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EDITORIAL
Ja han passat les eleccions. La gent ha dipositat el seu vot, lliurament,
a les urnes i els resultats han donat representativitat diversa a les diferents
opcions que s’hi presentaven. A Maria, a les municipals, varen ser tres,
finalment, les opcions presentades. I els vots que a les passades eleccions
correspongueren a la candidatura d’Unió Mallorquina, opció desapareguda
del panorama polític s’han repartit entre les candidatures que presentaven
el PP i el PSM, mentre que la candidatura del PSOE, veia reduir en un vot
les xifres aconseguides l’any 2007. Això són els números, secs, sense rostre,
que podreu trobar a les pàgines interiors de la revista. Però els resultats sí
que mereixen algun comentari. Destaca l’augment del PP, rendibilitzant
encara més la batlia i les infraestructures que en aquesta legislatura s’han
inaugurat, unit a la desfeta del PSOE que a pesar de l’augment de vots
possibles, segueix reduint la seva força en termes absoluts (el paper que hi
ha jugat la desfeta del PSOE a nivell espanyol, segurament hi ha tingut
alguna cosa a veure, encara que no per tot ha estat així). La candidatura del
PSM-Independents, també veu com augmenta el seu gruix de votants
recollint cinquanta vots més que a la passada convocatòria.
Res a dir sobre els resultats, però sí alguna cosa a dir sobre les formes
observades i la qualitat de la jornada electoral. Massa, massa gent (a
moments eren una vintena) amb el distintiu d’apoderats d’un determinat
partit a fora, al carrer, entre el carrer i la porta d’entrada a l’escola, en el
vestíbul i dins del mateix espai de votació. Si se suposa que el vot és lliure
i que la gent que va a votar sap perfectament que ha de fer no és de rebut
que hagis de passar entre tanta gent que es fa visible, i que et pot arribar a
incomodar amb la seva presència fiscalitzadora. Massa, massa lleig observar
com al final de la jornada s’organitzaven expedicions per anar a cercar
determinades persones que no havien comparegut a votar i que eren
transportats fins al col·legi electoral. Si ningú no pot qüestionar els resultats
finals per contundents i clars, sí que es pot posar en entredit les formes
democràtiques exhibides. No calia tanta exhibició! La qualitat democràtica
també passa per les formes demostrades.
Dit això, que ens crèiem amb el deure moral de comentar-ho,
enhorabona a tohom, als guanyadors, a la nova majoria municipal que ha
de dur el govern aquests propers quatre anys, a l’oposició perquè faci bona
feina a l’hora de controlar l’equip de govern i a tots els mariers i marieres
que exerciren democràticament el seu dret al vot.

Amb el
suport de:
HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:
Dimonis dels Infernets, Mariatukada, Associació d'amics del poble
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Bauçà, Antoni Gelabert Mas, Antoni Fiol Morey, Associació Segona
Ona, Antoni Gelabert Mas i Pep Ferriol.
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DIA 19, PASSEJADA DE S'ALGAR A CALA MURADA
Partida des de Sa Plaça, a les 9 del matí.
DESCRIPCIÓ:(extret de la web de l'ajuntament de Felanitx)
És una excursió que podem catalogar de passejada i que ens du
fins el terme de Manacor, si la feim amb bon temps l’anada i la
tornada poden acabar amb un bany a Cala Murada i a S’Algar.
La vegetació i el cant de les aus que ens acompanyen durant
tot el camí fan que l’itinerari sigui entretingut. Les vistes de la
costa i de les muntanyes dels voltants faran que les aturades
siguin espesses i entretingudes.
DIFICULTAT:
Fàcil per fer a peu, en cas de que es triï la bicicleta, és convenient
que sigui de muntanya i que el ciclista tengui un bon sentit de
l’equilibri, ja que a pesar de no haver-hi llocs amb dificultats
en tot l’itinerari, el camí té el pis molt irregular.
ITINERARI:
El punt de sortida serà l’àncora que es troba a l’entrada del
port venint de Felanitx, un indicador ens assenyala la direcció
“far” i es el que seguirem. Després de pujar una costeta deixarem
ja de baixada una petita zona ajardinada a l’esquerra, per tot
seguit girar un cantó i tenir la mar a la nostra dreta, es la zona
anomenada Es Rivetó. Tenim la mar i les barques a la dreta i en
el primer revolt a la dreta que fa la carretera asfaltada, veim
una carretera de terra que pren a l’esquerra, es el camí de
S’Algar, que seguirem, fent costat a la paret seca que ens queda a mà esquerra. Quan arribam a S’Algar, hem de continuar
fent costat a la paret i ja vora la mar trobarem una barrereta de
ferro, l’hem de travessar i seguir el senderò de l’esquerra. Ben
aviat trobarem que es bifurca, seguirem a la dreta. La segona
bifurcació a la dreta ens duria a sa Cova des Ases, però no
creiem convenient d’anar-hi avui perquè ens complicaria
l’itinerari. Trobam un forn de calç a l’esquerra, fins fa uns 50
anys utilitzat per treure calç mitjançant la cocció de les pedres,
tot seguit, una nova bifurcació que prendrem a la dreta ens farà
acompanyar una paret seca a la nostra esquerra, trobarem aferrada a la paret una barraca de pedra usada com a refugi
d’animals i de persones. Una nova bifurcació que prendrem a
la dreta altra vegada i que ens durà a una paret amb botador .
Seguim per camí ara més estret i que sense pèrdua ens farà
atravessar una altra paret per finalment arribar a un carrer
asfaltat. Ja a la urbanització de Cala Murada, seguirem cap a

l’esquerra, trobarem una rodona que seguirem recta i poc més
envant una altra rodona que també seguirem tot dret sense desviar-nos. Un restaurant i un supermercat a l’esquerra ens indicaran la proximitat del final de la nostra excursió. Arribam a un
pont sobre uns aiguamolls ja pràcticament damunt l’arena de
Cala Murada. La tornada es pot fer pel mateix itinerari i té la
gràcia d’un paisatge i unes vistes diferents que ens poden
sorprendre.
HORARI I DISTÀNCIA:
L’horari es refereix a temps efectiu anant amb bones, no tenim
en compte les aturades per contemplar el paisatge, fer fotos o
descansar. Només feim referència a l’horari d’anada, el de tornada aproximadament seria el mateix.
ITINERARI - KMS
Àncora - Barrera de s’Algar 1’14 Km 14’ 6’
Barrera - Forn de calç 0’61 Km 9’ 4’
Forn de calç - Paret 0’55 Km 7’ 3’
Paret - Asfalt 0’44 Km 7’ 5’
Asfalt - Cala Murada 1’00 Km 12’ 3’
TOTAL 3’74 Km 49’ 21’
RECOMANACIONS: Ideal per a qualsevol edat i
condició física i amb tota casta de serveis tant a Cala Murada
com a Portocolom.

CELEBRAM ELS 25 ANYS PREPARANT EL NÚMERO 300
El mes de Juliol de l'any 1986 sortí el número 0 de la nostra revista. El que vol dir que el
proper mes de juliol celebram els 25 anys de vida.
I el proper mes d'agost editarem el número 300,
un número ben rodó. És per això que convidam
tots els col·laboradors, subscriptors i lectors que
al llarg d'aquests vint-i-cinc anys ens han fet
costat a fer-nos arribar alguna col·laboració especial per a aquest número.
També farem un sopar que properament
vos anunciarem que voldríem compartir amb tots
vosaltres.
Portades dels números 0 (any1986), 100 (any 1994) i 200 (any 2003)
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RESULTATS DE LES ELECCIONS DEL PASSAT DIA 22 DE MAIG A MARIA
AJUNTAMENT
Cens
1.593
Vots
1.363 (85,56%)
Abstenció 230 (14,44%)
Nuls
14
Blancs
12

Batle:Antoni Mulet CampinsP.P.
Regidors:P.P.:Bartolome Serra Mas, Jaime
Ferriol Marti, Juana Maria Torrens Rigo, Daniel
Estarellas Massanet, Francisca Carbonell Roig
(indep.), Bartomeu Quetglas Mas (indep.)
P.S.O.E.:Francisca Jorda Ferriol, Miquel Mascaró
Pastor, Catalina Morey Ferriol (indep.)
PSM-EN-APIB:Guillem Jordà Bauza

Components de la mesa del districte 01

Resultats electorals per partits:
2011
Partit
Vots
PP
788
PSOE
344
PSM-EN-APIB 205
UM
-

2007
%
Regidors Vots
58,41 7
694
25,50 3
345
15,20 1
156
137

%
51,99
25,84
11,69
10,26

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
2011
Total votants 1.339 85,94%
Abstenció
219 14,06%
Vots nuls
21
1,57%
Vots en blanc 20
1,49%
2011
Candidatures
Vots
P.P.
651 49,39%
P.S.O.E.
397 30,12%
PSM-IV-EXM
180 13,66%
IB-LLIGA
28 2,12%
CxI
14 1,06%
Esquerra Republicana 8 0,61%
EUIB
7 0,53%
Dissidents
3 0,23%
CENB
3 0,23%
UPyD
2 0,15%
PFyV
2 0,15%
TD
1 0,08%
P.I.I.B.
1 0,08%
PACMA/ ZAAAA
1 0,08%

Regidors
6
3
1
1

Vots
382
464
278
184

%
29,05
35,29
21,14
13,99

2003
Regidors
3
3
2
1

2007
89,50%
10,50%
1,35%
0,45%

2007
Vots
622 47,12%
418 31,67%
135 10,23%

0

0%

Components de la mesa del districte 02
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PARLAMENT
Cens
Vots
Abstenció
Nuls
Blancs

1.558
1.340 (86,01%)
218 (13,99%)
19
23

2011
Partit
Vots %
P.P.
642 48,60
P.S.O.E.
397 30,05
PSM-IV-EXM
185 14,00
IB-LLIGA
23 1,74
ESQUERRA REPUBLICANA 15 1,14
CxI
14 1,06
EUIB
9
0,68

2007
Vots %
638 48,37
418 31,69
149 11,30
-

Dissidents
3
TD
2
PACMA
2
UPyD
2
CENB
2
PFyV
1
CCD
1
M.S.R.
C’s
PRB+i
P.I.I.B.P.LI.E.A.S.I.
UM
-PB(M) -CLAU-U.P.B.

0,23
0,15
0,15
0,15
0,15
0,08
0,08

1
106
2
1

0,08
8,04
0,15
0,08

FESTA DE FINAL DE CURS DE L'ESCOLA DE BALL DE BOT

El passat dissabte dia 21 de maig l'escola de Ball de Bot de Maria celebrà el final de curs amb una ballada a la plaça
des Pou que acabà amb un berenar per a tots els participants. Aquí en teniu quatre imatges de la festa
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UNA VEDELLADA PER ALS DIMONIS DELS
INFERNETS I MARIATUKADA
Com que no
només del foc i de la
música han de viure
aquestes associacions, es
proposaren fer una cosa
diferent i divertida i
s’empescaren fer-ne una
de sonada. Dit i fet.
Gràcies a en Jaume
Sureda contactaren amb
un home de Campos
especialitzat a preparar
vedellades a foc lent i al
final la cita es va preparar
per al passat diumenge dia 15 de maig. Passaren l’avís
corresponent i obriren la festa a tothom que volgués
compartir el dinar amb ells. I la resposta va ser massiva
en forma de cent trenta persones que gaudiren d’una
jornada ben saborosa.
Com que el ritual implicava tenir la carn a la brasa
durant gairebé vint-i-quatre hores, unit al tamany de la
vedella i que això s’ha de fer a l’aire lliure, la presidenta
dels Dimonis ens oferí la
seva casa de Deulosal. Per
evitar problemes amb el foc
demanaren permís a
Protecció Civil per fer la
foguera que alimentàs les
brases per coure la vedella i
la gent de Protecció Civil de
Maria facilità el remolc amb
la bomba d’aigua per si ho
necessitaven. I la llenya. Els
dos dimonis més engrescats
de la colla, els germans
Obrador dugueren una bona

remolcada de tions d’ullastre que asseguraven gairebé el
foc etern. I l’Ajuntament facilità taules i cadires.
I el foc començà el capvespre del dissabte dia 14.
Amb un artilugi que podeu veure a les fotografies que
girava una volta sencera cada minut, amb un quadrat de
caliu davall de la carn, alimentat per una foguera al costat
que no s’aturà en tota la nit, l’endemà diumenge, gairebé
dinou hores després els prop de cent trenta afortunats
pogueren gaudir d’una carn excel·lent.
La festa va tenir el seu punt d’animació amb les
herbes dolces que circularen generosament després del
dinar i una mica de concert de la percussió de Mariatukada.
La curiositat i la casualitat va fer que el dinar
tengués lloc una setmana just abans de les eleccions, i
que entre els comensals hi hagués gent de tot pelatge
polític, que, això sí, estigueren d’acord en el veredicte:
una carn saborosa i abundant que deixà satisfet a tothom.
Dimonis dels Infernets i Mariatukada

Juny 2011

FENT CARRERANY - 7 (127)

VACANCES EN PAU
Un any més, l’Associació d’Amics del Poble Saharauí
de les Illes Balears ha posat en marxa el programa d’estiu:
Vacances en Pau

Aquest és un projecte humanitari de caire solidari
amb el Poble Sahrauí. L’acollida d’infants sahrauís, de
8 a 12 anys, per part de famílies de Mallorca i Menorca
és l’eix central.
Aquests nins i nines provenen dels Campaments
de refugiats de Tindouf, al sud-oest de Argel; una zona
desèrtica i inhòspita coneguda com Hamada.

L’acollida és un acte de solidaritat amb aquests nins
i nines i amb aquest poble. També implica la
sensibilització de la població civil i política de l’Estat
espanyol amb el conflicte del Sàhara Occidental.

s’impliqui i participi per tal que els nins puguin venir)
com una vegada els nins arribin a les nostres illes com
feis sempre. Amb motiu de la crisis econòmica poder
aconseguir famílies per els 160 infants se torna una tasca

L’estada a Mallorca i a Menorca té una durada de

complicada.

dos mesos, juliol i agost, implica 160nins i nines saharauís,
160 famílies acollidores i un grup, cada vegada major, de
voluntaris/es de diferents professions.

Agrairem tota difusió que pugueu fer d’aquestes

Les nostres dades de contacte són les següents :
Gustavo Ferradas - Coordinador TècnicJosé Juan Luna
- Coordinador SanitariTel. 871944783 / 639329320 /
680244541E-mail: vacancesenpau@yahoo.esC/ Pere
Dezcallar i Net, 11, 1er. Porta 707003Palma
Si necessitau qualsevol tipus d’informació només cal
que vos poseu en contacte amb nosaltres.

notícies, tan de manera prèvia (per aconseguir gent que
Gràcies i fins aviat.
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Article de costums
Somiava una mica, sols perquè volia canviar la seva
circumstància, i per això jugava a la loteria primitiva deu
euros cada setmana. Ningú podia privar-li el desig de ferse milionari a través d’aquest joc, de fet no s’havia aturat
mai de jugar els mateixos números cada setmana: creia amb
això de qui la persegueix l’aconsegueix i no es desanimava
per molt tort que li anàs cada setmana. La sort va fer esperarse, però un dijous va treure un cinc i el complementari i
cobrà cinquanta mil euros. Treure i tirar-se al vici de la coca
fou tot u: va començar a esnifar coca i amb això gastà tots
els sous, i ara no podia desintoxicar-se i estava endeutat
per tot: els bancs no li fiaven ni un cèntim a més de tenir
ara ja tots els béns hipotecats.
Es debatia ara en una agonia constant i no hi havia
emperons que suavitzassin la seva situació: s’ho havia cercat
per la raó consumista que tot el que tenia no bastava. No
havia sabut conformar-se, i en sortir un poc de botador de
cop s’havia desmadrat, endeutat i li tocava patir la mena
d’abatiment constant que anomenen manca d’educació. Ell
no havia estat educat per no consumir, sempre volia fer de
golafre i ara tocava les conseqüències. Ningú li havia parlat
de mesura ni d’equilibri ni de fer bé les coses.
Donava la culpa a una mala educació on la meitat de
la vida era «tabú», però de les conseqüències no se’n
derivava més que la miserable migranya de la pobresa més
endeutada. No valien les culpes quan les tenia totes ell per
la manca de previsió. Potser fos immadur, potser pecàs
d’innocent, però no podia amagar l’enyorança de
l’adolescència, quan aquesta etapa de la vida fou agradable

Juny 2011
i realitzadora. Va dir-se tornaré jugar a trobar sentit a la
vida, i cercaré una parella que m’ajudi a sortir-me’n : Ho
digué sabent que les relacions de parella de fins aleshores
s’havien frustrat per mor que ell es mostrava distant i rarenc
amb la femella. Aquesta vegada no seria igual, no.
Va apuntar-se a una agència matrimonial, on va
conèixer desprès de diverses temptatives, una al·lota que
valia el pes en or, no pel físic sinó per la seva comprensió i
saber estar i entrar en situació. Ell més que fer-se el rarenc
va pretendre establir una relació sòlida i amb el temps
anaven al cinema i es colgaven plegats. Veure el cel obert i
creure que tot canviaria fou u: a partir d’aquí establí que no
esnifaria més coca i que el sou que tenia de la seva feina a
Radio-taxi serviria primer com a teràpia i segon com a
començament d’una nova aventura. Ingressà al programa
home de desintoxicació i amb un termini breu ja feia el cap
ben viu perquè sabia el que li convenia.
Ella l’estimava certament i ell ho sabia, amb això ja
tenia la sort d’aixecar-se els matins amb un cap deixondit i
motivat per aconseguir superar els traumes que l’acuitaven
per culpes que no venien al cas ara que recuperava una
adolescència perduda en la raó de fer-se sempre quelcom
distint i agre. Ara seria condescendent i integrador. Al cap
de mig any, la parella que era una al·lota colombiana li
insinuà de casar-se, i dia vint-i-dos de novembre del 2011
es casaren. Al cap d’un any tengueren un fill que li posaren
August, i tot el trajecte sofert per tant de calvari semblà
aleshores curt, però també d’un gran esforç per arribar a la
meta més digna que era la de ser normal dins un barem de
normalitat.
Lluc Matas

RÀDIO ROSTOLL
El divendres 5 de maig vàrem posar en marxa la
Ràdio Rostoll que està situada a l’edifici de la tercera edat,
en una sala devora el casal de joves. Allà hi havia una ràdio
muntada que ningú utilitzava i xerrant amb l’Ajuntament
ens vàrem oferir des de l’associació a fer-ne ús.
És per això que cada divendres vos convidam a
escoltar el nostre programa, el podreu sentir a la freqüència
107.4 FM a partir de les 19h fins ben passades les 22 h.
El programa té diferents apartats, per tots els gustos,
començant per una mica d’història del rock on cada setmana
es parla i es posa música sobre un autor o grup, passant pel
rock local on destacam els grups de la nostra Illa, també
feim l’agenda cultural on ens expliquen les activitats que
es fan durant la setmana, Stereo so, on es presenten grups
de rock alternatiu i tot seguit una part de DJ’s i música techno
i house “Puntxis-Katxis”. Tot això, més la informació del
temps, per estar ben preparats per al cap de setmana.
Tenim previst fer programa durant tot l’estiu, així
que vos convidam a fer-nos arribar propostes, si voleu
anunciar qualque acte de la vostra associació, si coneixeu
grups nous i músics a qui puguem entrevistar, que ens envieu
cançons que vos agradaria escoltar.... tot això ho podeu fer
arribar
a
l’adreça
de
correu
electrònic
rocknrostoll@gmail.com.

Esperam que cada vegada siguem més els que cada
divendres a partir de les 19h escoltem RÀDIO ROSTOLL.
Recordau si voleu gaudir d’una bona estona i escoltar bona
música sintonitzau el 107.4 FM. Vos esperam!
També podeu trobar-nos al facebook: http://
facebook.com/RadioRostoll (Rostoll RadioRostoll)
Gràcies.
Associació Juvenil Rock’n’Rostoll.
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Benvolguts mariandos i mariandes,
En nom meu i el de tots els companys i companyes
de l’agrupació del PSM-Independents de Maria vos volem
donar les gràcies a tots per haver participat massivament
i democràticament en les passades eleccions i
especialment als que heu confiat en la nostra candidatura.
Ara comença una nova legislatura, la començam
amb ganes de fer feina, una feina d’oposició dins un
ajuntament amb majoria absoluta, però això no vol dir
que haguem d’estar callats, ben al contrari, volem fer una
oposició ferma, assenyada i sempre amb esperit
constructiu. No ens dedicarem a dir NO a tot el que faci
l’equip de govern. Si creim que les decisions són bones
per al poble tendran tot el nostre suport, com hem fet
sempre, sense mirar el color polític de la gent que ho
proposi.
Però si en canvi consideram que les decisions de la
majoria municipal puguin ser negatives per als interessos
del poble, o de la gent de Maria, o no responen a la nostra
manera d’entendre la vida municipal, ens hi oposarem
amb tota la força i contundència que ens permeti la llei.
Com figurava al nostre programa electoral volem
que Maria sigui un poble millor, més habitable i més

participatiu, que sigui el poble de tots, per això aprofit
per posar-me a la vostra disposició, tant si ens heu votat
com si triàreu una altra opció, per ser, també, la vostra
veu a l’ajuntament.
Si teniu qualsevol queixa, suggerència, proposta o
el que sia no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres
i mirarem de cercar-hi una solució o fer arribar la vostra
proposta als llocs oportuns.
Una abraçada i que passeu un bon estiu!
Guillem Jordà Bauçà
(Grup Municipal PSM-Independents de Maria)
psm-independentsdemaria@gmail.com
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Qualsevol temps passat era millor ! Eh
que sí, Woody Allen!
Començaré aquestes notes amb una frase políticament
incorrecta: no m’agrada gaire Woody Allen. Però malgrat
això he vist quasibé totes les seves pel·lícules i si exceptuo
Manhatan, que m’agradà molt, i la música encara més,
les altres no els veig la gràcia i les trobo tan i tan forçades
i de circumstàncies, que no em diuen res, però com que
m’agrada anar al cinema, i sense fer gaire osques, per
això les he vistes quasibé totes.
Però la darrera, Midnight Paris és, per mi, una altra cosa.
La vaig anar a veure una tarda plujosa d’un dissabte de fa
unes setmanes, i he de dir la veritat, hi anava més perquè
les altres que es projectaven a la sala multicinemes no em
feien el pes i aquesta per la novetat, acabava de ser
presentada al festival de Cannes, va ser l’escollida. Hi
entrava amb una certa mala gana, més per passar una tarda
de primavera plujosa i avorrida que per estar disposat
anímicament a passar una bona estona davant la gran
pantalla.
Però he de dir que vaig sortir ben content i feliç perquè la
pel·lícula em va agradar. No hi vaig trobar l’oportunisme
de les altres, des del meu punt de vista, sinó que es recrea
en un tema sempre redundant que és el somiar desperts,
pensar que tots el temps passats foren millors, recrear-se
en relacionar-se amb personatges de la història i que estan
a l’abast. Reviure les fantasies que a un el fan feliç perquè
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li permeten sortir de la realitat diària, a vegades molt dura
i avorrida, i en canvi la imaginació és lliure i te la fas a
mida i això et permet gaudir de moments de felicitat i
abstracció dels problemes reals diaris. El gran problema
és que pot arribar el moment en què un confon la realitat
diària amb la realitat irreal, valgui el joc de paraules, i
creure’s que aquesta és la vertadera, llavors es quan vénen
els cops de cap, les neurosis i les frustracions.
Mentre siguem capaços de somniar desperts i controlar
aquests somnis, aconseguim moments de felicitat, efímera
si voleu, és clar, però felicitat al cap i a la fi, així es fa més
suportable la duresa del dia a dia. I si a sobre la felicitat
irreal transcorre en uns escenaris i un temps com els París
de fa un segle, llavors aquesta fantasia pot esdevenir
sublim, com és el cas de la pel·lícula, i et fa reviuresomniar unes situacions en els que un s’hi troba com peix
en l’aigua i participa del somni.
Total que arriba el final de pel·lícula i un torna a realitat,
no com el protagonista que es tira de cap a la irrealitat,
fuig del seu dia a dia…com si això fos possible. Seria el
cas del somiatruites !.
Per tant he de dir que ja no puc manifestar que Woody
Allen no m’agradi desprès de veure aquesta pel·lícula, la
que vos recoman per passar una bona estona i gaudir d’uns
escenaris que jo m’estim molt, ja que sempre París em
recorda bons temps passats. Millors? Això ja no
m’atreviria a dir-ho, però sí inoblidables.
Antoni Gelabert Mas
Barcelona, maig 2011

ELS DIMONIS VAN A ESCOLA
El passat dia 14
de juny els dimonis de
Maria anaren a escola.
Els mestres foren un
grapat de dimonis més
avançats que ja havien
assistit a un curset
semblant.
Aquesta
formació és necessària
per a poder menejar els
estris amb foc que
utilitzen en les seves
actuacions.
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IMATGES DEL CONCERT DE FI DE
CURS DE L'ESCOLA DE MÚSICA
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BULLIT DE NOTÍCIES
NA CATALINA SUREDA AL CENTRE DE
CULTURA DE SA NOSTRA
El passat divendres dia 6 de maig, al Centre de Cultura
de Sa Nostra, a Ciutat, la violinista mariera Catalina
Sureda Colombram oferí un concert acompanyat per una
pianista. Aquest concert, organitzat per les Joventuts
Musicals, i amb un preu simbòlic de tres euros tenia per
objectiu recaptar fons per ajudar els damnificats pel
terratrèmol i posterior tsunami al Japó.

CAP ON HEM D’ANAR?
La reforma circulatòria de la Plaça no acaba de funcionar
i ho demostra la imatge presa a la Plaça des del Carrer de
sa Quintana. Com podeu veure hi ha dos senyals
contradictoris ja que cada un t’obliga a anar en direcció
contrària de l’altre. Aquí se’ns plantegen algunes
qüestions: Cap on hem d’anar? La plaça està tancada o
oberta? Què passa amb els pilons? Quan es normalitzarà
la circulació de la plaça?
Esperem que les respostes arribin aviat.
PREMI DE L’ONCE A MARIA
Hem sabut que al nostre poble hi tocà un premi de l’ONCE
(Organització nacional de cecs). Ens digueren que un dels
afortunats va ser en Biel Blaiet, que va rebre el premi
juntament amb un company de feina. Encara que no en
sabem gaire coses més, enhorabona als premiats en un
moment on aquestes ajudetes sempre són ben rebudes.
LES CAIXES D’ESTALVI RENOVEN ELS SEUS
DIRECTIUS
Pareix que les dues entitats d’estalvi s’han posat d’acord
a l’hora de renovar els dos directors de les oficines de
Maria. En el cas de “la Caixa” el nou director serà en
Miquel Sureda, mentre que a “Sa Nostra, el nou director
nom Xavi Fernández. En aquest darrer cas, el fins ara
director Tomeu Ribot Rosselló que ho deixa per jubilació,
ja feia molts d’anys que duia exercint aquesta funció a
l’oficina mariera. Esperam poder fer una xerradeta amb
ell ben aviat perquè segur que tendrà moltes anècdotes
per explicar.

TEMPERATURES EXTREMES DURANT EL MES
DE MAIG
Aquest passat mes de maig hem viscut unes temperatures
inusualment altes (s’han superat els trenta graus unes
quantes vegades) que eren més pròpies de l’estiu de ple
que no de la primavera, mentre que al final aquestes han
baixat espectacularment i s’han produït algunes tempestes,
que pareix que continuaran ja entrat el mes de juny.
SUSPÈS EL CONCERT DELS DIMONIS AL
POLIESPORTIU
Els Dimonis dels Infernets, per recollir fons per a les seves
activitats, havien preparat un concert al Pavelló Cobert
del Poliesportiu per al dissabte dia 28 de maig. Com que
el dia del concert, coincidí amb la final de la Champions
on el FC Barcelona era un dels finalistes, resultà que aquest
concert no va ser possible, per incompatibilitat amb els
drets dels concessionaris del poliesportiu . És una llàstima
que una oportunitat que tenen les associacions per recaptar
fons que permetin fer activitats (que no oblidem es fan
per a tot el poble) no puguin dur-se a terme quan xoquen
amb els interessos privats. Sense voler qüestionar el model
de concessió dels espais públics als interessos privats,
convendria prioritzar i veure com es conjuguen tots dos
interessos.
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BULLIT DE NOTÍCIES
DONACIÓ DE SANG
El proper divendres dia 10 de juny,
al local de la 3a Edat, hi haurà un
equip del Banc de Sang per recollir
les donacions dels voluntaris de
Maria. Aquesta jornada començarà
a les sis del capvespre i estarà
obert fins a les nou i mitja.
TORNEIG DE FUTBET D’ESTIU
El bar Km. 0 del Poliesportiu ha
organitzat una nova edició del
tradicional Torneig d’Estiu de Futbet. El
preu d’inscripció per equips és de 150
euros i hi ha temps fins dia 26 de juny
per apuntar-se. A veure si aquest estiu
tenim futbet després que l’estiu passat
no es va fer per manca d’equips inscrits.
CONTACONTES A LA BIBLIOTECA
Hem vist un cartell que anunciava que el proper
dimecres dia 8 de juny, al Casal de Joves, hi haurà un
contacontes. El títol serà : “El lleó de la biblioteca”.
JARDINERES QUE TANQUEN LA CIRCULACIÓ
A LA PLAÇA DES MERCAT
La Plaça des Mercat ha vist com la circulació rodada
quedava limitada. Una bona mesura ja que la part de
dalt del mercat s’havia convertit en un aparcament
improvisat i això generava alguns problemes a les
criatures que pul·lulaven per la plaça. Un tancament
que s’ha fet amb unes jardineres metàl·liques i amb
unes trampilles que es poden abaixar si es vol que els
cotxes arribin fins a la part del darrere de la plaça. El
problema s’ha generat ara al carrer Nou, a l’alçada de la
plaça que veu com els cotxes dels usuaris de l’espai han
envaït les seves calçades laterals.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

Madò Catalina Mas Castelló va morí el passat dia 2 de maig
a l'edat de 82 anys. Vivia al carrer de Sa Raval, número 26.

L'amo en Tòfol Frau Ginard ens deixà
el passat dia 25 de maig a l'edat de 76 anys.

L'amo en Bartomeu Pascual Martorell va
morir el passat dia 27 de maig a l'edat de
77 anys. Vivia al carrer Femenies, número, 16.
Que descansin en pau

BENVINGUTS:
Na Mariona Amengual Llompart va néixer el passat dia 12 de
maig. És filla d'en Martí Amengual Quetglas i na Maria Antònia
Llompart Villalonga.
N'Albert Vladimir Ortega San Martín vingué al món el passat
dia 17 de maig. Els seus pares són en Manuel Alberto Ortega Asanza
i na Karina Isabel San Martín Vitancourt.
Enhorabona als seus pares i família.

JA L'HAN FETA:
En Miquel Darder Bernat i
na Joana Maria Roig Mas és
casaren el passat dia 30 d'abril.

El passat dia 7 de maig es
casaren en Toni Gelabert Ferragut
i n'Eulàlia Francisca Ferriol
Quetglas.
En Toni Gelabert i la nostra
redactora Eulàlia Ferriol a la
sortida de l'esglèsia

Que el vostre amor no acabi mai

971525002
(Fax) 971525194
Policia Local 971100112
BIBLIOTECA
971525688
UNITAT SANITÀRIA
971525463
(cita prèvia) 902079079
APOTECARIA
971525020
OFICINA DE CORREUS
971858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)
971525083
ESCOLA DE BAIX
971525252
LOCAL TERCERA EDAT
971525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL
971525457
PARRÒQUIA
971525033
GESA: AVARIES
902534902
SOREA,
Servei d''aigua
971644004
Avaries
971644006
EMERGÈNCIES
112
BOMBERS
085
HOSPITAL MANACOR Informació
971847000
Urgències
971847060
Cita Prèvia 971847100
HOSPITAL D'INCA
971888500
AMBULATORI D'INCA
971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA
061
SON DURETA (Centraleta)
971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca)
971502850
AMBULÀNCIES
971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
MANCOMUNITAT DES PLA
971830441
PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu
971520203

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16.30 a 20.30 hores.
UNITAT SANITÀRIA: de dilluns a divendres
de 9 a 15 hores. (els dimecres, de 14 a 19 hores)
BIBLIOTECA:
Dimarts a divendres: de 16 a 19 hores.
CASAL JOVE:
Dimarts a divendres: de 16 a 19 h.
PARC VERD:
DILLUNS, de 9 a 13 hores.
DIMARTS I DIJOUS, de 16 a 20 hores.
DIMECRES I DIVENDRES, de 10 a 14 hores.
DIUMENGE, de 10 a 13 hores i de 18 a 19 hores
LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7.55, 10.30 i 14.45 hores
Sortides Manacor: 11, 13.40 i 18,05 hores
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El temps

MES DE ABRIL
PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
Dia 24 ............ 10 l. 26,4º C (Dia 8)
Temperatura Mínima
9º C (Dia 17)
Temperatura Mitjana
TOTAL: 10 LITRES 17,1º C
Mitjana Màximes
21,8º C
Mitjana Mínimes
12,5º C

Juny
Visca, visca el mes de juny,
la falç al puny.
Diu la dita que a l'estiu
tota cuca viu
i és ben cert, que a tot arreu
n'hi ha més de deu.
Aranyes i escarabats
fan quasi ramats,
i tot d'altres bestioles
que no van mai soles.
Tanmateix, quan és estiu
tot el món somriu
i la gent, rejovenida,
diu que sí a la vida
que és dolça com una bresca
de la mel més fresca.
Celebrem per Sant Joan
una festa gran.
Tots contents entorn del foc
donem l'últim toc

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

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

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

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

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

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:

al mes en què salta i balla
tota la xicalla.
Visca, visca el mes de juny,
la falç al puny.
Miquel Martí i Pol

Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma

Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

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

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

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

10:00
17:30

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

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

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

11:15
15:15
19:15
21:15
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
A la portada de la revista d’aquest mes hi ha una urna
amb els resultats de les eleccions. Com podem veure la
situació política de fa vint anys no és, ni a prop fer-s’hi,
semblant a l’actual.
L’Editorial, com no pot ser d’altra manera, ens fa cinc
cèntims de la jornada electoral i dels resultats obtinguts.
Parla de com són de perilloses les majories absolutes, però
en aquest cas la del PSOE.
Giram pàgina i en Magí Ferriol recorda a MEMÒRIA
R.A.M. la fira de Sineu i la importància que tenia aquest
fira per als pobles veïns. Seguim llegint i sota el lema
L’educació, feina de tots. VII Trobada d’escoles
mallorquines l’explicació dels objectius principals de les
escoles mallorquines. Vint anys després tota aquesta feina
sembla que perilla a causa dels resultats de les passades
eleccions. Ja veurem que en diem a la revista d’aquí a
vint anys.
Tot seguit podem llegir la informació que surt de Maria a
la Gran Enciclopèdia de Mallorca amb les entrades de
Son Fogueró, Julià Font i Roig o la Font de Roqueta. Tot
seguit na Núria Nogareda ens parla d’El Dolor que
provoquen les guerres i la mort de tantes persones. Tornam
a temes culturals per llegir la ressenya que fa en Magí
Ferriol de l’exposició L’arxiu d’imatges de la Biblioteca
Gabriel Llabrés de Palma: la col·lecció Pere Mascaró.
Sa Xerradeta del mes és amb l’amo en Joan de Son Matet,
a través de la qual coneixem com era la vida d’un republicà
a la Mallorca de principis del s.XX. És un document molt
interessant per comprovar com va afectar l’entrada dels
falangistes a Maria. Hi ha una frase representativa “El
moviment falangista va ser una bomba que ho tapà tot de
dol”.
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Passant a la polític del moment,
en Magí Ferriol ens informa de
tot el que passa a la Casa de la
Vila. Seguim amb el Bullit de
notícies i ens assabentam que la
biblioteca municipal canvia de
local, hi ha un nou horari al
centre sanitari, la TV3 convida
els videoaficionats a fer de
reporters o que hi ha un nou
magatzem de materials per a la
construcció, entre moltes
d’altres coses.
A la secció de Demografia ens ha deixat madò Rafela
Zuzama i l’amo en Joan Mas. És Benvinguda na Marina
Ferrer i ja l’han feta en Bartomeu Bergas i na Maria Isabel
Rotger.
La llengua, feina de tots és un article que ens explica el
procediment que s’ha de seguir per normalitzar els noms
propis. És una feina que avui dia encara s’ha de fer a
molts de pobles que estan plens de Bartolomés, Antonios,
Mateos...
Seguint amb qüestions de llengua, llegim una entrevista
que fan a la directora de la Sunflowers, una escola
d’idiomes a Maria en la qual s’ensenyen anglès, alemany,
francès i català.
Na Margalida Mas, a la secció d’Opinió ens parla de la
“Jornada de reflexió” i en Tomeu Monjo ens dóna la seva
“Visió personal del procés electoral” i de “L’Església
polititzada”. En Jaume Mestre, per la seva part, creu que
encara “Queda una esperança”.
Acabam la revista i no podem deixar el Carrerany esportiu
a través del qual sabem que en Francesc Mestre és campió
de Mallorca en la categoria cadet d’escacs. No poden
faltar les bicicletes i és que és el mes del VII Pla de
Mallorca Gran Premi La Caixa.
L’excursió del mes és a Sa Dragonera.
Eulàlia F. Ferriol
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La 2ona ONA menja paella
El passat 29 de maig va celebrar la jornada de les paelles
L’associació de la segona edat de Maria, ha tengut
un mes de maig tranquil ja que momés ha organitzat una
activitat que va ser la jornada de les paelles, celebrada el
passat diumenge dia 29 a la Plaça de d’Alt amb molt bona
participació ja que foren 76 els associats que hi assistiren.
Poc després de les 11 del dematí, els inscrits
començaren a arribar i agafar lloc per preparar la seva
paella. En total foren 6 grups els que prepararen l’arròs.
Podem assegurar que cadascuna de les paelles feia
mengera. La prova de la seva qualitat és que quasi no va
quedar res.

L’associació va aportar el vi, l’aigua, el cava, el
cafè i els licors. Després del dinar, per ajudar a fer la
digestió, hi hagué ball, tant de boleros com de línia i de
saló. I a més de tot això, els assistents pogueren visitar el
que serà el nou local social on les obres es troben ja
avançades.
Per al present mes de juny, la primera de les
activitats de la 2ona ONA arribarà el dissabte dia 11 amb

una vetlada de ball mallorquí a la Plaça d’es Pou, amb
l’actuació dels músics d’Aires Vileros, de Santa
Margalida. Una convocatòria oberta a tota la gent del
poble.
El dissabte següent, dia 18, se celebrarà
l’aniversari de la fundació amb un sopar popular i ball
amb el Dúo Harlem. Cal destacar que els associats que
han participat als tallers de ball faran una demostració.
Així hi haurà exhibicions de boleros, amb en Miquel
Vives, de ball de línia, amb en Joan Morro i de ball de
saló, amb en Jesús Aguiló i na Maria Seguí. Es tracta
d’una activitat també oberta a tota la gent de Maria. A la
plaça hi trobaran les taules, les cadires i les begudes. Els
interessats s’han d’inscriure a la junta directiva o a
l’Ajuntament.
Una setmana després, el dissabte dia 25, se
celebrarà l’assemblea general i sopar. En aquesta reunió,
a més de repassar les activitats realitzades i d’informar
dels comptes, la junta
directiva presentarà la
seva dimissió ja que es
compleixen els dos anys
que marquen els estatuts
com a temps per a cada
directiva. Així s’obrirà
un termini de quinze dies
per a presentació de
candidatures i el dissabte
dia 9 de juliol se
celebrarà una assemblea
extraordinària per elegir
nous responsables de
l’entitat. En parlarem.
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Qui dies passa... juny 2011
Diumenge 8: Londres no impedirà el referèndum a
Escòcia. Diuen els físics que hi ha la mateixa distància
entre Madrid i Londres que entre Londres i Madrid. Potser.
Però el que no hi ha és la mateixa manera d’entendre la
democràcia. Ni de molt. I qui ho ha deixat clar, ben clar,
sense dubtar-ho ni un moment, és Michael Moore, ministre
britànic per a Escòcia. I tot ve a compte de la victòria dels
nacionalistes escocesos en les passades eleccions, amb la
promesa de convocar un referèndum sobre la
independència d’Escòcia respecte de la Gran Bretanya,
encara que mantenint la relació amb la corona britànica;
aquesta Commonwealth que a nosaltres tant ens sorprèn.
Perquè aquesta Mancomunitat Britànica de Nacions tal i
com és coneguda ara (amb el seu cap que és ni més ni
manco que la reina Isabel II), és una associació voluntària
de 54 estats sobirans independents, que tenen en comú
haver format part, en algun moment, del gruix d’ex
colònies britàniques. Idò bé, aquest Michael Moore, el
factòtum britànic per als afers escocesos, ja s’ha apressat
a deixar clar que si Escòcia convoca un referèndum per
demanar la seva independència política de la Gran
Bretanya, ells no s’oposaran a un acte tan “democràtic”.
Potser sí que haurem d’arribar a la conclusió que els
britànics són una altra cosa. Com a mínim són diferents
dels “demòcrates” de per aquí més aprop.
Dissabte 14: Els dimonis també van a escola. I és que
anar a escola no fa mal a ningú i sempre hi ha coses per
aprendre. Fins i tot per als Dimonis dels Infernets. De tot
l’afer de la normativa europea sobre espectacles
pirotècnics, i que afecten de ple el món dels dimonis de
foc, ja n’hem parlat en altres ocasions, però de les
conseqüències que d’això se n’han derivat, a la pràctica,
encara no n’havíem patit la reglamentitis pertinent. I per
això, avui matí, tots els dimonis majors de devuit anys
ens hem trobat a l’escola i hem fet un repàs teòric a molts
aspectes que envolten el món dels dimonis de foc: la seva
història, la seva composició, els diferents tipus de dimonis
i bèsties de foc, les eines pirotècniques, el material, la
seguretat i la reglamentació que cal tenir en compte en
els espectacles de foc. Pel que sembla i a la vista dels
resultats dels exàmens (també hem hagut de fer un
examen) la jornada ha estat profitosa i tothom ha demostrat
un bon nivell. Ara ja podrem dir que hem fet els deures.
Dilluns 16: Maria, a la història gràfica de Costitx. Temps
passats. Costitx, el batec d’un poble. Així es titula la
publicació, que ha anat a càrrec de bons amics, que mostra
a base de fotografies (amb el seu corresponent comentari)
la vida d’aquest poble del Pla des de finals del XIX, fins
a la segona meitat del XX. I fullejant un diari d’avui en

veig la referència i la reproducció de mitja dotzena de
fotos del llibre. I de cop, aquella que apareix reproduïda
en cinquè lloc em sona. I tant. Per començar la fotografia
és feta davant ca nostra, a Maria, a s’adrogueria. La
instantània reprodueix una màquina trencadora d’ametles,
amb el seu propietari, sembla que costitxer, Miquel
Campaner, diu el peu de foto. Però és que ma mare, ben
joveneta, apareix a l’altre costat de la màquina, i guaitant
per una finestra, sembla que hi ha la meva padrina materna,
amb una altra dona que no reconec, i a la casa del costat,
també guaitant per una altra finestra, la nostra veïnada,
na Bet, “dels mobles”, que contempla l’escena. La
fotografia és atribuïda al retratista de Maria, Pere Mascaró.
Em queda el dubte: la foto és de Costitx o de Maria?
Dilluns 23: No perdre l’esperança. S’ha acabat el
recompte i les urnes, a Maria, a Mallorca, a les Illes i, en
general, a tot l’estat, llevat de les excepcions de Catalunya
i el País Basc no ofereixen cap dubte. El PP ha arrasat.
Amb un discurs apocalíptic sobre la situació econòmica
(amb la complicitat suïcida del PSOE i de Zapatero, tot
s’ha de dir) ha aconseguit estendre la sensació que només
ells podien capgirar la situació (en cap moment han fet
cap proposta concreta sobre el tema, més enllà de
vaguetats i de promeses d’aprimament del sector públic).
I així ha anat. Una marea blava ho ha envaït tot. Parlantne amb una companya de feina, m’ha contat la millor
anècdota de la jornada, anècdota que m’ha provocat l’únic
somriure del dia i que no em puc estar de reproduir. La
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companya, veïna d’una vila franca del Pla, cuida sa mare
de 94 anys. Mare i filla comparteixen plantejaments
ideològics progressistes i viuen el fet polític amb intensitat
i compromís. Sobre les dotze de la nit d’ahir diumenge la
filla tornà a ca seva. Venia del recompte. Sa mare, encara
aixecada l’envestí tot just passat el portal. “Filla meva,
com ha anat?”. “Malament, molt malament –digué la filla, han guanyat les dretes”. I la resposta, immediata i
sentenciosa, de la venerable senyora. “Ai filla meva,
m’hauríeu de cuidar molt, almanco quatre anys més. Em
sabria molt de greu morir-me i que el batle que vengués
al meu funeral no fos dels nostres”. Idò!
Dissabte 28: Un espectacle futbolístic. No tot han de ser
mals moments. Si per una part van maldades, per altra
part, hi ha qualque moment de joia. I avui vespre el futbol
m’ha retornat unes hores de felicitat (si qualcú vol fer
sang de la frivolitat de mesclar en un mateix escrit temes
tan diferents, tendrà totes les armes al seu favor) que m’ha
fet oblidar mals tràngols recents. Fa uns anys que veure
jugar el Barça em produeix moments de gaudi especials.
I els oh!, oh!, oh! que acompanyen determinats moments
dels partits es repeteixen de forma inusual. Avui, a la final
de la Champions, n’he viscuts alguns més. I que duri.
Dilluns 30: El rei Jaume II, els tutups del “Circulo” i
uns titulars de diari més que dubtosos. No hi era, però
coneixent el “personal”, no m’estranya gaire tot el que ha
passat. Per començar, amb el tema de la inauguració de
l’estàtua del rei Jaume II, sembla ser que l’Ajuntament
de Sineu ha ficat la pota de mala manera. El lloc on ha
col·locat l’estàtua, la plaça del costat de l’església, està
declarat BIC (Bé d’Interés Cultural) i necessita el vistiplau
de Patrimoni per fer-hi cap modificació. I l’Ajuntament
sense encomanar-se ni a Déu ni al diable l’ha col·locada
al bell mig de la plaça. Sembla ser que qualcú (del mateix
Ajuntament? dels promotors?) convidà a l’acte els
personatges del Circulo Balear (que com el seu mateix
nom indica, i tal i com corrobora un Diario de Mallorca
absolutament fora de to i errat d’osques des de fa temps,
són uns mallorquinistes de soca-a-rel) darrerament
especialitzats a repintar el bou d’Osborne d’Algaida, a
fer exhibicions de mallorquinitat mostrant banderes
espanyoles i parlant en castellà, tal i com ha de ser, dins
d’uns esquemes mentals com els seus. I com era d’esperar
una part de sineuers, davant de l’aparició d’aquests
“frikis”, no es mostraren disposats a deixar-se trepitjar
dins caseva. I ja la tenim armada. I pensar que tota aquesta
petul·leia d’ases –perdó- “savis historiadors i lingüistes
de pa i fonteta” duen camí de tornar a ser el nostre referent
cultural en aquesta legislatura que encara no ha començat!
Seria bo que la memòria de la darrera part de la legislatura
de Jaume Matas no l’oblidàssim i recordàssim les seves
untades econòmiques, logístiques i ideològiques a tota
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aquesta gent del Circulo Balear i a tot el que representen.
Ai, la memòria!
Dilluns 30: No tenc 150 euros per treure: Ho sent molt,
però no tenc 150 euros per treure (de fet, per Internet, els
missatges parlaven de 155). Som a finals de mes i no
dispòs d’aquesta quantitat per poder fer efectiva la meva
aportació simbòlica a aquesta iniciativa promoguda des
de les assemblees del moviment dels indignats que ocupen
les places públiques des de fa mes d’un mes. Potser si
disposàs d’aquesta quantitat també m’ho pensaria. Tot i
estar d’acord amb moltes o gairebé totes les coses que
surten
al
seu
manifest
(http://
paisatgedesdelafinestra.blogspot.com/2011/05/manifestdels-indignats-i-indignades.html) hi trob a faltar —hi he
trobat a faltar des de bon començament— un element que
s’ha visualitzat poc i que a Palma, concretament, que és
allò que he vist i tocat de més a prop, i també a Barcelona
—que és el que més he seguit a través dels mitjans de
comunicació—, pràcticament quedava diluït o apareixia
subsidiàriament, dins d’una visió massa uniforme, massa
Puerta del Sol. Entre els aspectes que es reivindicaven:
econòmics (supressió de privilegis econòmics i jurídics,
regulació dels guanys fets amb l’especulació, absència
de privilegis a la banca, gravació a les fortunes, a les
transaccions bancàries, etc.), dret a l’habitatge, a la
seguretat social, al treball, a l’educació, etc. no hi he vist
aparèixer enlloc, l’abolició dels privilegis d’uns pobles
sobre uns altres, o d’unes llengües sobre unes altres, o
d’uns drets nacionals sobre uns altres, etc. Mentre la meva
condició de persona lliure i igual a una altra, sense
privilegis, però sense mancances, no inclogui aquests drets
(i la visualització i ús de la meva llengua, de la llengua
del meu país, al seu propi espai, en aquestes
concentracions, ha estat objecte d’oblit i fins i tot de
boicot, en nom d’un universalisme lolailo, que s’iguala
per bèstia, a les prohibicions més explícites), amb mi que
no hi comptin. I qui em vulgui entendre, que m’entengui.
Joan Gelabert Mas

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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EL REBOST DE FENT CARRERANY
FIDEUADA
INGREDIENTS:
150 gr. d’escamarlans
250 gr. de rap
250 gr. de sèpia
250 gr. de cloïsses
250 gr. de gamba pelada
400 gr. de fideus gruixats
4 tomàtigues de ramellet
1 ceba
3 alls
Oli, sal, pebre bo i safrà
Brou de peix
PREPARACIÓ:
Amb un poc d’oli passam els escamarlans i el rap i ho
reservam.
Sofregim la sèpia, quan està daurada hi afegim la ceba
picada i esperam fins que és transparent, després afegim
la tomàtiga i els alls i ho deixam coure fins a conseguir
una salsa melosa. Hi afegim els fideus i el safrà i durant
uns minuts ho mesclam tot fins que els fideus quedin
ben mesclats amb la salsa, després hi afegim el brou
fins a tapar els fideus, i ho
deixam coure uns 5 minuts.
Hi afegim els escamarlans, el
rap, la gamba pelada i les
cloïsses, i si fos necessari un
poc més de brou, ho coem uns
5 minuts més i ho deixam
reposar abans de servir.
Per acompanyar-ho un blanc
de “Chardonnay” podria
anar-li molt bé.
BON PROFIT!

ESCUMA DE XOCOLATA BLANCA AMB
MANGO I MADUIXES.
INGREDIENTS:
400 gr. de xocolata blanca
300 gr. de nata
8 blancs d’ou
Mango i maduixes
PREPARACIÓ:
Encalentim la nata i hi posam la xocolata i remanam
fins que està disolta, anant molt alerta que no es cremi.
Ho deixam refredar, quan és tebi hi afegim els blanc
d’ou muntats a punt de neu.
Tallam el mango i les maduixes i ho posam en copes
individuals, hi posam per damunt unes gotes de
llimona i l’escuma que tenim preparada i després
escampam per damunt un poc de xocolata negra
amarga en pols i ho adornam amb una fulla de menta.
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Una recepta per fer herbes:
anís o aiguardent
una branca de fonoll
un brot de cadascuna d’aquestes plantes:
arangí, espígol, fonoll marí, herba lluïsa, herba
sana, mata, menta, moraduix, murta, olivera,
orenga, romaní, sàlvia, senyorida i tem
sis botons de camamilla amb el tronc i les fulles
sis ginebrons
sis flors i tres fulles de llimonera, de taronger i de
mandariner
sis flors de til·ler
tres fulles de llorer, de garrofer i de rudera
una fulla d’eucaliptus
un tros d’albercoc verd, de garrofa tendra, de
clovella de llimona i de taronja
una guinda o una cirera
un ametlló

Si volem preparar herbes dolces, utilitzam anís o dues
parts d’anís per una d’aiguardent. Si volem fer-les
seques, utilitzarem aiguardent tot sol. Tot just acabades
de collir les herbes, fulles i fruites que hem d’utilitzar,
les rentarem bé i les deixarem degotar. En ser ben
eixutes les posarem dins una botella, que omplirem
d’anís o d’aiguardent. Les farem al mes de maig i les
deixarem reposar com a mínim un mes abans de
cosumir-ne
No cal ficar-hi tots els ingredient, però si els trobam
millor que millor.
Que vos surtin a gust!
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CICLISME – XXVII PLA DE MALLORCA – GRAN PREMI ‘la Caixa’

Daniel Estarellas i Toni Font, els
més destacats del Pla 2011
Muntaner i Crespí guanyaren la
primera etapa, a Maria
El Pla de Mallorca 2011 és a punt d’acabar. A
l’hora de redactar aquesta informació ja s’han disputat
quatre jornades i només manca la darrera, a Sineu. Una
competició que, per segon any consecutiu va començar a
Maria amb una contra rellotge individual passant per sa
Serra i el creuer de Sineu, amb la meta situada al
polisportiu municipal.
Quasi dos
centenars i mig de
participants
i
victòria del ciclista
olímpic i de la
selecció espanyola,
David Muntaner, del
Toyota, al Pla Gran
i de Joan Antoni
Crespí,
del
Toni Font

Els mariandos al podi
Fontanet, al Pla Petit. Pel que fa al ciclistes de Maria,
Daniel Estarellas va ser el millor per davant de Toni Font,
Simó Darder i Joan Seguí. Al Pla Petit, Jaume Comas va
quedar per davant de Sion Ramis, Tomeu Arbona i Toni
Font.
Després de les quatre jornades celebrades, al Pla
Gran que domina David Muntaner, hi aguanten Daniel
Estarellas (18è a 7:39), Toni Font (19è a 7:41) i Simó
Darder (48è a 22:58), mentre que al Pla Petit que lidera
Jaume Martorell, segueixen en competició Jaume Comas
(16è a 1:33), Sion Ramis (39è a 4:55) i Tomeu Arbona
(53è a 8:01).

NOTÍCIES DE CICLOTURISME.

Desprès d’un temps han retornat al calendari les
marxes cicloturistes organizades i puntuables per la
Challenge del Cicloturisme de les Illes Balears. Han passat
les llargues marxes de 150, 170 i la de 310 quilòmetres,
per tornar a les clàssiques d’aquí.
El passat diumenge dia 29 maig, se celebrà
l’organitzada pels Centres ILLES SPORTS, amb sortida
de la seu del Pont d’Inca.Un centenar de corredors
prengueren la sortida a les 10.00h. i emprengueren un
dematí molt dur i exigent, en direcció al Coll des Tords,
cap a Clacia, Capdellà, Andratx, Estellencs, Banyalbufar,
Esporles i tornada cap a la seu del Pont d’Inca. El
recorregut fou d’uns 90 quilòmetres. Es pujaren colls molt
empinats, es Grao de Capdellà, sa Gramola, es Coll d’es
Pi, i sa Bastida; aquest darrer molt dur amb una pujada
d’uns 6 quilòmetres, que amb la calor feia i els 80 Km
que ja dúiem.... no s’acabava mai. La baixada cap
Esporles, fou beneïda. Els primers, arribaren, sobre les
13.40h., uns altres a les 14.30 h., i finalment uns altres a
les 15.10 h. cosa que demostra que el ritme imposat es va
fer molt dur i molt feixuc. Finalment a l’arribada, trobàrem
un molt bon dinar, a les mateixes instal·lacions, del Centre
De Maria de la Salut, hi participàrem, com podeu
veure a la fotografia, Pedro Feriol, Pere Crespí i Pep
Ferriol; aquesta vegada no pogueren venir, Miquel Perelló,

convalescent d’uns problemes de salut, i Antoni Frau, el
pare del qual, ens deixà aquesta setmana.
Les següents marxes que hi ha previstes són:
Diumenge 5 de juny a sa Pobla, uns 90 kms, amb pujada
al Puig de Santa Magdalena. L’altre diumenge dia 12 de
juny, amb una cinquantena, de kms l’organitzan els nostres
amics d’Alaró, U.C.A. i es farà un homenatge a les
fèmines.
Esperam assistir-hi, i ho contàrem a la pròxima
revista.
Pep Ferriol Torelló. Maig 2011
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FENT CARRERANY HUMIT PER DINS S'ALBUFERA

Aquesta vegada els excursionistes foren pocs perquè
coincidí en un dia que hi havia moltes altres activitats.
Però els que hi anaren s'ho passaren molt bé.

Un dels miradors elevats que permet veure quasi tota
l'Albufera.

Passant per devora bous i cavalls que crien dins el parc
natural.

Sobre un pont d'un dels canals.

Hora de dinar. Cal trobar una ombra per recuperar
forces.

Aquest és un dels observatoris que permet mirar els
ocells sense esser molestats.

