàgina i en Magí Ferriol recorda els primers dies
d’escola de la seva infantesa a Memòria R.A.M, segur
que són ben diferents dels actuals.  No ens movem del
passat perquè n’Antoni Mestre ens mostra Imatge d’ahir,
en aquest cas l’enrajolat de la Plaça del Pou.
Seguim llegint la tercera part de la Problemàtica dels joves
als Països Catalans escrita per na Francesca Font, na M.
Margalida Jordà, na Maria del Mar Ribas i en Gabriel
Vanrell.
Sa Xerradeta del mes és amb na Francisca Ferriol,
presidenta de l’APA. Seguint amb temes distesos, hi ha
les Poemes i gloses d’en Jaume Santandreu. Per altra
banda, al Bullit de notícies, ens informen, entre d’altres
coses, d’una marató de tenis taula a la Capella Fonda o
de la participació del Duo Natura al Xè Festival de Jazz
de Palma.
Tots sabem que passades les festes començam l’escola i
per això ens envien des de l’escola les Fotos Escolars del
curs 90-91.
Al Correu obert hi ha molt de moviment. En Tomeu
Monjo contesta a en Joan Gelabert i a en Pere Fons sobre
temes de política. Per la seva part, na Maika Lozano
s’adreça a en Jaume Mestre i l’Agrupació socialista de
Maria a tots els veïns. La majoria parlen del batle, en

Rafel Oliver i és que aquells que varen viure aquesta època
saben que les aigües anaven remogudes. Més política a la
Casa de la Vila.
Ja s’acaba l’any i és hora de fer recompte, per això Fent
Carrerany anuncia la reunió de la Junta directiva.
Passam a la Demografia, i aquest mes ens han deixat l’amo
en Tomeu Mestre, madò Margalida Mestres i madò
Catalina Bibiloni. Per tercer mes consecutiu, no hi ha cap
benvingut (va ser un any de pocs quintos). Sí que l’han
feta en Guillem Lladó amb na Francisca Bergas i en
Guillem Arrom amb na Margalida Castelló.
Ja s’acaba la revista i arribam al Carrerany Esportiu on
n’Enric Pozo ens dóna l’actualitat dels escacs. En Jaume
Mestre, per la seva part, del futbol i el Club Ciclista de
les bicicletes.
L’excursió del mes de desembre encara s’ha de triar, per
això en Nofre convida a proposar idees.
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No hi ha pitjor negació que el tancar-se en banda
i no voler aprendre de l’experiència, perquè els rolls
que es duien des de L’oci són el de posar tot cristo a
parir a travès d’una llengueta que sols coneix el
desprestigi de tothom per norma. I és que s’aixequen
de bon matí amb la disposició de perdonar la vida a un
i a l’altre, ja que suposen que comanden dels àmbits
del poble a través del doble joc: aparentar ser «amic»
i pegar la ganivetada «trapera» pel darrera. Fan la pilota
amb sacietat i desprès et venen per menys d’un cèntim.
És un doble joc que es dóna a Maria quan un no té
més entreteniment que pujar-se al sostre i des d’un
suposat cel voler-se intocable, i el que no saben ni
faran mai és passar la granera per ca seva. No volen
mirar-se al mirall, perquè saben que des del supòsit de
ser xarecs sols són roïna plena d’ignorància i prejudicis.
 

La negativitat no és bona per ningú i no és gens
solidària i a un poble petit no s’ha de posar des del
materialisme pejoratiu a ningú en evidència si no hi
ha un motiu justificat. Voler caure en gràcia i ser
notícia? Excuses d’un parell de desgraciats que duien
l’estigma del fracàs penjat a cada àtom de la seva
existència, i , en ser desgraciats, suposen a tothom fills
de les seves manies que són fruit de la ignorància i de
la seva mala intenció. I és que cadascú té dret a una
intimitat que sempre s’ha de respectar i aquests parell
«d’entes» no respecten ni a la mare que els va parir.
Són escòria de la pitjor ascendència i el pitjor és que
ho són perquè ells s’hi han fet a base de creure des de
la vessania que el que pensen és veritat i s’actualitza
dins unes coordenades de «xiripitiflàutico» al regne
de la beneitura. Estan ben berrinats del terrat i més
concagats que un al·lot que li han de canviar el paquet.
Trist és veure’s sense més recursos de seny que creure
que arrou arrou tot és de l’escoria que ho pinten.
 

El problema endògen d’aquesta gent no és el
revanxisme sinó el convenciment que pensar que tot
té el color negre de la migranya i de la mala saliva que
posen al paper en xerrar de qui sia. El millor que es
pot fer és passar per complet d’ells i deixar-los tanta
canxa com vulguin perquè el temps és la norma i la
llei que prest o tard els dirà que han quedat en desús i
rovellats. No els quedarà més remei que pegar-se
l’hostia de prest o tard de veure’s al mirall, i aleshores
s’entemeran de la ingent quantitat de temps en què
han fet el ridícul i serà en aquest cas la seva història

gratuïta la qui no tendrà perdó. Fer s-e més desgraciat
del que un ja ho és és un contrasentit i forçadament
ells ho han de tocar amb les mans, perquè en aquest
món un és protagonista dels seus actes i, si són
indecents, el camí és convertir-se en un impresentable
de difícil factura.
 

La política no és una excusa per ser insolidari
però s’hi veu, i a on tot podria ser civilització i
possitivisme passa que un veu com l’ambit que sorgeix
de la boca d’aquests ociosos és el de recent sortit d’una
cova. Què té més si aquest és del PP i aquest del PSOE?
Això són històries de voler tenir enemics pel fet primer
de la democràcia que és el dret a vot. Que tothom
tengui les idees que vulgui i que visqui molts d’anys
sense enemics i amb molta de felicitat, perquè per ser
decent, si la vida són dos dies, no cal fer-se un perfil
de «cabronot» ni creure que aquell és un enemic perquè
és d’un altre partit polític. Si pensam que ho és pecam
en la inocència de la comandera d’un color. Cal agafar
el joc democràtic com el millor de tots i no declarar la
«guerra» per qüestions ideològiques a ningú. Aquest
joc ha de ser vital i no desintegrador com ho ve sent.
Un s’ha de fer fort en dir «NO» a la violència i en
saber que el joc brut hi és, però jugar-lo depèn de
l’exclussiva voluntat de cada un.
 

Difícilment trobarem la felicitat en el
materialisme dels doblers, més aviat en ferem
desgraciats si sols veim les nostres accions reflectides
en preu de mercat. La vida no és una cova negra plena
de migranya i malxerrar on la convivència pareix una
olla a pressió. No ho és i Maria no ho hauria de ser,
perquè mereix almanco la dignitat de saber-se poble,
un poble que aspiracions en possitiu les hauria de tenir
totes, més enllà de les males històries i dels mals rotllos
de la fam no saciada mai.

Lluc Matas  

No hi ha pitjor negació que el tancar-se en banda

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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Qui dies passa... octubre 2010
Dimecres 6: Dies de tardor. M’agrada la tardor quan, com
enguany, el bon temps aguanta. És cert que les pluges ara no
hi són sobreres i que ja s’haurien d’haver presentat amb més
generositat. Però la bonança de les temperatures (de dia arriba
a fer calor de veritat, pesada, accentuada per la humitat
ambiental) permet que l’horabaixa, quan la calor ja no apreta
tant, es pugui anar a passejar amb una certa tranquil·litat. El
paisatge és imponent, el cel claríssim (el vol dels avions
marquen línies que es converteixen en autopistes de fum
allargassades que s’engreixen a poc a poc), les figueres amb
les fulles superiors ja caigudes mostren als extrems de les
branques despullades unes figues ja clivellades que
embotonen l’arbre per tot arreu, els magraners i qualque
caquier amb els fruits ja madurs posen un punt de vermellor
en un paisatge de tons verdosos forts, intensos...

Divendres 8: De Belén Esteban a José Ramón Bauzá o
“Tanto monta, monta tanto”. La classe política espanyola (i
al darrere els benintencionats de sempre) no fa gaire que
posaren el crit al cel i quedaren escandalitzats quan llegiren
una enquesta segons la qual si la televisiva Belén Esteban es
presentàs a unes eleccions generals encapçalant una
candidatura recolliria prou vots per quedar tercera o quarta
en nombre de representants en el Congrés espanyol. Veieren
en la irrupció de la “friqui” estrella de Tele 5 la demostració
del descrèdit de la classe política i com la manca absoluta
d’idees i de matèria gris no és cap obstacle per fer carrera
política; alhora que mostrava fins a quin punt l’electorat
espanyol és, en bona part, orfe de saber què significa la
política, la democràcia, o de tenir el seny més elemental a
l’hora de dipositar el vot. Ara veig que no n’hi havia per tant.
No cal anar massa lluny per veure com, avui, un líder d’un
dels partits “seriosos”, alternativa de govern aquí i a l’estat,
s’ha posat a l’alçada de les declaracions de la il·lustre estrella
televisiva. I tan panxacontent. Efectivament, l’aspirant a
presidir el nostre proper executiu autonòmic, en Josemón, o
Joserra Bauzà (tal i com el coneixen els seus amics), líder
del PP illenc, acaba de fer unes declaracions —que he sentit
per la ràdio del cotxe quan acabava de sortir de la feina—
que no s’allunyen gaire de les “collonades”, “bajanades”,
“animalades”, i totes les “ades” que vulgueu, que acostuma
a llançar de tant en tant  la “curteta” estrella milionària de
Tele 5. Declaracions que mostren com l’absència de mínims
en qüestió de matèria neuronal, no és cap inconvenient per
liderar una opció política i fins i tot arribar a governar. Ja
n’he parlat altres vegades i tal i com van les coses veig que
encara n’haurem de parlar moltes més. Els dos o tres màxims
dirigents del PP actual (Bauzá, Delgado i Rodríguez),
representen la versió més ultradretana, més reaccionària, més
espanyolista (amb l’habitual dosi d’anticatalanisme que això
comporta) que hi ha hagut mai al PP illenc. I el més preocupant
de tot és veure com aquells altres dirigents que representen
el sector autòcton, que teòricament no són de la mateixa corda,
acoten el cap com a xotets de cordeta a l’espera d’un càrrec i
en cap cas planten cara a aquests pollastres que, exercint de

forasters militants, pretenen fer “casus belli” i panera de vots
a costa dels petits avanços en matèria de drets i “deures”
(pocs) lingüístics associats a l’ús normalitzat de la nostra
llengua catalana en el nostre propi territori lingüístic. Mostrant
la manca del més elemental dels coneixements relacionats
amb les qüestions lingüístiques amollen frases sentencioses
que un alumne de primària els podria rebatre i tirar per la
cara (“moix, no gat; capell, no barret”), intentant confondre
la gent i valent-se de la, desgraciadament, ignorància
col·lectiva (fruit d’una repressió històrica prou coneguda)
sobre la matèria en qüestió, per presentar-se com a defensors
de la llibertat lingüística. Posant barreres a una, la nostra,
però no a l’altra; qüestionant l’obligatorietat d’una, la nostra,
però no l’altra; presentant-la com a caòticament diversa (no
dubta a presentar com a llengües diferents, el parlar de cada
illa), la nostra, i com única i cohesionada, l’altra, etc. no fan
més que mostrar el seu tarannà més totalitari, xenòfob i
anticatalà. Si personatges així arriben al poder (Al País
Valencià ja han deixat mostres de la seva política liberal
lingüística!) i dirigeixen la vida col·lectiva del nostre poble
ja ens podem preparar. A hores d’ara no sé que és el que em
fa més por sobre els possibles futurs dirigents de la nostra
petita i malmenada terra: que siguin uns ases i ignorants
demostrats o uns manipuladors conscients. O totes dues coses,
alhora!

Dilluns, 11: “He vist casos especials, però com el seu, cap!”
Com que els dilluns entr a la feina un poc més tard, a les set
i mitja ja faig coa davant l’Agència Tributària del carrer
Francesc de B. Moll, a Ciutat. He d’esperar fins a les vuit i
quart que obrin, però així m’assegur que som dels primers i
per tant sortir aviat per ser d’hora a la feina. En entrar hem
d’agafar un paperet d’una màquina que diferencia entre uns
quants conceptes. Com que no ho tenc clar, n’agaf dos, un
d’informació i un altre per pagar (perquè a més d’informació
creia que havia de pagar una taxa municipal determinada que
no tenia domiciliada). Quan em toca el meu torn, m’enduc la
primera renyada, ja que sembla que havia de passar per
informació i la finestra correspon a pagament. M’intent
explicar, però el funcionari, en un pulcre castellà, em diu que
no està per perdre temps, però com que en el fons és una
bona persona em mirarà si els dos rebuts que jo li present, ja
pagats (i sobre els quals li deman una informació), són una
duplicitat del mateix o corresponen a dos conceptes diferents.
Al final comenta que corresponen a dues taxes d’IBI, de dos
aparcaments diferents i no a un duplicat o únic rebut presentat
en dos terminis. M’aconsella que vagi a l’Ajuntament a
aclarir-ho. Ja són gairebé les nou i hauria d’anar de pressa si
no vull arribar tard a la feina. Faig un pensament i decidesc
fer cap a l’Ajuntament de Ciutat. Arrib poc abans que toquin
les nou. I per sort (supòs que hi ha molta gent fent pont) som
el segon a la coa. A les nou entra el primer i al cap d’un quart
entr jo. Li explic al funcionari el que m’ha passat a l’Agència
Tributària i li faig cinc cèntims del cas: tenc un aparcament,
des de fa ben bé una dotzena d’anys, que des de llavors em
duu pel camí de l’amargura. Com que el propietari els va
condicionar com a tals aparcaments molts anys després
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d’haver construït la finca, apareixien com una única referència
catastral de propietat horitzontal. Sembla que els primers anys
apareixia així i que la gent pagava la part proporcional  D’una
regulació de la nova activitat (aparcaments) se’n va derivar
un impost diferent per a cada aparcament que, per causes
que encara desconesc, em venien tots a mi. Cada any, des de
llavors ençà, m’he vist obligat a anar any rere any (i ja en
van més de deu) al cadastre, demostrant que jo només era el
propietari d’un dels més de trenta aparcaments que allí hi
havia i que per tant no em pertocava pagar per tots. “Cap
problema”, em deien, any sí, any també. “Ja se’n pot anar;
tema resolt”. Fins que l’any vinent, tornem-hi, torna-hi a fer
el mateix viatge. Aquest any passat semblava que
definitivament la cosa s’havia solucionat i ja em digueren
que a partir del 2009 l’IBI ja vendria separat, aparcament per
aparcament, que no em preocupàs. Fins ara. Dimecres dia 29
de setembre, al matí, una furgoneta de repartiment de
l’Ajuntament de Palma em fa arribar dos rebuts corresponents
al 2009, de l’IBI, que vénen a nom meu. Vaig al banc i els
pag, pensant que és el mateix, fraccionat en dos pagaments,
tal i com tenc els altres imposts municipals de Ciutat. Però
no me n’acab de fiar i per això som, avui, allà. Li dic al
funcionari si m’ho pot mirar. Després d’haver-me escoltat de
manera educada agafa els dos rebuts i fa una consulta a la
xarxa informàtica. S’hi passa ben bé deu minuts. Al final em
diu que els dos rebuts corresponen a dues places d’aparcament
diferents; una és meva i l’altra és d’un altre senyor i que si
vull que l’ajuntament em retorni els doblers pagats de més,
que empleni un document que m’allarga diligentment. Ell
segueix consultant coses. Al cap de deu minutets més, em
diu que no, que no és així, que és a l’inrevés, el meu ara és
l’altre. Em dóna un altre paper de reclamació. I segueix
consultant. Al cap d’una estona, em torna aturar i diu que
allò que figura al seu ordinador i que seria el meu aparcament,
no és cap dels dos rebuts que jo he pagat i que no entén res.
Jo, derrotat, li deman què he de fer. M’aconsella que vagi al
cadastre (li record que hi he anat puntualment els deu darrers
anys) i que ho arregli allà, ja que ells des de l’Ajuntament no
poden canviar res, no fan més que cobrar allò que el cadastre
els diu. I sobre allò que he pagat i que encara he de pagar
dels tributs locals, que millor que no toqui res i no faci res
fins que la cosa no quedi clara, ja que si anul el Pagament a
la carta fraccionat d’un impost, he d’anul·lar tots els altres.
Em mira amb cara de llàstima i abans d’anar-me’n m’amolla
la frase que m’acaba d’arreglar el matí ciutadà: “He vist casos
especials, però com el seu, cap!”

Dijous, 28: La saviesa del dubte. Aquesta nit passada ha
mort Joan Solà. Fa poc més d’un any, quan rebé el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes, ja vaig fer un comentari
sobre el personatge i el seu mestratge com a professor, a més
de ciutadà compromès amb la seva (la nostra) col·lectivitat.
El passat mes de setembre va fer trenta-tres anys que vaig
“topar”, per primera vegada, amb ell. Jo havia fet els tres
primers cursos de filologia a la jove UIB i vaig decidir anar a
Barcelona a acabar la carrera i fer l’especialitat que realment
m’atreia. Veure món, obrir-me a altres realitats i ambients,

viure una ciutat que en
aquells moments bullia en
tots els sentits
(culturalment, políticament,
vivencialment), foren altres
motius que m’animaren a
anar-me’n. La primera
classe que vaig rebre a la
Universitat de Barcelona va
ser la seva, la de sintaxi de
Joan Solà. En aquell edifici
imponent (comparat amb
Son Malferit, on avui s’hi
ubica el CEP de Palma, era
com passar de la nit al dia,
del no-res a la llum),
majestuós, de parets altíssimes, d’història present per tot arreu
on alçaves la vista —als relleus de les columnes del claustre,
als gastats bancs de fusta  de les aules, a la biblioteca de tres
pisos d’alçada reblerts de llibres i més llibres, al bar de la
facultat, al petit jardinet posterior, etc.—, trobar-me amb
aquell professor jove, de barba negra, curta i atapeïda, amb
ulleres, que en lloc de deixar-me enlluernat amb la seva
“sàvia” paraula el que feia era posar-me un bon esplet de
dubtes al meu davant, em deixà realment perplex. Dia sí, dia
també, entrava a l’aula i el primer que deia gairebé abans de
donar el bon dia era qüestionar, posar en solfa les coses dites
a la classe anterior. D’aquell posar en dubte, sistemàticament,
molts dels aspectes de la normativa a partir de les
observacions dels textos antics, del que havien dit altres
lingüistes, de les solucions adoptades per altres llengües, dels
parlars dels mateixos alumnes que, des de contrades
catalanoparlants ben diferents, érem preguntats sobre el tema
en qüestió, en vaig aprendre molt (segurament més del mètode
que de la seva aplicació pràctica), però sobretot vaig aprendre
a estimar, a valorar aquella saviesa diferent, aquella humilitat,
aquell tarannà que, darrere d’una inseguretat aparent, ens
aclaria molts dels punts foscos de la sintaxi, sense que en cap
moment perdés un pèl d’autoritat acadèmica.

Però el seu amor a la llengua, al país, no es limitava al
seu estudi apassionat i lúcid, sinó a deixar-nos, amb articles
d’opinió, una visió lúcida sobre la seva gent, la nostra gent,
íntimament lligada a la sort de la llengua. I ho ha fet
pràcticament fins una setmana abans de la seva mort. Ficant
el dit a la nafra fins al darrer moment. Això deia en aquest
darrer article publicat al diari Avui, el passat dijous 21
d’octubre:  “Avui, fruit d’aquest exercici d’anys, estic
completament convençut de dues coses: primera, que si una
llengua no ens serveix per crear-hi comunicació i bellesa,
¿de què ens serveix?, no té futur; i segona, del lligam
inextricable entre poble, individu i llengua: una llengua no
pot ser digna i mantenir-se si qui la parla no viu amb dignitat
i confiança i si el poble que la té com a patrimoni no és lliure
sinó que viu subjugat, com nosaltres, durant segles a un Estat
que sempre ens ha estat hostil.”

Lúcid, i compromès, fins al final.

Joan Gelabert Mas
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Com cada any, després de l’estiu, les festes
patronals i la fira, les activitats de l’Associació de la
Segona Edat de Maria de la Salut han començat a rodar.
Segueixen els tallers dels balls de manera quasi idèntica
a l’any anterior. El taller de ball de bot, amb en Miquel
Vives com a professor, té una periodicitat setmanal, els
divendres de 20.30 a 21.30 hores al local de la 3a Edat.
Els dos grups de ball de línia, els dijous de 20.30 a 22.30
hores a Ca ses Monges, amb en Joan Morro de professor.

L’inici del taller de ball de saló s’ha ajornat fins
el dissabte dia 6 de novembre ja que els professors, Na
Maria Seguí i En Jesús Aguiló, patiren un greu accident
de trànsit. Afortunadament, ell ja està recuperat dels forts
cops que va patir, mentre que ella ja roman a ca seva on
es recupera de la triple fractura de costelles i de la petita

perforació pulmonar. Les classes s’impartiran a Ca ses
Monges, els dissabtes, entre les 19 i les 21 hores.

Després de l’assemblea general, amb
l’assistència de 44 dels associats, celebrada el dissabte
dia 7 d’agost es va organitzar un sopar i ball a Cas Metge
Monjo al qual hi assistiren 86 associats que varen poder
ballar amb el Dúo Harlem.

El mateix mes d’agost, la 2ona ONA va organitzar
dos tallers de cuina mallorquina per a immigrants els
quals se celebraren a la cuina de Ca ses Monges els dies
10 i 12 d’agost. Els assistents varen aprendre l’elaboració
de quatre plats tradicionals: bunyols, robiols i crespells,
frit de matances y sopes mallorquines. Aquest mes d’agost
va acabar amb la participació de la Segona Edat a les
dues fires nocturnes.

La 2ona ONA comença una nova temporada
Ja són més de 200 associats en el present any
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 Dues noves activitats s’han organitzat dins el mes
d’octubre. El dissabte dia 16 es va celebrar un sopar i
ball a Cas Padrí Toni amb l’assistència de 78 associats,
mentre que el dissabte següent, el dia 23 es va honorar la
festivitat de les verges amb una bunyolada i ball al local
social, amb l’assistència de quasi 50 socis que varen
assaborir els bunyols que havien preparat les dones de la
Junta Directiva amb na Joana Ferriol com a bunyolera
principal..

 Per al present mes de novembre ja hi ha
programades altres quatre activitats. La primera arribarà
el diumenge dia 14 amb una excursió a Raixa i Sóller,
amb la visita al museu de Can Prunera. La partida serà a
les 9.30 h. Amb cotxes particulars des del local social i
amb dinar de pa i taleca al Coll de Sóller. No es necessita
inscripció prèvia.

El dissabte següent, el dia 20, hi haurà
pamboliada i ball al local social, amb el Dúo Harlem a
partir de les 21.30 h. al preu de dos euros per associat. La
tercera activitat del novembre serà el taller de risoteràpia,
programat per al divendres dia 26 al local de la 3a Edat,
el qual serà impartit per Na Kika Munar i Na Joana Llinàs.

La inscripció costa 4 euros i el màxim d’inscrits està fixat
en 30 persones.

La darrera de les activitats del novembre serà el
taller d’informàtica que consta de quatre sessions de dues
hores. Les dues primeres seran el divendres dia 19 entre
les 18 i les 22 hores, mentre que les altres dues seran el
divendres següent, dia 26 entre les 16 i les 20 hores. Els
temes a tractar són: internet, navegadors, cercadors, correu
electrònic, missatgeria, Mesenger i xarxes socials. Aquesta
activitat està organitzada pel departament de Participació
Ciutadana del Consell de Mallorca, amb la col·laboració
de l’Ajuntament que cedeix el casal de joves per impartir
el curs, que serà gratuït. Està adreçat a persones sense
cap coneixement d’informàtica.

Ja es preparen noves activitats per als propers
mesos: dos tallers de rebosteria nadalenca, el bingo i la
xocolatada de la segona festa de Nadal, el sopar de Cap
d’Any que serà a Cas Metge Monjo, el fogueró de Sant
Antoni..... Mentrestant, el nombre d’associats es va
incrementant. Amb les darreres incorporacions, ara ja se
superen els dos centenar de socis que han fet efectiva la
seva quota en el present any. Una fita mai assolida per la
2ona ONA.
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Els dies 23 i 24 octubre, se celebrà la desena edició
de la Volta a Menorca. Enguany es volia fer homenatge
als 7 corredors espanyols que han guanyat el TOUR DE
FRANÇA: BAHAMONTES (1959), LUÍS OCAÑA
(EPD) 1973, PERICO DELGADO (1988), MIGUEL
INDURAIN (1991-92-93-94-95), ÓSCAR PEREIRO
(2006), CARLOS SASTRE (2008) i ALBERTO
CONTADOR (2007-09-10). Per diferents circumstàncies,
només  feren acte de presència, CARLOS SASTRE i
PERICO DELGADO.

Per vuitena vegada, corredors de Maria, hi
participàrem. Aquesta vegada amb una participació molt
nombrosa, com podeu observar  a la fotografia: Joan
Estarellas, Bernat Ribas, Pep Ferriol, Miquel Perelló,
Pedro Ferriol, Toni Castello, Joan Mas, Kike, Toni Frau i
Pere Crespí. Tambè tinguérem dues acompanyants
incondicionals, com es pot obervar a l’altra fotografia,
dues Margalides, la dona de Joan Estarellas i de’n Pedro
Ferriol.

El recorregut fou molt semblant al de l’any pasat.
Molt bon temps i un gran interès per poder pujar al Mont
Toro. Tots hi pujàrem.

Com que no tot havia de ser bicicleta, el dissabte a
vespre i de la mà de Toni Frau, anàrem a FORNELLS, al
Restaurant ES CRANC, on férem un sopar de pinyol
vermell…unes parrillades que ens serviren… ningú tenia
excusa per l’endemà,  no pujar al Toro. Ens adonarem
que en Toni i la seva dona Eulàlia, hi deixaren bones
amistats, a Fornells.

X VOLTA CICLOTURISTA INTERNACIONAL A MENORCA

Dos dies d’un bon
ambient de ciclisme, disfrutant
de Menorca. Aprofitant fer-nos
fotografies amb PERICO
DELGADO i CARLOS
SASTRE, ja que no sempre es
va amb bicicleta amb dos
guanyadors del TOUR. Dels
qui hem participat altres
vegades,
tindrem fotografies a més
d’aquests dos, amb
INDURAIN.

La participació fou de
uns 300 participants.

Ara, a descansar, els
diumenges a berenar i ja vindrà
la temporada Cicloturista.

Salut per tots
Pep Ferriol Torello.

Octubre 2010
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TEMPORADA DE FUTBOL 2010 / 11

CAMPIONAT DE LLIGA 2ª REGIONAL
JORNADA 5   03/10/2010
SANT JORDI – MARIA DE LA SALUT    0 - 0

JORNADA 6  10/10/2010, 17:00 h
MARIA DE LA SALUT – SANTA MARIA AT.   1 - 1

JORNADA 7   17/10/2010, 17:00 h
MARIA DE LA SALUT – F. BASE SANTANYÍ   3 - 1

JORNADA 8   24/10/2010
PORRERES – MARIA DE LA SALUT   2 - 2

PRÒXIMS PARTITS 2ª REGIONAL:

JORNADA 9   31/10/2010
MARIA DE LA SALUT – PILARES LA SOLEDAD

JORNADA 10   07/11/2010
SON CLADERA – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 11   14/11/2010
MARIA DE LA SALUT – PAQUERA AT.

JORNADA 12   21/11/2010
PORT DE POLLENÇA – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 12   28/11/2010
MARIA DE LA SALUT – JUVENTUD S.F.

JORNADA 7   20/11/2010
JUV. CA’N PICAFORT – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 8   27/11/2010
MARIA DE LA SALUT – SA POBLA

ALEVINS FUTBOL 7 (GRUP A):

JORNADA 1   09/10/2010
SALLISTA AT. – MARIA DE LA SALUT   1 - 4

JORNADA 2   16/10/2010
MARIA DE LA SALUT – SINEU   0 – 8

JORNADA 3    23/10/2010
MONTUÏRI – MARIA DE LA SALUT    4 – 6

JORNADA 4   30/10/2010
MARIA DE LA SALUT – SENCELLES    5 - 5

PRÒXIMS PARTITS ALEVINS:

JORNADA 5   06/11/2010
At. SANTA EUGÈNIA – MARIA DE LA SALUT
JORNADA 6   13/11/2010
MARIA DE LA SALUT – POLLENÇA

BENJAMINS  FUTBOL 7 (GRUP A):
JORNADA 1   02/10/2010
MURO – MARIA DE LA SALUT  6 - 4

JORNADA 2  09/10/2010
MARIA DE LA SALUT – SPORTWORLD DEL A.   1 - 5

JORNADA 3   16/10/2010
LLOSETA – MARIA DE LA SALUT   2 - 1

JORNADA 4   23/10/2010
MARIA DE LA SALUT – CONSELL   7 - 3

JORNADA 5  30/10/2010
CONSTÀNCIA – MARIA DE LA SALUT   6 - 2

PRÒXIMS PARTITS BENJAMINS:

JORNADA 6  06/11/2010
MARIA DE LA SALUT -  SA POBLA

JORNADA 7  13/11/2010
POLLENÇA – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 8  20/11/2010
MARIA DE LA SALUT – PORT DE POLLENÇA

JORNADA 9  27/11/2010
A. LLUBÍ – MARIA DE LA SALUT
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EXCURSIÓ A SA FITA DEL RAM (ESPORLES)

De Maria en partírem 20 i a Esporles se n'hi afegiren
5 més. I de devora les escoles cap amunt.

Després de superar la primera etapa vàrem arribar
a Son Ferrà, on vàrem berenar. I de postres, arboces.

Segona aturada al Cor de Jesús amb unes
magnífiques vistes damunt Esporles.

A les 12,15 arribàrem a l'ermita amb una amplíssima
explanada i un aljub en perfectes condicions.

Tenguérem sort i ens varen obrir les portes
de l´ermita perquè poguéssim visitar-la

 A l´hora de dinar  férem foc i alguns torraren botifarrons
i també les blaves que havíen trobat.

Després arboces, bunyols, cafetet i herbes. La davallada la férem
per l´altre  vessant i arribàrem devora l´església d´Esporles.


