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Santa Maria del Camí és un municipi que ja té mes de 5.500 
habitants. I és un dels pocs municipis mitjans de Mallorca 
–si no l’únic- que encara no té un Institut d’Educació 
Secundària (IES), on els infants de 12 a 16 anys poden cursar 
l’Educació Secundària Obligatòria i els joves de 17 a 18 anys 
el batxiller. Podem recordar que municipis de població 
semblant o lleugerament superior en disposen: Binissalem, 
Porreres, Muro, Santa Margalida, Campos... Fins i tot Sineu, 
que és un municipi d’uns 3.000 habitants, ja té l’IES. No 
disposar d’aquest equipament educatiu al nostre terme és 
una clara i greu mancança per a l’educació dels més joves. 
Assolir l’IES a Santa Maria del Camí en el termini de temps 
més curt possible ha de ser un consens i un clam conjunt de 
tots els santamariers i les santamarieres. Hem de fer sentir 
la nostra necessitat, n’hem de fer un bon ressó i ho hem de 
fer ben palés a l’opinió pública mallorquina.
La necessitat de l’IES ha estat manifestada reiteradament 
per l’AMIPA i pel claustre de professorat del Col·legi Públic 
Melcior Rosselló i Simonet. Ho han expressat oralment en 
totes les visites que han mantingut a la Direcció General de 
Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació i Cultura 
i les que han mantingut amb la batlessa de Santa Maria 
del Camí. També ho han sol·licitat per escrit a ambdues 
administracions a través d’acords formals del Consell Escolar 
del centre educatiu i de la Junta Directiva de l’AMIPA, escrits 
que s’han formalitzat a través dels registres oficials, cal que 
quedi constància ben documentada de les peticions
Hem de recordar que l’AMIPA féu entrega de dos pergamins 
a la consellera d’Educació i Cultura i a la batlesa de Santa 

Maria del Camí el dia de la col·locació del nou CEIP el 
juliol passat, en els quals agraïa la realitat del nou Centre 
d’Educació Infantil i Primària però també sol·licitava la 
construcció d’un IES a Santa Maria del Camí. Coanegra se’n 
feu ressó el juliol amb la publicació d’un comunicat de 
l’AMIPA sota el títol “Volem un Institut a Santa Maria del 
Cami: volem l’IES, ja!”.
Fa uns anys la Conselleria d’Educació i Cultura havia 
elaborat un mapa escolar, un document que és una 
declaració d’intencions formal i oficial d’on es construiran 
els nous equipaments educatius. Aquest mapa situava ben 
clarament un IES a Santa Maria del Camí. Cal que aquest 
mapa es compleixi.
Al passat plenari celebrat a la Casa de la Vila del mes de 
novembre es va aprovat per unanimitat de tots els grups 
polítics municipals l’acord d’oferta de la parcel·la de ca sa 
senyora Nissa a la Conselleria d’Educació i Cultura per a 
la construcció d’un IES a Santa Maria del Camí. Una passa 
molt important de cara a la consecució d’aquest important 
equipament educatiu.
Ara cal que la Conselleria d’Educació i Cultura faci les passes 
oportunes, que es formalitzi la cessió de la parcel·la, que 
s’encarregui el projecte del nou IES, per després licitar les 
obres. Ara és l’hora, prest s’aprovarà el Pla d’equipaments 
educatius del Govern de les Illes Balears per al bienni 2010-
2011. I a aquest pla hi ha d’haver l’IES de Santa Maria del 
Camí.
Santa Maria del Camí necessita, precisa, reclama i clama per 
disposar ja d’un IES. Volem l’IES! Ja!

INSTITUT A SANTA MARIA DEL CAMÍ
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informació

Dues persones encaputxades varen assaltar el supermercat 
Eroski de la Plaça Nova el passat dijous dia 27 de novembre.

Passades les deu del vespre, just quan les empleades 
acabaven la seva tasca i sortien per la porta, varen ser 
assaltades. A les tres dones les esperaven dos homes que 
anaven encaputxats i armats amb una pistola, les feren 
tornar a entrar al supermercat i obligaren l’encarregada 
a desconnectar l’alarma. Posteriorment varen tancar les 
altres dues dones al bany i se’n dugueren l’encarregada a 
les oficines, on la varen amenaçar perquè obrís la caixa forta. 
Sembla que al seu interior hi havia devers 25.000 euros.

Els atracadors, una vegada aconseguit els seu botí, varen 
deixar les dones tancades al bany i els varen prendre els 
seus documents personals sota l’amenaça d’anar a cercar-
les a ca seva si sortien abans d’una hora per denunciar els 
fets.

RobAToRI AL SUpERMERCAT DE LA pLAçA NovA
MAF

Les dones varen seguir les indicacions dels lladres i esperaren 
una bona estona abans de decidir sortir a demanar ajuda. 
Tot d’una es varen desplaçar al lloc dels fets agents de la 
Policia Local de Santa Maria i de la Guàrdia Civil, que varen 
establir controls als voltants del supermercat per intentar 
trobar els atracadors.

Sembla que els atracadors eren delinqüents experts i 
disposaven d’informació detallada de l’activitat diària i 
rutinària del supermercat i detalls dels costums dels seus 
empleats, que sortien per la porta del darrera, i qui n’era 
l’encarregada. Les investigacions ara es troben en mans 
de la Policia Judicial, que intenta trobar algun testimoni 
que pugui aportar informació o algun aclariment sobre el 
robatori. Aquesta cadena de supermercats ha sofert dos 
robatoris d’aquest tipus el darrer mes de novembre.



El passat divendres dia 5 d’aquest mes de desembre els membres del col·lectiu cultural Mahuya celebraren el final d’any 
amb un sopar de germanor al restaurant Sa Sínia.

Mahuya és el col·lectiu que, presidit per la compromesa, diligent i infatigable Maria Antònia Ferrer, té entre altres tasques 
la de la preparació, l’organització i la celebració de les Jornades d’Estudis Locals impulsades des de l’Ajuntament de Santa 
Maria del Camí, que enguany en la seva sisena edició han estat convocades amb el lema de “Els industrials i la indústria a 
Santa Maria del Camí”.

Desitjam a Mahuya i als seus afiliats unes felices festes de Nadal i un venturós i fruitós 2009.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
XARXES DE BAIXA TENSIÓ
INSTAL·LACIÓ DE BOMBES SUBMERGIBLES
AUTOMATISMES PER PORTES I BARRERES

JOAN FORTEZA
Mòbil 629 609 439
MIQUEL FORTEZA
Mòbil: 629 675 450

Ainguda Jaume III, 8
telèfon/fax: 971 620 939
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ
E-mail: forelectric.sl@telefonica.net

informació
SopAR “MAhUyA”
JA
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informació

La renovada tradició de penjar una branca de pi damunt els 
portals de les cases on es ven el vi novell, i la festa que ho 
commemora, han arribat enguany a la seva sisena edició, 
amb tot un seguit d’actes organitzats per l’Ajuntament 
amb la col·laboració dels vinaters locals.

Com ve sent tradicional, el dimarts dia 25 de novembre 
passat, al llarg d’un acte desenvolupat en el Saló de Plens de 
l’Ajuntament atapeït d’un públic que no es volgué perdre 
la cerimònia, es procedí a fer els lliuraments de la insígnia 
“Es Brot”, distinció que es concedeix a les persones i entitats 
que s’han distingit per la seva relació amb el món del vi 
santamarier.  

Els guardonats d’aquest any han estat Macià Mesquida Pou 
(l’amo en Macià de Can Cerdó), per la seva trajectòria al llarg 
d’una vida dedicada al conreu de la vinya; l’actriu Lluqui 
Herrero i l’actor Joan Bibiloni, intèrprets en els papers de 
Laura i l’amo en Biel de la sèrie televisiva “Llàgrima de sang”, 
i la mateixa sèrie “Llàgrima de sang”.

FESTA DEL vI NovELL
text i fotos: JA



Després de l’acte els homenatjats i el públic assistent foren 
obsequiats amb un piscolabis servit en el saló del bar Can 
Beia.

La Festa del Vi Novell celebrada el dissabte dia 29 a la Plaça de 
la Vila, es veié  constantment amenaçada per la intermitent 
pluja d’aquell vespre, la qual cosa, emperò, no fou obstacle 
suficient per desanimar els il·lusionats santamariers allí 
congregats. A l’hora prevista començà la bàquica festa, 
presentada i amenitzada pel popular Llorenç Cloquell. 

L’arribada del carro portador de les noves branques de 
pi que al llarg de l’any lluiran damunt dels portals dels 
cellers protagonistes fou rebuda amb forts aplaudiments. 
A continuació es féu entrega d’unes d’elles a cada un dels 
establiments concurrents, que foren: Celler Es Cabàs, 
Bodegues Can Rubí, Bodegues Ramanyà, Bodegues Macià 
Batle, Celler Jaume de Puntiró i Celler Sebastià Pastor.

Els coneguts i populars glosadors locals Rafel Estarelles 
i Tomeu Grau dedicaren les seves gloses a la vinya, al 
vi, als vinaters, als organitzadors i a la festa, gloses que 
foren rebudes amb les caloroses i entusiastes mostres 
d’acceptació dels participants a la festa, i que reproduïm en 
aquesta mateixa revista.   
   
Després hi hagué torrada de franc per a tothom, mentre el 
grup musical Caliu amenitzava la vetllada.

El diumenge dia 30 tots el visitants que habitualment 
omplen el poble en dies de mercat pogueren degustar de 
franc el vi novell de tots els cellers del poble, que se’ls oferia 
a l’interior de la gran carpa muntada a la Plaça de la Vila, on 
també s’hi podia pegar una mossegada a canvi d’un petit 
donatiu a benefici de l’ONG Santa Maria sense Fronteres.  



A mi m’agrada molt es vi;
bastant més que s’aigo clara

perquè alegra sa cara
i es cos sol enrobustir.

Endemés, també hem de dir
que no és cap cosa rara

perquè fa temps i encara ara
A Santa Maria del Camí,

molt bons vins solem tenir
i aquesta costum no para.

Reconforta un tassonet
d’aquest vi santamarier

si un el sap beure bé,
glopet darrera glopet.
A més de calmar sa set

assaborint-lo es veu que té
sa saviesa des vinater

que empra es rem des Vinyet,
com manto negro i callet,
cabernet i altres, també.

A dins sa gastronomia
és ingredient principal.

Dóna força i alegria
i per beure cada dia
és sa beguda ideal.

Una planta dóna uns fruits
que d’ells traven una cosa

que amb el menjar no fa nosa.
Però alerta que fa aclucar els ulls!

D’ell no es port abusar.
Però sí qualque glopet

d’aquest suc del nostre vinyet,
que aquí tenim per tastar.

Tant si és jove com si és vell
després d’una bona mossegada,

agrada una glopada
del nostre vi novell.

El vi novell de Santa Maria
és bo a qualsevol hora;

el de dedins crida al de defora
i te dóna bastant d’alegria.

Sigui el que sigui el seu nom,
dels vins que tenim aquí...

però que vos he de dir?!
si són coneguts per tothom!!

No només a Santa Maria,
sinó també a l’estranger,

del vi santamarier
en beuen cada dia.

Enhorabona a l’Ajuntament
per aqueixa festa tan encertada.

Aquest any no ha estada bona s’anyada,
però aquí tenim el vi present.

Gràcies comerços santamariers
que aquí s’han volgut reunir,

oferint el seu vi,
que són les bodegues i cellers.

Tots mos hem de sentir companys.
Hem d’oblidar la rancor,

i poder beure qualque tassó,
amb salut, companyia i molts d’anys.

Això ho tenim ben clar;
i francament hem de dir
que tan si és per berenar

com per dinar o sopar,
és molt bo un glopet de vi.
Aquest glopet tan virtuós,

com és un glopet de vi,
diuen que és beneficiós;

però en lloc d’un si són dos
es cos no hi té res que dir.

D’aquest vinet que assaborim
que mos tramet alegria,

en es poble en presumim
i per això el tenim
a sa taula cada dia.

Noltros, es santamariers,
contents mos podem sentir

de tenir bons vinaters.
Si un en sap molt s’altre en sap més

quan ve s’hora de fer es vi.

D’en Juan des Cabàs feim menció.
Can Vinagre és es veterà.
Tenim Jaume de Puntiró.

Macià Batle a continuació,
a Can Rubí i a Ramanyà;
i tant un com s’altre fa

un vinet de lo millor,
i aquell que el vulgui tastar

donarà al seu paladar
una grata sensació.

Per res d’aquest món voldria
ésser un impertinent;
però diré amb valentia

que si tot es vi tenia
un preu que fos atraient, 
seguríssim que sa gent

bastant més vi compraria,
i endemés quan en beuria

evidentment trobaria
“que té molt més bon bevent”.

Però, què hem d’anar a cercar
si aquest món no és així.

Ens haurem de conformar
i ben contents podrem estar
mentre tots puguem tenir
per berenar, dinar i sopar,

un tassonet de bon vi,
com es que actualment se fa

a Santa Maria del Camí;
i que es pot aconseguir
a sis cases senyalades

que en es portal tenen penjades
sengles branquetes de pi.

glosa
FESTA DEL vI NovELL

vI NovELL 2008

Tomeu Grau

R. Estarelles



L’Associació de Premsa Forana de Mallorca va celebrar, el 
passat dia 22 de novembre, la seva diada anual, que enguany 
va comptar amb la presència del president del Govern 
Balear, Francesc Antich, que volgué assistir al lliurament 
dels Premis Periodístics Premsa Forana, recuperats després 
de més d’una dècada d’absència.

Sóller va ser l’escenari escollit per la junta directiva per 
celebrar la trobada anual. Es dóna la circumstància que l’any 
1978 –ara fa trenta anys- una incipient associació de mitjans 
de comunicació local, encara no constituïda legalment, va 
celebrar a la Vall la primera de les seves diades.

L’acte central de la jornada va consistir en el lliurament dels 
Premis Periodístics Premsa Forana, en la seva desena edició, 
en les modalitats de disseny, fotografia, opinió, entrevista i 
reportatge.

Un jurat integrat per Neus Fernández, en representació de la 
Direcció General de Comunicació del Govern –patrocinadora 
dels premis-; Lluís Mestres, cap d’informatius de Ràdio 
Nacional a les Illes Balears; Mariabel Pocoví, responsable de 
l’Àrea de Relacions amb els Mitjans de Comunicació de la 
Universitat de les Illes Balears; Miquel Àngel Dora, fotògraf 
de natura; i Rafel Maria Creus, Subdirector de Televisió de 
Mallorca, havia estat l’encarregat d’escollir els treballs de 
major qualitat d’entre els presentats per les publicacions 
associades.

informació
pREMSA FoRANA RECUpERA ELS SEUS pREMIS EN 
LA DIADA CELEbRADA A SóLLER
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En l’apartat de disseny la guanyadora va ser la publicació 
“El Felanitxer” pel seu conjunt de portades. L’“Especial de 
Sant Antoni” de “Sa Plaça” i el suplement “Mercè Rodoreda. 
100 anys del seu naixement” de “Campanet” meresqueren 
també una menció del jurat.

En fotografia, el premi fou per la imatge de la portada de 
“Can Picafort”, feta per Fèlix Estelrich, titulada “Platja de 
Can Picafort”. Les finalistes foren “Homenatge a Rafel 
Nadal” de Catalina Cortés i Marina Giménez publicada a 
“Cent per Cent” i la fotografia de portada de Rafel Pisà de 
“Coanegra”.

En la modalitat d’article d’opinió el premi va recaure sobre 
“L’home dels caramels” de la secció Quaderns de Fum Major, 
de Miquel Cardell, publicat a “Llucmajor de Pinte en Ample”. 
“Vull un tren Payà”, de Mateu Moll i Ramonell, publicat a 
“Bona Pau”, i “Juny. Qui dies passa...”, de Joan Gelabert Mas, 
aparegut a “Fent Carrerany”, foren els finalistes.

L’entrevista guardonada fou l’elaborada per Joan Vicens, de 
“Veu de Sóller”, en la persona d’Agustí Serra Soler. “Llum 
d’Oli”, per la seva entrevista a Maria Ripoll Garau “Marió”, 
feta per Margalida Barceló, i “Sa Plaça”, per l’entrevista en 
glosa a Mateu Xurí, feta per Miquel Àngel Tortell, resultaren 
ser els treballs finalistes.
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I, per últim l’extens treball “Les mestres de Pollença”, de 
Maria Rosa Albis Ferragut, publicat a “Punt Informatiu 
Pollença”, va ser considerat el millor reportatge per part del 
jurat i la millor obra de tot el conjunt. “Cent per cent”, pel 
treball “Cinc anys de govern i una llarga llista de promeses 
incomplides”, de Cati Serra i Càndida Vives, i “Dies i Coses” 
per “Especial Blai Bonet 1997-2007. L’espai de les llibertats 
difícils”, coordinat per Pau Vadell, també tengueren una 
menció del jurat.

En el transcurs del lliurament dels premis, el president 
del Govern Balear, Francesc Antich, va lloar “el paper 
vertebrador i cohesionador” del territori de Premsa Forana, 
alhora que va destacar la importància que tenen el mitjans 
en l’àmbit municipal “per a mantenir informats els veïns de 
tots pobles de l’illa”.

Per la seva banda, el president de Premsa Forana, Gabriel 
Mercè, va recalcar que els premis serveixen per “treure 
a la llum tot un material ocult, de gran qualitat, que sol 
romandre sols en l’àmbit de difusió d’una sola publicació” i 
va anunciar la continuïtat dels premis en el futur.
El lliurament dels premis i el posterior dinar, celebrat al 
Gran Hotel Sóller, foren la culminació d’una diada que 
començava de bon matí amb la presentació del portal 
MediAD, desenvolupat per la Fundació IBIT, de contractació 
d’espais publicitaris. Premsa Forana ha estat convidada a 
integrar-se en la plataforma per fer més visibles les seves 
ofertes.

A continuació tengué lloc l’Assemblea Ordinària anual, en 
la que es va donar compte de les consecucions del darrer 
exercici.

La Diada també va incloure una recepció a l’Ajuntament 
de Sóller, en la qual el batle, Guillem Bernat, va saludar les 
prop de 40 publicacions assistents i va recordar la vocació 
periodística de la ciutat, que compta amb dos setmanaris 
en actiu; i una visita guiada pel centre de la vila.

Després de les incorporacions de les revistes “Can Picafort”, 
“Quart Creixent” –de Santa Maria- i “Talaia” –de Campos-, 
l’Associació de Premsa Forana de Mallorca compta amb 
44 publicacions que sumen unes 800 edicions a l’any 
repartides per la major part dels municipis de l’illa.

Un dels projectes que Premsa Forana està desenvolupant 
és el de la digitalització de la seva magna hemeroteca. Són 
trenta anys de periodisme a la part forana mallorquina 
que, ben aviat, estarà disponible per a tot el públic a través 
d’internet.

Un conveni signat recentment amb la Universitat de les 
Illes Balears permetrà que la meitat de la premsa editada en 
les tres darreres dècades als pobles de Mallorca s’incorpori 
a la seva Biblioteca Digital Científica en format PDF i sigui 
possible, no només consultar-la, sinó també realitzar-hi 
consultes a través d’un cercador.

GLoSA DEL pRESIDENT DEL GovERN 
bALEAR, FRANCESC ANTICh, LLEGIDA 
AL FINAL DE L’ACTE
DE LLIURAMENT DELS pREMIS pREM-
SA FoRANA

Som aquí de bona gana,
ben orgullós i content

d’un col·lectiu tant valent
com ho és la premsa forana.

Si la vista no m’engana
som molts més que l’any passat

bé va que el vostre sembrat
creixi amb espiga ben sana

i que guanyeu en cada plana
un tros més d’identitat.

 Un poble mai va sobrat
de cohesió ciutadana.

Fa més pes a la romana
un poble ben informat. 

Francesc Antich



El passat dia 12 d’aquest mes de desembre, en el local del 
bar Can Beia, regentat pel conegut, experimentat i atent 
Lluís Meroño, l’equip de redacció d’aquesta revista oferí 
als seus col·laboradors i amics un sopar per celebrar, en la 
seva companyia, el final de l’actual exercici, les festes de 
Nadal i les de Cap d’Any, i que al mateix temps servís com 
a mostra d’agraïment pels seus treballs i col·laboracions, 
imprescindibles, segons paraules del seu portaveu, perquè, 

mes rere mes, la revista sia una realitat.

L’àgape es desenvolupà dins d’un ambient d’oberta 
companyonia, on no hi mancaven les mostres d’amistat 
entre unes persones les inquietuds de les quals les fa 
comprometre en una tasca comuna: donar a conèixer amb 
els seus escrits el devenir quotidià de Santa Maria del Camí, 
amb les seves anècdotes i les seves històries. 

El conegut glosador Rafel Estarelles i l’autor d’aquesta 
crònica llegiren sengles gloses referents a la revista 
Coanegra i a l’ocasió, gloses que reproduïm en aquest 
mateix número. Sentim no poder reproduir la glosa que en 
Tomeu Grau va improvisar, amb la qual donava els molts 
d’anys als presents i expressava els seus vots per l’èxit de 
la revista.

informació
SopAR  DE CoL·LAboRADoRS
DE LA REvISTA CoANEGRA
JA
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Bon vespre vos vull donar
a tots quants sou aquí.

Amb sa glosa que he de dir,
ara em fan pagar es sopar.

Callar lo millor seria
darrera aquests dos mestres;
a fer gloses ells són destres

i jo vaig començar s’altre dia.

Na “Maf” m’ha convidat
amb sa condició formal,
d’entretenir es personal

fent un petit glosat.

Jo, me’n som aprofitat,
i he duit sa meva dona.

Sa glosa pot no ser bona,
però noltros ja hem sopat!

Hi ha qui diu pes carrer
si sa revista me vull quedar,
que amb tant de col·laborar

sembla que meva la’m vulgui fer.

No patiu ni tengueu por.
Com Coenegra no dóna,

no hi he pensat ni una estona.
Vos la deix de molt bon cor.

Ara parlant seriosament:
estic molt agraït

d’haver estat acollit
per tan agradable gent.

Uns  desitjos vull formular:
que vostres il·lusions es facin realitats,

que siau feliços amb vostros sers estimats,
i que l’any qui ve puguem tornar.

Molts d’anys.  
Joan Andreu, desembre 2008.

Jo lo que vos diré
és que l’any 81 va néixer una cosa

que a ningú crec que fa nosa
si es sent santamarier. 

No era quadern ni revista,
sinó uns quants folis grapats

amb uns escrits i gravats
d’un molí, a primera vista.

Eren quatre els redactors
en aquest moment precís,

i col·laboradors eren sis;
tots uns grans treballadors.

COANEGRA li donaren de nom
a aquest grup o col·lectiu,

que tant d’hivern com d’estiu
tendria que conèixer tothom.

En el número 1, que és el primer,
vaig descobrir l’experiència

que un grup amb cultura i paciència
lo que és capaç d’arribar a fer.

“Alguns” li donaren poc temps
a aqueixa publicació.

Però modernitzada ha cobrat valor
gràcies a un grup de valents.

Crec que a “alguns” els espanta
que hagi tengut tanta durada,

perquè la darrera publicada
ja és la dos-cents setanta.

Dins el camp de la cultura
bastant de fruit ha donat,

amb el seu esforç han lograt,
crec que una bona assignatura.

És un conjunt d’informació
de lo que en el poble està passant.
Alguns personatges entrevistant

i també història de la nostra antigor.

S’ha anat reformant s’equip,
no hi ha titulars ni suplents,

tots són ben conscients
de lo que la revista du escrit.

Moltes més coses es pot dir
d’aquest grup de companys

jo les desitjo molts d’anys
i que jo les pugui servir.  

R. Estarelles. Desembre 2008

GLoSES AL SopAR DE CoANEGRA
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L’altre diassa, el dijous 27 de novembre proppassat, el cor 
parroquial havia acabat l’assaig que fa cada dijous per 
preparar les cançons de les matines del proper dia 24 i el 
grup, que són més de la vintena, davallava per l’escala de 
caragol del cor baixant cap a l’església.

Tots més o manco coneixem l’escala del cor, no pots badar 
i de veritat que és un poc perillosa, ja que els escalons, 
precisament per ser de caragol, són molt estrets a la banda 
de l’arrambador i molt amples a la part de la paret i això, si 
no baixes amb atenció, li dóna un perill i no és la primera 
vegada que hi ha qualque caiguda.

Encara n’hi havia que eren a dalt i de sobte es varen sentir un 
crits esgarrifosos que provenien de l’escala, i els que érem a 
dalt vam dir: “algú ha caigut!!!”, i vam córrer per veure què 
passava i donar auxili en cas necessari.

Hem de tenir en compte que en l’actualitat en el grup del 
cor qui més qui manco, tant dones com homes, el qui no 
ha complit els setanta anys ben a prop s’hi fa, llevat de 
ben honroses emperò comptades excepcions, cosa que 
recordam al nostre rector perquè pensi alguna solució, ja 
sigui posar un altre arrambador a la paret, ja sigui cantar a 
baix a dins qualque capella de l’església, posar un ascensor 
o  muntacàrregues, etc., etc. Per més curiositat hem tret 
la mitja dels que assíduament cantam al cor i dels 24 
participants inscrits ens ha sortit una mitjana de 67,83 anys, 
així que ja podeu fer comptes. A més vos podem dir que les 
tres que feren la garbera els surt una mitja de 72,70 anys.  

Quan els qui anàvem darrera arribàrem el replà de dalt vam 
veure l’escala plena de gent, emperò a devers mitjan grup 
hi havia dones per terra, una cap per amunt, l’altra cap per 
avall, l’altra que s’havia pegat un cop pel cap amb la paret, 
és a dir, una autèntica garbera, tot eren grinyols, ais i giscos 
que en principi ens feren pensar que hi hauria qualque cosa 
greu. Però gràcies a Déu no hi va haver més que un parell 
de cops i morats, que són dolorosos però que no tenen més 
importància.

Al cap d’un parell de minuts, que tothom es va haver 
explicat i contat la seva experiència, l’ambient es va relaxar 
i ja varen començar a fer bromes i a riure i el bon humor va 
tornar, pràcticament com si res no hagués passat, però la 
veritat és que qualcuna se n’anava coixeu-coixeu de cap a 
ca seva. Les implicades en la caiguda són na Francisca C., na 
Joana E. i na Maria D. Alguna d’elles du un morat a la cuixa 
que pareix el mapa d’Europa.

Han passat deu dies i només queda l’anècdota, de la qual 
encara feim acudits i bromes. El que tots volem és que les 
matines d’enguany surtin el més brillants possible i segur 
que dia 24 ja no recordarem la peripècia.

Per la fe que ens duu a donar lluïssor a les funcions religioses, 
no passeu pena que no és suficient aquest accident perquè 
ningú de nosaltres deixi el Cor Parroquial, només volem 
recordar al rector que ell, Déu no ho vulgui, també en podria 
ser servit.

informació

GARbERA DAvALLANT
DEL CoR pARRoqUIAL
M. Cabot



informació

Un nodrit nombre d’afiliats, suficient com per omplir quatre autocars, a l’Associació 3a Edat Persones Majors del nostre 
poble, el passat dissabte dia 13 es traslladà al cor de Mallorca a retre visita a la Patrona dels mallorquins, la venerada Verge 
de Lluc.

Només arribar, en les immediacions del santuari, berenaren de l’acostumada panada i d’un glopet de vi, berenar que ajudà 
a escalfar els ànims en un assolellat però fresc dematí.

A les 11,30 hores el grup acudí a la basílica a oir i ofrenar la santa missa en record i sufragi de les ànimes de les deu sòcies i 
nou socis difunts, que ens han deixat al llarg del present any. 

Després es continuà l’excursió, baixant de la muntanya cap a Pollença i el seu port, passant per la fidel Alcúdia fins a Can 
Picafort en direcció a la meta final, que era Lloret de Vista Alegre, on estava previst dinar d’arròs brut i escaldums. Aquest 
es desenvolupà en un ambient de companyonia i acabà amb un animat ball de saló que, pel que semblava atès les parelles 
que hi participaren, fou del grat dels aficionats a moure’s al compàs de la música.

De tornada a Santa Maria del Camí, a entrada de fosc, es donà per acabada aquesta anual excursió que els afiliats a 
l’Associació 3a Edat Persones Majors reten davant la Verge de Lluc.

ExCURSIó A LLUC 
text i foto: JA



refusada amb els vots en contra de l’equip de govern i el vot 
favorable del PP.

Comunicacions de la Batlia
En aquest apartat es procedí a la lectura de les distintes 
comunicacions de la Batlia.

Apartat de precs, preguntes i mocions
En aquest apartat la portaveu del PP, Antònia Estarelles, 
preguntà sobre el punt en què es troben els treballs i les 
mesures que hi ha previstes per evitar l’embassament de 
les aigües pluvials a la zona de davant Sa Sínia, així com de 
la necessària solució al trànsit en aquell punt.

Una altra pregunta formulada va ser sobre l’estat de les 
investigacions dels autors dels actes vandàlics a S’Escoleta i 
al Col·legi Ramon Llull.
També s’interessà sobre la tasca de l’assistenta social que 
presta els seus serveis a la residència.

A la primera pregunta contestà la Sra. Batlesa, Rosa Vich, 
manifestant que s’està treballant per intentar resoldre el 
problema i donar-li una solució definitiva, fent menció a 
una possible futura solució al pas a nivell del camí de Can 
Franco. Respecte als actes vandàlics igualment informà que 
els autors han estat localitzats i es tenen sota control.

Pel que fa a l’assistenta social, fou la responsable d’aquesta 
àrea, la regidora de Serveis Socials Antònia Martí, qui donà 
les respostes pertinents explicant detalladament les feines 
de la treballadora.

El portaveu d’EU-EV Guillem Ramis formulà preguntes 
sobre l’estat de les fonts dels parcs infantils, i la mancança 
en aquells llocs dels necessaris cartells per advertir de la 
prohibició de consumir-hi aliments i de la presència de 
cans. Aquestes preguntes li seran contestades a la propera 
sessió del Ple, tal com mana la llei.

Aquest fou un ple realment maratonià, que s’allargà 
fins més allà de la mitja nit a causa principalment de la 
importància i quantitat de punts a resoldre. Fou seguit amb 
el natural interès pel nombrós públic assistent.

En el Ple de la Corporació Municipal que tingué lloc en el 
Saló de Plens de l’ajuntament el dijous dia 27 del passat 
mes de novembre, es varen resoldre els següents punts de 
l’ordre del dia:

1r. Foren aprovades les actes de les sessions de 10-04-2008, 
19-05-2008, 29-05-2008, 13-06-2008, 31-07-2008, 25-09-
2008 i 9-10-2008, amb tots els vots a favor manco l’abstenció 
d’EU-EV.

2n. Fou aprovat per unanimitat el Pla municipal de 
drogodependències.

3r. Fou aprovada l’aplicació del Conveni col·lectiu del 
personal de la Residència amb tots els vots a favor manco 
l’abstenció d’EU-EV.

4t. Fou aprovada per unanimitat l’oferta de la resta de la 
parcel·la núm. 159 del polígon 5è per a la construcció de 
l’institut.

5è. Fou aprovada la modificació de l’ordenança fiscal “Taxa 
prestació serveis Residència Cas Metge Rei”, amb els vots en 
contra del PP i l’abstenció d’EU-EV.

6è. Fou aprovat per unanimitat el Reglament de règim 
interior de la Residència Cas Metge Rei.

7è. Per unanimitat fou aprovada la moció de la Batlia per 
adherir-se a la Xarxa Balear de Pobles pel Clima.

8è. Per unanimitat fou aprovada la moció de la Batlia 
per adherir-se a la campanya “Un mes dedicat als Drets 
Humans”.

9è. La moció del PP per a la creació de la figura del Policia 
Tutor fou refusada amb els vots en contra de l’equip de 
govern i l’abstenció d’EU-EV.

10è. La moció del PP sobre l’Escola Graduada fou refusada 
amb els vots en contra de l’equip de govern i l’abstenció 
d’EU-EV.

11è. La proposta d’EU-EV sobre Pacificació del trànsit 
motoritzat fou refusada amb els vots en contra  de l’equip 
de govern i l’abstenció del PP.

12è. La proposta d’EU-EV sobre precs i preguntes fou 

casa de la vila
NoTÍCIES DEL DARRER pLE
JA
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BREUS

Com sol ser habitual en aquestes dates prèvies al Nadal i al 
cap d’any, hi ha en funcionament quatre molins per molturar 
el bessó per després poder elaborar la llet d’ametla. 
Els molins són els següents: Can Vinagre al carrer Paborde 
Jaume, Es Cabàs al carrer Llarg, Can Cama a fora vila -de can 
Franco a la carretera de Bunyola- i el de can Llavorí al camí 
de Coanegra a mà esquerra.
La novetat d’enguany es precisament el trasllat del molí de 
can Llavorí, que els darrers anys estava ubicat  a la Teulera 
Canyelles al camí de Molinets. Enguany està ubicat a una 
finca de fora vila del camí de Coanegra –a uns 800 metres 
de les vies del tren.
Els molins possiblement obriran ja el cap de setmana del 
20-21 de desembre, i els dies abans de  Nadal i de cap d’any.

El dissabte 20 de desembre del 2008 se celebren les noces 
d’or sacerdotals del rector de Santa Maria del Camí, mossèn 
Pere Rosselló i Far. Aquest dia compleix 50 anys de la seva 
ordenació sacerdotal. Per aquest motiu es farà una missa 
concelebrada amb tots els seus amics capellans a les 20.00 
hores a la Parròquia. Després hi haurà un refrigeri per a tots 
els assistents a Can Sanxo. El rector ja fa més de vint-i-cinc 
anys que regenta la parròquia santamariera, motiu pel qual 
es va celebrar un sentit homenatge a la plaça de la Vila.

Torna a ser notícia un robatori. El passat dijous dia 11 de 
desembre va ser assaltat un locutori a Inca; devers les dues 
de la matinada dues persones encaputxades i armades 
varen assaltar un local del carrer Sant Domingo d’Inca, 
l’atracament es va produir amb gran violència (les dues 
empleades del comerç varen haver de ser hospitalitzades). 
Potser perquè el botí del robatori fou minso, els delinqüents 
es varen desplaçar després cap a Santa Maria, on varen 
cometre un segon assalt: els dos homes atacaren un home 
que caminava pel carrer, tot i que no el varen ferir, no. 
Sembla que els robatoris a petita escala van augmentat 
els darrers temps, recordem que al nostre poble fa unes 
setmanes varen robar a un supermercat i també que han 
entrat a algunes cases de fora vila.

MoLINS DE LLET D’AMETLA

NoCES D’oR SACERDoTALS

RobAToRIS

BC

BC

La col·laboradora de la nostra revista Maria-Antònia Gil es 
torna a incorporar a la seva tasca “coanegrina” després de 
la seva maternitat. Na Tonya va tenir el seu primer fill -en 
Toni- el passat mes d’abril. Així doncs, a partir d’aquest mes 
de desembre tornarem a comptar amb la secció habitual 
de demografia a la nostra revista, que ens ofereix dades 
dels naixements, les defuncions i els matrimonis al nostre 
municipi. Benvinguda de nou i l’enhorabona!!

SECCIó DE DEMoGRAFIA
MAF

Els darrers mesos l’activitat comercial del nostre poble ha 
sofert bastants canvis; després del tancament del “Colmado” 
del carrer Llarg i de la carnisseria de ca n’Apol·lònia, ara fa 
unes setmanes també va tancar les seves portes Can Cases, 
també al carrer Llarg -anomenat anys enrere Mari Rosa. 
Aquesta botiga de roba i merceria (que va arribar a tenir 
diverses empleades) tenia sortida al carrer del Marqués de 
la Fontsanta, on venien electrodomèstics, estris de la llar i 
joguines.

També els darrers temps han tancat altres comerços: 
Passatemps, la botiga d’esports del carrer Marques de 
la Fontsanta, i Can Mavet, del carrer del Rosari, on venien 
pinsos. A poc a poc el comerç tradicional i de venda a la 
menuda va barrant les seves portes i dóna pas a una nova 
fisonomia comercial al poble. 

CANvI A LA FISoNoMIA CoMERCIAL 
MAF

A Marratxí enguany ja van pel tercer any que celebren la 
“Fira de la llet d’ametlla”. Enhorabona, i res a dir en contra 
d’ells. Ens alegram que fomentin i celebrin aquesta tradició 
nadalenca, que tampoc no ens interessa monopolitzar, sinó 
que es vagi estenent més i més per Mallorca. Al Pla de na 
Tesa hi ha dos molins que en fan i a tot Marratxí creim que 
són quatre molins en total. Tanmateix el que ens fa una mica 
de pena és que a Santa Maria no es faci una festa semblant 
que recordi el mèrit dels inventors: els frares Mínims del 
Convent i l’origen de la llet d’ametlla al nostre poble. 

LLET D’AMETLLA
MR

MAF
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El nostre poble va ser escenari de la tercera diada màgica. 
El passat dia 28 de novembre va tenir lloc a Ses Cases 
des Mestres aquesta gran gala de la “màgia de prop”, 
organitzada pels mags i les magues del CMM -Cercle Màgic 
Mallorquí–,  associació cultural amb seu a Palma.

Les actuacions de l’anomenada “màgia de prop” permeten 
gaudir de la màgia de les cartes, les  boles d’esponja i altres 
trucs, com bé defineix el seu nom de prop.

El matí oferiren una sessió matinal escolar per als estudiants 
santamariers d’educació infantil i primària i el vespre, en 
tres sales diferents de Ses Cases des Mestres, els diferents 
mags mostraren les seves arts, entre ells el presentador 
de televisió Joan Montse i Gabriel Pareras, “Gabi”, campió 
internacional en aquest tipus de màgia.

GALES DE MàGIA

El dia 26 de novembre tengué lloc l’assemblea de l’agrupació 
local, on s’aprovà el nou programa, presentat per qui serà -a 
partir d’ara- el nou secretari general: Simó Valens.

Assistiren representants del partit a nivell autonòmic, com 
la gerent de la Federació Socialista de Mallorca, Bàrbara 
Bibiloni, i la secretària d’Economia, Innovació i Ocupació, 
Pilar Sansó.

La nova executiva local quedà conformada de la següent 
manera:
President d’honor: Miquel Dols Amengual.
Secretari general: Simó Valens Vicens.
Secretari d’organització: Pere Serra Farinya.
Secretari d’economia i finances: Tomeu Mir Ferrer.
Secretaria de coordinació: Margalida Rosselló Amengual.
Secretària de relacions institucionals i política municipal: 
Antònia Martí Alfano.

El secretari general, Simó Valens, va explicar que l’executiva 
per a aquesta nova etapa reunia per una part gent nova i per 
l’altra gent amb experiència dins el partit. Acabà agraint la 
tasca feta per tots els que sortien de l’executiva.

NovA ExECUTIvA DE L’AGRUpACIó 
DEL pSIb-pSoE
MR

Com cada any, i en van tretze, la nostra Coral cantarà, si 
Déu ho vol, el seu XIII CONCERT DE NADAL el dia 3 de gener 
vinent, que cau en dissabte, i serà a l’església parroquial 
a les 20.30 hores, després de la missa (el Convent està en 
obres) i serà una actuació conjunta amb el cor infantil de la 
Escola de Música Andreu Torrens, i qualque cosa més que 
es vol que sigui una sorpresa.

Preparam també un petit concert a la Residencia Cas Metge 
Rei que, si no hi ha inconvenient, seria el dia abans, és a dir, 
el dia 2 de gener a les 18.30 hores.

Això és un petit avanç informatiu, després ja veureu els 
cartells anunciadors i els programes, com sempre.

LA CoRAL pER NADAL
M. Cabot

MAF



opinió

Arbres i voreres

El que està passant al carrer Jaume I sembla el conte del 
mai acabar. Un cop i altre el mateix problema i el mateix 
resultat, que no la solució. 

Encara els més jovenets es recorden dels arbres que no fa 
massa anys adornaven la via i donaven ombra als vianants 
al llarg de les caloroses tardes estiuenques.

Fins aquí una seda. Emperò (sempre aquest “ditxós” 
emperò!) vet aquí que en créixer  els arbrets, les seves 
arrels començaren a fer malbé les voreres i no va quedar 
més remei que arrabassar-los, arreglar els desperfectes i 
sembrar uns nous arbrets. 

ARbRES I voRERES I NoUS pASSoS 
ELEvATS
Sa Mosca



opinió

1.M’alegra que estiguin d’acord amb mi en el fet que tenir 
dos equips de futbol i gairebé de la mateixa categoria és 
una barbaritat.

2.No crec haver dit que els monitors que estan ensenyant 
el petits no sàpiguen de futbol, però si que mantenc que 
se n’ha de saber, per ensenyar; és més, els millors haurien 
d’estar amb els més petits. Llavors passa que els pares se’ls 
enduen a altres clubs. Ho recorden?

3.No em val que un entrenador que no hagi jugat hagi 
entrenat a 2a i 1a; aquests jugadors ja ho sabien tot.

4.En allò econòmic dic que és un negoci per la senzilla raó 
que quan es negocia una publicitat és que hi ha negoci. 
Però jo no dic que hi hagi guanys (n’hi hauria d’haver), però 
també hi pot haver pèrdues. Em diuen que els llibres de 
comptes són molt nets i transparents. No ho pos en dubte, 
però jo n’he vist alguns (no els del CD Santa Maria) que 
m’estim més cosir-me la boca.

5.Per acabar, per favor posin-se d’acord i facin un bon club. 
El poble de Santa Maria del Camí es mereix com a mínim un 
equip a Preferent i els aficionats els ho agrairan.

ACLARIMENTS AL CD 
SANTA MARIA
Pere Pou

També fins aquí molt bé. Sols que els arbrets s’han tornat 
uns senyors arbres i les seves arrels fan malbé les voreres.

Com veieu tenim el mateix problema que la primera vegada. 
Ara es tornen a arreglar les voreres –no fos cosa que algú 
per mala sort travelàs i es rompés un os– amb l’esperança 
que les arrels no es donin massa pressa a créixer i ens donin 
una llarga treva. 

Pels comentaris sentits a peu d’obra, els arbres allí plantats 
no semblen els més adients al lloc: es fan molt grossos i 
tenen unes arrels poderoses. Fet que, més aviat prest que 
tard, tornarà a presentar el mateix problema d’abans. 

No estaria de més que a l’hora de la seva substitució, que sens 
dubte arribarà, els responsables municipals s’assessorassin 
bé sobre quins arbres convé plantar perquè, d’una vegada, 
s’acabi aquest conte interminable.

Nous passos elevats 

Uns passos elevats faran més segur el carrer Batle Pere 
Jaume Pons. Certs conductors no massa respectuosos amb 
les normes de circulació, al no moderar la velocitat dels 
seus vehicles en transitar per dit carrer, posaven en perill 
la integritat de la resta d’usuaris de la via. Ara amb aquests 
dos passos elevats que s’hi han posat hauran de disminuir-
la, i tendrem una circulació més segura i tranquil·la, tal com 
en el seu dia ocorregué en altres carrers. Enhorabona per la 
iniciativa.



cultura

Des d’aquest espai vos volem informar de les darreres activitats organitzades a la Biblioteca de Cas Metge Rei aquestes 
darreres setmanes. 

El dibuixant i il·lustrador Alex Fito va explicar als nins participants al Taller de còmic que vàrem organitzar el passat mes de 
novembre com elaborar un còmic i les particularitats d’aquest tipus d’il·lustració. N’Alex és il·lustrador de còmics infantils 
i per a adults, a més fa caricatures i ha editat diversos llibres; podeu veure la seva obra a la revista infantil Esquitx, entre 
d’altres. Tenim una petita mostra dels còmics realitzats pels infants a la zona infantil de la biblioteca. 

Aquest mes també vàrem poder gaudir de la representació de Titelles Naip que vengueren des de Vic a mostrar-nos els 
seus personatges basats en l’obra de l’escriptora catalana Mercé Rodoreda, de la quan enguany celebram el centenari del 
seu naixement.

Respecte als concursos de la nostra biblioteca, darrera les pistes d’“El personatge misteriós” del mes de novembre s’hi 
amagava un animal, el llop, personatge que apareix a molts contes populars: Les set cabretes, La Caputxeta Vermella, Els 
tres porquets..., entre d’altres. La guanyadora en aquesta ocasió ha estat na Marina Mas Juárez, de 9 anys, que ja ha rebut 
el seu llibre com a premi. L’enhorabona!!

El llibre amagat darrera les pistes del mes passat era El perfum: història d’un assassí, de l’escriptor alemany Patrick Süskind, 
autor, entre d’altres, de les novel·les El colom, La història del senyor Sommer, Tres històries i una consideració, Sobre l ’amor i 
la mort...

Aquesta novel·la, escrita l’any 1985, ens transporta al subtil món dels aromes. La història es desenvolupa a la França del 
segle XVIII i té com a protagonista un home d’excepcional talent, però capaç de cometre els crims més terribles. Ha estat 
traduïda a 46 idiomes, un d’ells el llatí. L’any 2006 se’n va fer una adaptació cinematogràfica dirigida per Tom Tykwer, en 
la qual va participar el grup de teatre català La Fura dels Baus.

CòMIC, CoNTES I NovES hISTòRIES A 
CAS METGE REI   
Maria-Antònia Ferrer i Vidal



I ara, especialment a partir d’avui, la retirada dels vuit 
androides fins que només en quedaven tres”

I res més per enguany, aprofitam per desitjar-vos unes 
bones festes de Nadal i un any nou ple de noves lectures. 
Molts d’anys!!

Horari  Biblioteca 

De dimarts a  divendres: de 16’00 a  20’00 h.
Dimarts i dijous: de 10’00 a 14’00 h.
I dissabtes: de 9’00 a 12’00 h.

Activitats programades

Dimecres dia 17 de desembre, a les 20:00 h.
Xerrada col·loqui “La família amb fills adolescents”, a càrrec 
d’Antonio José Muñoz, pedagog, mestre i educador social.
Activitat inclosa dins el Pla municipal de prevenció de 
drogues.
 
Dijous dia 18 de desembre, a les 20 h. 
Xerrada conferència “La importància del joc i la joguina en 
l’educació dels infants”. a càrrec de Joan Sans, investigador de 
la cultura popular i autor del llibre “Jugar a fer juguetes”.

Dimarts  dia 23 de desembre, a les 17:30 h. 
Taller d’elaboració de joguines artesanes a càrrec de Joan 
Sans. 

Del 18 de desembre al 3 de gener exposició de joguines 
artesanes elaborades per Joan Sans.

Dimarts dia 23 de desembre, a les 20:30 h
Conferència “La cuina mallorquina en temps de Nadal”, a 
càrrec d’Antoni Tugores, investigador i escriptor.

Dijous dia 15 de gener, a les 17:30 h. 
“Contes de Sant Antoni i el dimoni”, a càrrec de Damià el 
Bufó.

A continuació vos oferim un fragment del text del 
“Llibre amagat” del mes de desembre. Esperam la vostra 
participació!!!

“Roy Baty (el full el va informar) té un aire agressiu, assertiu, 
de falsa autoritat. Té preocupacions místiques i va ser qui va 
proposar la fugida del grup, amb la justificació ideològica d’una 
pretesa ficció sobre el caràcter sagrat de l ’anomenada “vida” 
androide. A més a més, aquest androide va robar, i va fer-hi 
experiments, diverses drogues de fusió mental; quan va ser 
agafat, va declarar que esperava promoure entre els androides 
una experiència de grup semblant a la del mercerisme, que va 
indicar que no era a l ’abast dels androides. Hi havia en això 
una qualitat patètica.
Un androide dur, fred, esperant passar per un experiment del 
qual, a
causa d’un efecte deliberadament fabricat, estava exclòs. Però 
Rick no
podia preocupar-se gaire per Roy Baty. Segons les notes de 
Dave, va sentir una qualitat repel·lent al voltant d’aquest 
androide. Baty havia intentat l ’experiència de la fusió i després, 
quan això va fallar, va provocar la mort d’una sèrie d’éssers 
humans..., seguida per la fugida cap a la Terra.



cultura

Les bodegues Macià Batle han presentat recentment el seu nou vi en societat. Cada any aquests cellers demanen a un 
artista illenc o relacionat amb Mallorca la creació d’una  obra per decorar el vidre d’un dels seus vins de reserva. 

L’artista alemanya Rebecca Horn és l’autora de l’obra que il·lustra l’etiqueta del seu nou vi. Aquesta artista internacional 
que ha deixat fluir la seva creativitat des dels anys setanta en les arts plàstiques, especialment en l’escultura -famosa pels 
seus muntatges escenogràfics per al festival de música de Salzburg-, s’ha inspirat en el jardí de ca seva a Pollença per crear 
l’obra per etiquetar aquest vi.
 
L’etiqueta il·lustra la Reserva Privada 2005. El nou vi negre és elaborat amb varietats de raïm manto negro, callet i cavernet 
sauvignon. N’és resultat una beguda de color robí granat, d’una intensitat mitjana alta i reflexos lleugerament violats.

El nou vi -amb sortida de 10.000 botelles numerades- fou presentat en societat el passat divendres dia 28 de novembre 
pel propietari de les bodegues, Sebastià Rubí, i el seu gerent, Ramon Servalls, en el marc d’una vetllada que aplegà l’art i la 
música i fou amenitzada pel concert del saxofonista Hayden Chisholm i del violinista Oscar Bohórquez que, amb el ritme 
de les cordes i el vent, interpretaren peces de Piazola, Paganini i Bach, entre d’altres. 

pRESENTACIó DEL NoU vI DE MACIà bATLE
text i fotos: MAF
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El proppassat dia 10 de desembre al local d’assaig de Ses Cases des Mestres  es va celebrar l´Assamblea General Extraordinària 
de la Coral Santa Maria del Camí amb l’únic objectiu de nomenar un  nou president de la Coral, per tal de cobrir la vacant 
que es va produir fa uns mesos.

Amb l’assistència de gairebé tots els cantaires (en faltava un)  el secretari en funcions va donar l’Assemblea per oberta i va  
explicar la situació en que es trobava la Coral i que els directius en funcions eren del perer de regularitzar   la situació de 
l’associació.

Va demanar als assistents si algú tenia la voluntat de ser el president de la Coral, després de pensar-hi una estona i en vista 
de que no en sortia cap, ell va dir “No em quedarà més remei que treure l’As que duc dins la mànega” i aquest “as” no és 
més que en: Pere Bover Crespí.

Quan la gent va sentir aquest nom, un aplaudiment general va retronar dins la sala, això demostrava que tothom va votar 
unànimement en Pere i l’aplaudiment no feia més que legitimar el vot  en favor del nou president; al cap d´uns segons i 
com si el primer no hagués bastat amb total espontaneïtat, tornà començar un altre aplaudiment més fort que l’anterior i 
de més llarga durada donant a entendre que el nou president havia estat rebut amb els braços oberts, ja que va complaure 
a tothom.

S’havia fet un tràmit i s’havia complit l’objectiu, així que amic Pere te donam la benvinguda a la coral amb la seguretat i la 
confiança que tenim per davant uns anys de serenitat i de bones anyades, musicalment parlant i estic segur que amb en 
Pere es formarà un equip que anirà de triomf en triomf i així la coral pujarà els graons necessaris perquè el nom del nostre 
poble arribi el més amunt possible.

cultura
pERE bovER CRESpÍ NoU pRESIDENT 
DE LA CoRAL SANTA MARIA DEL CAMÍ 
M. Cabot 

DESpRéS DE pENSAR-hI UNA ESToNA I EN vISTA 
DE qUE No EN SoRTIA CAp, ELL vA DIR “No EM 

qUEDARà MéS REMEI qUE TREURE L’AS qUE DUC 
DINS LA MàNEGA” I AqUEST “AS” No éS MéS qUE 

EN: pERE bovER CRESpÍ.
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entrevista

En Miquel “Talí” és actualment el membre més antic de 
l’agrupació socialista, a la qual va afiliar-se per les saons 
del 1977. Darrerament n’era el secretari general, després 
d’una llarga trajectòria de més de 30 anys dins el partit. 
Des de Coanegra hem trobat convenient entrevistar-lo ara 
que deixa el càrrec de secretari, per deixar constància de 
les seves vivències dins el món de la política. Amb aquest 
fi vàrem mantenir una conversa amb ell al mateix local del 
seu partit a la plaça Nova.

Miquel,d’on et ve la vena política?

Mon pare, Sebastià, ja era socialista. Quasi tots els “Talins” 
podríem dir que eren esquerrans. En canvi per part de 
mumare, que eren “Xela”, quasi tots eren de dretes, i fins i 

tot qualcun havia estat falangista. Però els “Talins”, com t’he 
dit, sempre varen ser socialistes. A Alaró, on hi ha part de la 
meva família, un parell d’ells han estat dins l’ajuntament 
com a regidors.

Però tu quan et vares convèncer de ser socialista?

Això va ser l’any 75, quan feia el servei militar al quarter de 
Son Sant Joan. Allà hi havia un cabo valencià amb el qual ens 
férem amics i començàrem a xerrar sobre el tema. Ell em va 
deixar un llibre que es titulava “Republicanos en el exilio” 
o una cosa així. Llavors ens reuníem amb un altre, érem 
tres, dins l’habitació del cabo, que no ens solien molestar, i 
fèiem llargues xerrades sobre política. Pensa que en “Paco” 
(el dictador Franco) encara era viu i dins un quarter havíem 
d’anar alerta. Mon pare, un poc alarmat, em deia que anàs 
viu, que si em trobaven amb un llibre així fent el servici ho 
passaria malament ferm!

MIqUEL pIzà FERRER DEIxA LA SECRETARIA DE 
L’AGRUpACIó DEL pSIb-pSoE DE SANTA MARIA
text: Mateu Ramis Canyelles
fotos: Rafel Pisà
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I quan t’afiliares al partit?

Després de tornar a Santa Maria l’any 77 vaig entrar a 
l’agrupació del poble. Llavors el secretari era l’amo en Toni 
“Franco”. Record que a les primeres reunions jo em veia 
com un al·lot, comparat amb tota aquella gent, que eren 
històrics dins el partit. Hi havia l’amo en Tomeu de “can 
Mort”, en Pedro Mas, en Miquel Bestard “des Cantó”, en 
Joan Capó Matas, etcètera. Devora ells jo em sentia com un 
al·lot i podia dir poques coses.

O sigui que conegueres personalment Tomeu Horrach, el 
qui va ser primer batle de Santa Maria en temps de la 
República?

El vaig conèixer i vaig passar moltes hores xerrant amb ell. 
Jo anava moltes vegades a ca seva i quasi sempre el trobava 
assegut a la camilla. Ell em contava coses de quan havia estat 
batle i de quan vengué es “moviment”. L’amo en Tomeu era 
un home molt pacífic. Era un socialista convençut, però que 
sempre volia dur endavant les seves idees a les bones. Record 
molt les frases seves, perquè sempre repetia el mateix: “Heu 
de xerrar amb tothom sense haver de barallar-vos”, “heu de 
fer les coses bé”, “no heu de tenir rancor”, “els socialistes no 
vos heu d’enfadar entre vosaltres”. Els darrers anys, quan ja 
no podia venir a l’agrupació, jo anava a cobrar-li la quota de 
soci i ell sempre tenia molt d’interès a pagar-la.

Després de mort en Franco, quan va arribar el primer 
ajuntament democràtic, en què fou elegit batle de Santa 
Maria en Joaquín Morales, els socialistes ja hi fóreu pre-
sents?
Sí, l’amo en Toni Dols, que era cap de llista, va entrar de 
regidor. Jo aleshores era un jovenet i anava a la llista de 
número onze. Després durant una sèrie d’anys hem estat 
dins l’ajuntament fent feina d’oposició. A més de l’amo en 
Toni, després hi va haver en Jaume Salom “Perot” i la filla 
de l’amo en Toni, Àgueda Dols. Poc després vengué l’època 
que fou regidor en Toni Santandreu, de “can Matas” o de 
“can Quelet”, que és quan es va fer la moció de censura a 
Josep Estarelles del PP i va entrar de batle en Mateu Morro. 
Aquí durant un parell de mesos estiguérem dins l’equip 
de govern de l’ajuntament, duent endavant una sèrie de 
feines i d’iniciatives.

Tanmateix dóna la impressió que és en aquest moment 
quan el vostre partit pateix una davallada. De fet a les 
següents eleccions municipals, quan es torna a presentar 
en Toni Santandreu, ja no surt elegit...

Jo crec que, davant el poble, qui va saber capitalitzar millor la 
moció de censura va ser en Mateu Morro. De fet, encara que 
nosaltres la vàrem aprovar i que es dugué endavant també 
gràcies a nosaltres, no en vàrem treure gaire benefici. És 
natural que qui té el càrrec de batle és qui en pot treure 
més profit. Record que nosaltres els socialistes vàrem 
intervenir en una sèrie de coses, com la millora de la plaça 
de Son Fango o posar el nom al camp d’esports “Antoni 
Gelabert”, o per resoldre un greu problema de falta d’aigua, 
que intervinguérem amb EMAYA en temps d’en Madico... 
Però llavors, al final, sempre era en Mateu qui sortia a la foto 
i als titulars del diari, i qui al final el poble va reconèixer. 
Potser alguna cosa nosaltres no la vàrem saber fer bé.

He sentit a dir que llavors l’agrupació socialista va patir 
una crisi, o com s’acostuma a dir ara, va haver de passar 
la travessia del desert...

Hi va haver una davallada. La nostra gent es va desanimar, i a 
això es va afegir que tenguérem problemes dins l’agrupació: 
el candidat que volíem presentar per a les eleccions del 1999, 
en Sergi Rajoy, va dimitir just mig any abans de la campanya 
i vàrem quedar totalment descol·locats. Estiguérem a punt 
de no presentar-nos. Si des de Palma no haguessin empès 
molt fort no ens presentam. Nosaltres dèiem a Francesc 
Antic: “Farem campanya per tu per a les autonòmiques i 
res més”. Però ells insistiren que havíem de presentar-nos 
també a les municipals. Em triaren a mi com a cap de llista i, 
amb ganes o sense, vaig haver de presentar-me. I d’aquesta 
manera vàrem fer la campanya electoral, a darrera hora, 
procurant fer-la el millor possible. Però, així i tot, aquell any 
no vàrem aconseguir entrar dins l’ajuntament.

Però el 2003 tampoc no va anar massa bé.

Tenguérem el mateix problema que la vegada anterior. 
Aquest pic el candidat a cap de llista, Tomeu Juan, renuncià 
just un mes abans de les eleccions. Hi hagué unes discussions 
sobre la seva feina al tren que provocaren la seva renuncia. 
Després a l’atropellada presentàrem n’Antònia Alfano, que 
per mala sort aquest pic li faltaren 9 o 10 vots per poder 
entrar.



A mi no em sembla desencertat el moment que has triat 
per desembarcar del vaixell, no com diuen que fan les ra-
tes, que fugen del vaixell quan aquest s’enfonsa. Tu deixes 
la secretaria a un moment que tot va bé...

M’agradaria deixar clar que no abandon el partit. I també 
que ningú del partit m’ha fet la traveta perquè me n’anàs 
del càrrec. Jo ho he volgut deixar pel meu compte. He 
decidit passar de la primera a la segona línia. Vaig veure 
que hi havia un bon candidat, en Simó Valens, amb un bon 
programa, i ara el que faré serà ajudar-li en tot el que pugui 
a dur-lo endavant. De fet ja m’han encomanat, i he acceptat, 
anar al Consell Polític, que se sol fer una vegada cada mes a 

Pareix que l’any 2007 és quan s’inverteix la tendència elec-
toral negativa i a partir d’aquí el PSIB-PSOE comença a 
remuntar.

Sí, aquestes darreres eleccions, amb la mateixa candidata, 
Antònia Alfano, vàrem aconseguir no només entrar dins 
l’ajuntament sinó ser decisius i entrar a formar part 
de l’equip de govern municipal, juntament amb Unió 
Mallorquina i Gent per Santa Maria. El nostre partit té ara un 
àrea de govern, amb l’avantatge que també està governant 
a Balears i a Madrid. Esperam que tot això serà positiu de 
cara al futur.



Palma, com a representat de l’agrupació de Santa Maria.

Fent un poc de balanç de la teva feina política d’aquests 
anys, quins han estat els teus objectius?

Mira, a mi m’agrada fer feina dins el poble i amb la gent. Jo 
no som un intel·lectual, ni una persona de molts d’estudis. 
Jo sé que personalment tenc un nivell fins on puc arribar. 
Però dins les meves possibilitats he intentat fer feina per al 
partit i servir com he pogut la gent.

Molta de la meva feina ha estat d’informació, de fer 
contactes i fer reunions per anar resolent problemes. Si puc, 
m’agrada posar en contacte per exemple una associació 
amb la persona que li pot resoldre el problema o que li pot 
donar una subvenció. Em vaig moure perquè la Voltadora 
de can Andria tornàs al poble. Darrerament he fet gestions 
per a l’associació de festes de Son Fango i per a la tercera 
edat. Ara fa poc, per moure allò del futur institut. Moltes 
vegades només són gestions, cridades per telèfon, anades 
a Palma, aconseguir una cita d’una persona amb una altra. 
Sempre m’he mogut dins això.

Certament, Miquel, no dones la impressió de ser una per-
sona ambiciosa, ni que cerquis comandar...
No m’agrada comandar ni figurar. Ni tan sols m’agrada sortir 
a les fotos. De vegades quan fan fotos em retir i qualque 
vegada n’han haguda de repetir qualcuna de l’Executiva 

perquè resultava que jo no hi sortia i n’era membre i havia 
de sortir forçat.

T’he de dir que encara que aquests 30 anys sempre he anat 
a les llistes electorals, sempre he cercat anar el més enrere 
possible, i si he anat un poc més endavant ha estat perquè 
m’ho han demanat els companys de l’agrupació.

Jo som tot el contrari d’aquestes persones que es barallarien 
per anar el primer de la llista. Et podria contar un parell de 
casos reals de gent de Santa Maria, que no eren ni del partit 
socialista i que s’han vengut a oferir personalment per anar 
el primer de la nostra llista i com a candidat a batle. Això ens 
ha passat un parell de vegades i a un parell d’eleccions!

Per acabar, Miquel, com t’has duit durant aquest anys 
amb les altres forces polítiques del poble?

Sempre he pogut parlar amb tothom. Jo diria que Santa 
Maria és un poble on quasi sempre els polítics hem guardat 
les formes. Jo personalment mai no he tengut un “no” ni he 
posat cap emperò per asseure’m i xerrar amb ningú d’un 
altre partit. Crec que he fet el que recomanava l’amo en 
Tomeu Horrach de “can Mort”.

Per a mi ha estat un plaer xerrar amb en Miquel, al qual 
coneixia poc abans i amb qui la xerrada ha estat com una 
alenada d’aire pur. Fins a una altra i per molts d’anys.

Esmeralda

Joieria tradicional mallorquina

Reparació i restauració de joies,  

creacions pròpies

Reina Esclaramunda 4,  Palma-tel: 971710907



 Benvolguts amics i amigues,
Les festes de Nadal continuen sent un espai de trobada, de companyonia familiar i amb els amics més íntims, de record per 
als que ja no hi són, i d’il·lusió per als més petits. Un espai per sentir, reflexionar i renovar els projectes i les esperances que 
m’agradaria compartir amb tots vosaltres.
Sé que enguany moltes persones viuran les festes amb més austeritat que altres anys i amb una certa inquietud perquè 
la crisi econòmica mundial ja ens ha començat a afectar. Ara costa més trobar o mantenir un lloc de feina i arribar a final 
de mes. 
Us vull dir, amb tota claredat, que a les Illes Balears estam treballant de debò per convertir aquestes dificultats en una 
oportunitat per plantejar-nos un futur millor per a tots. L’any 2009, el meu Govern farà el major esforç possible en dues 
direccions: intensificar la política social per ajudar els més dèbils, i reforçar les inversions en obres públiques i privades, per 
reactivar l’economia. 
Hem aconseguit la col·laboració del Govern d’Espanya per construir noves línies de tren i millorar el transport públic, 
per fer escoletes, per estimular la construcció amb la renovació de les instal·lacions turístiques, la millora dels barris i les 
facilitats per accedir a un habitatge. I treballam de valent perquè les Illes Balears aconsegueixin un finançament just, que 
ens permeti garantir una bona qualitat en l’atenció a la salut, a l’educació, i al benestar de les persones, especialment 
d’aquelles que per edat o per malaltia estan en una situació de dependència.
Ara que tots feim plans per a l’any que comença, us vull demanar també un esforç addicional, que ha de servir per aconseguir 
un avanç qualitatiu en la societat i en l’economia balear. Joves, treballadors i treballadores, empresaris, institucions...  a 
tots us deman que us impliqueu més. Hem de deixar d’estar quasi a la coa en formació, en productivitat, en l’accés a 
la universitat. Hem d’assumir que el temps dels doblers fàcils s’ha acabat, per a tots. Ara cal formar-se, fer recerca, ser 
innovadors, ser els primers en qualitat i en competitivitat.
A les Illes Balears hem d’estrenar una nova forma de créixer, per progressar amb més seguretat en el futur, amb més 
benestar per a les persones. Per progressar mantenint la ruralia, la nostra agricultura, el paisatge i tot el patrimoni. 
Estic convençut, com va dir el poeta, que entre tots ho podrem tot. I perquè estic convençut que caminarem junts, sempre 
endavant, us puc dir de bon de veres: 
Bones festes i molts d’anys!

SEMpRE ENDAvANT!



onomàstica
ASCENDENCIA I ESCUTS DEL LLINATGES
DE MALLoRCA
RJ

MoRANTA

Llinatge que va tenir el seu origen al Principat de Catalunya. 
La seva etimologia presenta diverses hipòtesis, la més 
segura sembla ser una variant de Morant, que el més 
segur és que vengui del nom germànic Morand, que en 
documents medievals germànics apareix llatinitzat el segle 
XIII en les formes Morandus i Moderandus. L’etimologia 
del radical mor, que forma aquest nom, també podria ser 
una derivació del llatí maurus, “moro”. Pel que fa al segon 
element, and, el me¡és segur és que sia procedent del gòtic 
andeis, “punta” (de l’espasa), radical ben conegut i freqüent 
en noms personals germànics. 

Cal tenir en compte que també podria ser un derivat del 
nom personal llatí Maurandus, derivat de Maurus, que 
MT Morlet admet com l’origen dels llinatges francesos 
Morand, Morant, Morandeau i Morandy, i del llinatge italià 
Morandi. 
Són diversos els cognoms derivats del nom personal 
germànic Morand, ja que l’ascendència llatina és molt 
dubtosa, com Moranta, variant que pot considerar-se 
exclusiva de les Illes Balears, Morante, variant molt repartida 
per tot el territori espanyol, i Morant i Morand, variants 
pròpies del País Valencià. 

La primera referència que tenim de l’establiment de 
persones amb aquest cognom a Mallorca ens trasllada a 
l’any 1285, quan, entre les persones que juraren homenatge 
i sagrament al rei Alfons III d’Aragó, hi figurava Arnau 
Moranta com a diputat per la vila de Binissalem.

El segle XIV al Corpus d’Antropònims Mallorquins figuren 
persones amb aquest llinatge: al quern de setmana de la 
parròquia de Sant Jaume de Ciutat, a mitjan segle XIV, l’any 
i al monedatge d’Inca dels anys 1329 i 1336.

L’any 1359, a la llista dels homes d’armes de la part forana de 
Mallorca amb motiu de la guerra contra Castella, hi trobam 
Johan Moranta a Inca i Jaume Moranta a Sant Joan. 

Als registres d’esposoris dels anys 1459 al 1496 de l’Església de 
Mallorca, “Concessos”, hi figuren las següents inscripcions: 

El 29 de setembre del 1459, Pedro Mortanta de Selva i 
Coloma, filla de Joan Riera, també de la parròquia de Selva. 
Testimonis, Pedro i Antoni Ferragut. 

Tomàs Martí, mariner, i Isabel, filla de Gonçal Moranta, 
mariner, registraren el seu esposori a la parròquia de Santa 
Creu el 8 de juliol del 1460. 
       
El 15 d’abril del 1496 Batista Moranta, mariner, i,  Pereta, 
viuda d’Arnau Seti, mariner, fan jurament d’estar casats, 
parròquia de Santa Creu. 

Segons el Llibre registre d’ordenacions sacerdotals de 
l’Església de Mallorca, el  15 d’abril del 1384 rebé les ordres 
menors Bartomeu Moranta, fill de Antoni Moranta, i l’any 
1390 fou ordenat prevere Joan Moranta, fill de Joan Moranta 
de la Diòcesi de Mallorca.  

Al Capbreu d’Almoina, l’any 1518, hi figura Pere Moranta 
com a notari al testament de Bernat Ballester, on consta 

FERRERIA JUAN COLL S.L.
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en el període comprés entre els segles XIV i XVIII:  

Tomàs Moranta l’any 1555 fa un important donatiu a la vila 
d’Andratx, per tal de ajudar les víctimes ocasionades per 
l’assalt dels turcs l’any 1555.

Mateu Moranta, el 10 de juliol del 1569, va obtenir el privilegi 
perpetu de ciutadà pels serveis  en favor de la corona. 

Felip Moranta fou doctor en drets i oïdor del Suprem 
Tribunal de Justícia de Mallorca. A la seva casa i hort fundà, 
l’any 1647, el col·legi de jesuïtes Sant Martí, que després es 
convertí en fàbrica de vidre. 

Pere Moranta era capità el 1641 a la guerra de Catalunya, 
i Jaume Moranta ocupà el càrrec de jurat els anys 1701 i 
1706.

El cognom Moranta ha donat lloc a topònims a l’illa de 
Mallorca com: Can Moranta, propietat rústica de Binissalem; 
al terme de Campos, entre Can Estela i Son Busquets; i a 
Santa Maria del Camí a la possessió situada a la vora del 
camí d’Olesa i la casa del carrer de l’Església d’aquest mateix 
poble.

Hort d’en Moranta. Antic hort del terme de Palma. Era 
situat intramurs entre l’església de Sant Jaume i Bonaire. 
L’any 1581 pertanyia al Sr. Jaume Moranta, doctor en lleis, 
de qui prengué nom. Aquest hort fou progressivament 
urbanitzat d’acord amb la reforma interior de Palma del 
1943 projectada per l’arquitecte Gabriel Alomar i Esteve. 
Entre altres s’hi troben el carrers de Bonaire, el de Baró de 
Santa Maria del Sepulcre i l’avinguda Jaume III.

Aquest fou un llinatge que dugueren persones de 
rellevància en la vida mallorquina. No fou un cognom 
comú entre el poble, com ho demostra el fet que a las 
Informacions Judicials sobre els afectats de la Germania de 
l’any 1523, on figuren cinc mil persones, no en trobam cap 
de cognom Moranta. 
 
Avui en dia continua essent un llinatge no massa nombrós; 
al municipi de Muro és on proporcionalment hi ha la 
presència més elevada; el trobam de manera notable a 
Esporles, i a Mancor de la Vall pot considerar-se com a 
discreta. A Santa Maria la incidència d’aquest llinatge és 
pràcticament nul·la.     

Fonts: Els mallorquins nom a nom, Els pergamins de la 
Cartoixa de Valldemossa, El Llibre d’ordenacions sacerdotals, 
els Concessos des del 1459 al 1496, i El Capbreu d’Almoina.

l’obligació de Francesc Miquel Ballester de fer cremar 
perpètuament una llàntia d’argent a la parròquia de 
Manacor.   
 
Al llibre registre dels pergamins de la Cartoixa de 
Valldemossa, hi podem veure  les següents inscripcions:
           
Document del 28 juliol del 1232 en què es comunica que 
Pere Moranta, juntament amb Duran Coch i Guillem Camp, 
tenen facultat del rei per distribuir als homes de Barcelona 
pobladors de Mallorca els honors i les possessions que el 
mateix rei els ha assignat. 
   
  El 7 de març del 1515 Miquel Moranta figura com a 
notari en la venda d’un esclau de nació de negres anomenat 
Antoni que fa Jordi Castell, donzell, a Miquel Ozona, paraire, 
al preu de 15 lliures 
  
Pau Moranta de Binissalem fa de testimoni al testament 
que va atorgar el 6 de gener del 1641 Gaspar Bestard de la 
Torre de Binissalem.  

Persones que tengueren rellevància a la vida mallorquina 

EN CAMPER D’OR, UNA  MUNTANYA DE GULES AMB UNA MORERA
DE SINOPLE AL CIM.

MURO I ESPORLES , POBLES DE MALLORCA ON HI HA LA 
PRESèNCIA MES NOTABLE D’AQUEST COGNOM. 



29

pARENòSTIC
RJ



JUDENHASS – (Ponent Mon)

Què significa Judenhass? La seva traducció literal és “odi al jueu”, però per a Dave Sim, 
l’aclamat autor de Cerebus, és una paraula que engloba un significat encara major, del qual 
desafortunadament el món no és prou conscient. Ajudat d’un estil fotorrealista que busca 
l’impacte visual, Dave Sim intenta plasmar tot el contingut que comporta el concepte que 
va dur la humanitat a cometre l’acte més atroç de la història, però aquesta vegada des de la 
perspectiva d’algú aliè al sentiment jueu, sense concessions, que posa en dubte els punts 
de vista de personatges cèlebres que mostren una realitat que el món occidental sempre 
ha intentat negar.

LOS CARRUAJES DE BRADHERLEY – (Dolmen)

Los Carruajes de Bradherley és un tom únic de Hiroaki Samura, el gran artista creador de la 
gran sèrie del Japó feudal, La Espada del Inmortal. 

“Debes conocer la realidad, Cordelia” “Cuando amanezca.... creo que me volveré loca” “Si tuviera 
un alma más pura...”  

Convertir-se en filla adoptiva de la família Bradherley era el somni de totes les nenes de 
l’orfenat. El desig de triomfar en la Companyia de l’Òpera Bradherley era l’esperança que 
tenien les nenes, però la destinació a què van arribar era una espècie de fossa fosca sense 
fons. És el començament d’un malson de terror i de crueltat. Hiroaki Samura s’endinsa de 
ple en la foscor de l’època victoriana i demostra amb el seu estil de dibuix tan característic 
i personal, d’esbossos esquinçats i de gran caracterització de personatges, que és un dels 
mangakas més consolidats del moment.

JENNA JAMESON’S SHADOW HUNTER – (Panini)

De la imaginació de l’estrella de l’erotisme Jenna Jameson arriba el fosc relat d’una dona 
atrapada per forces més enllà del coneixement humà. Una jove òrfena i bella accepta 
sotmetre’s a una regressió que li permeti trobar el significat de les visions demoníaques 
que la persegueixen. És llavors quan entrarà en contacte amb un perillós poder difícil de 
controlar, i amb un misteriós tipus amb una espasa que mai no la deixarà tota sola. El dia 
es convertirà en un infern per a la nostra heroïna, sobretot després de descobrir el nom del 
seu pare. 

EL MAGO DESCALZO – (La Cúpula)

“El 19 de maig del 1918 obstaculitza en vigor un nou codi de Dret Canònic aprovat per a tota 
l’Església pel papa Benedicto XV, segons el qual quedava prohibit dur imatges de sants en 
les processons que se celebressin durant la festivitat del Corpus Christi, així com executar 
danses populars i escenificacions teatrals durant les mateixes. Això va provocar que les 
parròquies d’alguns pobles i llogarets s’oposessin a secundar aquesta mesura...” (Text de 
solapes).

còmic
Jaume Martí Santandreu >>> www.blogspot.miontedon.com





L’equip de gimnàstica rítmica de Sineu, del qual forma part 
la santamariera Aina Oliver Bisbal, s’ha proclamat guanyador 
del campionat de gimnàstica rítmica de l’Estat espanyol. 
Aquesta és la primera vegada que un equip de les nostres 
illes aconsegueix aquest triomf, tot i que en el certamen hi 
participaren altres equips mallorquins, concretament de 
Consell, Marratxí i Palma.

La gimnàstica rítmica és un dels pocs esports purament 
femenins, és un dels esports més creatius, caracteritzat 
per la imaginació, igual que totes les disciplines que tenen 
relació amb la música i l’expressivitat corporal, així com les 
modalitats de dansa. 

El seu objectiu és aconseguir exhibicions originals, 
encadenar exercicis difícils i, a més, aconseguir desenvolupar 
exercicis equilibrats i que potenciïn l’expressivitat. Les seves 
exhibicions conjuguen la tècnica depurada, l’expressió 
harmònica corporal, el ritme baix, la inspiració esportiva i la 
bellesa del cos en moviment 

Aquesta gimnàstica en certa manera pot ser considerada 
un art, a més d’un esport, per la seva plasticitat i bellesa. 
Existeixen quatre tipus de dificultats que aporten valor 
tècnic al muntatge: salt, flexibilitat i ondes, de gir o 
d’equilibri utilitzades majoritàriament en corda, pilota, cinta 
i maces (respectivament). En els campionats és valorada 
també la part artística del muntatge, així com l’execució, i 
són penalitzats els errors comesos per les gimnastes.

El Campionat Nacional de Gimnàstica Rítmica per equips 
va tenir lloc el dies 22 i 23 de novembre a Santander. 
L’equip dirigit per Maria Victòria Madroñal va participar en 

esports
AINA oLIvER bISbAL: GIMNASTA CAMpIoNA
MAF

la categoria benjamí, en la disciplina de mans lliures, i va 
competir amb altres trenta-dos clubs.

L’equip integrat per cinc nines, Aida Cano, Maria del Mar 
Mas, Mª Elisabet Martorell, Lisa Elser i Aina Oliver, va 
guanyar la medalla d’or en la competició en el nivell base, 
la categoria escolar. El premi va consistir en un trofeu i un 
diploma.

N’Aina, que aquest mes de novembre ha fet els vuit anys 
(just a temps per poder participar-hi) practica la gimnàstica 
des dels tres anys, s’hi va engrescar seguint les passes de la 
seva germana més gran, n’Antònia Maria, que en practicava 
(ho va deixar per una lesió al genoll). Entrena amb l’equip 
de gimnastes de Consell un parell de dies a la setmana (tres 
hores cada dia), més els dissabtes quan hi ha competició 
per assajar els muntatges. Tot i l’esforç de dedicació, i 
l’ econòmic (les despeses de roba, sabatilles, viatges i 
desplaçaments), a n’Aina li encanta fer gimnàstica i ballar...; 
segurament l’haureu vista a les actuacions de playback a 
les festes del poble. Tot i que ens confessa que troba molt 
difícil algunes peces com el “cinc” i la “fresa”.

N’Aina estudia tercer d’educació primària al Col·legi Ramon 
Llull, diu que li agrada molt anar a escola, que la seva mestra 
és molt divertida (és na Cati Abrines), perquè fan coses 
molt divertides: una bolla de suro amb “lentejuelas” per a 
l’arbre de Nadal, un pastoret de plastilina per al betlem, un 
hort ecològic... També diu que li agrada molt la música i la 
plàstica, estudiar Medi per conèixer coses dels animals..., 
però amb les matemàtiques arrufa una mica el nas.

A més de bona gimnasta n’Aina és una nina molt simpàtica 
i eixerida, per això no ens ve gens de nou que tengui tants 
pretendents.

L’enhorabona Aina, i no perdis mai aquesta tendresa!!
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El passat 30 de novembre el CD Santa Maria dugué a terme, 
un any més, la presentació de les seves plantilles. El dia no 
va acompanyar gaire ja que tot el dia plogué. A les quatre 
jugadors, entrenadors, delegats i tota la gent que forma 
part del club estaven citats al camp municipal d’esports. 
El club, en veure com estava el temps, demanà permís a 
l’ajuntament per poder fer-la dins del pavelló, i per part de 
la regidoria d’Esports no hi va haver cap impediment, tot al 
contrari, tot foren facilitats per poder dur la presentació a 
terme. La veritat és que fou una bona iniciativa fer-la allà 
dins. 

Aquest any el club, a causa de la falta de jugadors, no ha 
pogut completar totes les categories que en un principi 
tenia inscrites, però així i tot ja n’hi ha unes quantes. 

La presentació, acompanyada de música en tot moment, 
començà amb la desfilada dels més petitons, l’escoleta 
dirigida per Miquel Hernández i com a monitor Víctor Blesa. 
Acte seguit aparegueren els benjamins futbol 8, entrenats 
per Víctor Álvarez i com a delegat Toni Rosselló. Després 
els alevins futbol 7, entrenats per Pedro Blesa i Paco Mota 
de delegat. Els infantils aquest any estan dirigits per Juan 
Gutiérrez i de delegat Toni Morales. Els cadets per Nadal i 
Toni Redondo de delegat. Els juvenils entrenats per Miquel 

Segona Regional
Santa Maria – Sant Jordi   0 – 3
Esp.Sa Vileta – Santa Maria  2 – 2
Santa Maria – Son Cladera  0 – 0
At. Albiceleste – Santa Maria  5 – 0

Juvenils 1ª regional grup b
Son Ferrer A – Santa Maria  3 – 2
Santa Maria – Pollensa   1 – 3
Atº Camp Rado – Santa Maria  0 – 2
Genova – Santa Maria   4 – 3

Futbol 11 femeni regional, grup b
S’Horta – Santa Maria   11 – 0
Sant Jordi – Santa Maria   13 – 0
Santa Maria – Ses Salines  0 – 4
Cadets 2n regional grup C
Ca’n Picafort – Santa Maria  3 – 1
Santa Maria – Alaró   1 – 1
Atº Son Servera – Santa Maria  4 – 5

Hernández i Pedro Blesa de delegat. Les fèmines per Rafel 
Muñoz i de delegat Francisco Muñoz, i les amateurs per 
Juan Sedeño, Mateu Marquès de segon i Juan Gázquez de 
delegat.

El regidor d’Esports Toni Oliver digué unes paraules als 
assistents agraint la feina feta pel club amb l’esport base i la 
gent que mou el club, començant pels jugadors, entrenadors 
i acabant pels pares. També un emocionat president Toni 
Noguera va agrair la presència dels allà presents i només li 
quedaren forces per dir “Visca el Santa Maria!!!”.

Cal també destacar la feina que fan per al CD Santa Maria 
Jaume Ripoll com a massatgista i Bernat Colomar amb el 
cobrament de les entrades, que també és l’encarregat de la 
bugaderia. 

Abans de començar el CD Santa Maria posà a la venda 
paperetes per fer un sorteig, en el qual hi havia samarretes 
del club, un cuixot i una bicicleta. Entre els molts 
d’afortunats hem de destacar-ne dos: el regidor d’Esports, 
que se’n dugué una camiseta que li feren posar allà mateix 
i que ja se’n va dur posada, i la batlessa, que fou agraciada 
amb la bicicleta, en la qual feu una petita volta.

Infantils 2n regional grup b
Esporles – Santa Maria   5 – 6
Santa Maria – Sollerense   3 – 2
Pollensa – Santa Maria   4 – 2
Santa Maria – Rtv. La Victoria  3 – 3

Alevins futbol 7 grup b
Santa Maria – Santa Eugenia  7 – 0
Santa Maria – Binissalem   3 – 3

benjamins futbol 8 pobles, grup C
Santa Maria – Binissalem   0 – 1
Santa Maria – Murense   1 – 1
Constancia – Santa Maria  4 - 1

pRESENTACIó CD SANTA MARIA

RESULTATS CD SANTA MARIA DE DIA 15/11
FINS DIA 07/12

Jaume Ordinas Benestar

Jaume Ordinas Benestar
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Alevins futbol 7 grup C
Santa Maria At. – Es Pla   2 – 8
Maria de la Salut – Santa Maria At. 8 – 3

Gravera Alou – Santa Maria   54-39
Santa Maria – Esporles    34-53
2ª Autonòmica Masculina
Unicmall - Santa Maria   72-69
Santa Maria – Hostal Nadal   83-94
Júnior Masculí A
Santa Maria – Sa Pobla    74-17
Comasa - Santa Maria    67-46
Santa Maria – Joan Capó    83-49
Júnior Masculí b
Binissalem - Santa Maria   70-54
Santa Maria – De la Cruz    58-66

Cadet Femení
Santa Maria – Hispania    50-55
Molinar – Santa Maria    0-43

Infantil Masculí
Binissalem  – Santa Maria   70-26
Santa Maria – Son Servera   55-80

Infantil Femení
Santa Maria – Petra    43-51
Binissalem – Santa Maria   58-25
Santa Maria – Joan Capó    20-50
 

Tercera regional grup A
Santa Maria At. – Montaura  4 – 2
Can Pastilla – Santa Maria At.  2 – 0
Santa Maria At. – Sp. Valldemosa  1 - 3

Desprès de ben bé tres mesos de competició la majoria 
d’equips ha arribat a la darrera jornada de lliga abans de 
les vacances de Nadal, unes vacances que gairebé duren un 
mes, entre el darrer cap de setmana de partits oficials, els 
dies 13-14 de desembre, i la represa de les lligues dia 18 de 
gener.

Un mes que la majoria d’entrenadors aprofitaran per 
corregir les errades comeses i intensificar el treball de 
tècnica individuali tàctica d’equip, i és que és necessari 
per a quasi la majoria dels equips del club, que pareix que 
estan inmersos en una cadena de resultats negatius. I és 
que enguany no hi ha cap equip a hores d’ara que estigui 
lluitant per places a dalt de la classificació, sinó més bé a la 
inversa, tan sols l’equip Júnior masculí A es troba en una 
còmoda i satisfactòria cinquena posició. Haurem de posar 
doncs les esperançes en els equips de minibàsquet masculí 
i femení i en els dos preminis, que acaben de començar les 
seves competicions, de les quals us oferirem els resultats 
en el proper número.

RESULTATS:

1a Autonòmica Femenina
Sa Pobla – Santa Maria    66-35
Santa Maria – Jovent    14-60

esports
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Organitzat per la Federació Balear de Caça, el passat dissabte dia 29 de novembre es va celebrar el Campionat de Balears de 
Caça menor amb ca  2008.

De l’esdeveniment se’n va fer ressò la premsa escrita balear: el diari Última Hora de diumenge 30 de novembre i el Diari de 
Mallorca de dimarts 2 de desembre, il·lustrant ambdues publicacions de manera gràfica i a tot color la diada.

Els terrenys on es va desenvolupar la prova pertanyen a la Societat de Caçadors de Palma i estan ubicats al vedat de caça de 
Bendinat, a la zona del Coll de Sa Creu.

La climatologia no va acompanyar gens ni mica, fou un cap de setmana amb molta pluja i vent. Així i tot tant els caçadors 
amb els seus cans o cusses com els jutges que els acompanyaven hi posaren tot el seu bon fer.
 
Els participants del campionat de Balears, que enguany cal dir eren tots  bastant joves, són els representants de les diverses 
societats de caçadors establertes dins tota la nostra comunitat autònoma, i per tant hi podem trobar gent d’arreu de 
l’arxipèlag balear.
El guanyador absolut del campionat de Balears fou José A. Gutiérrez, membre de la Societat de Caçadors de Calvià, que va 
assolir la màxima puntuació amb 2 cegues i 3 perdius.

Els santamariers Andreu Cañellas Vich ( caçador) i Albert Dols Martorell (jutge jurat), primer i segon classificats 
respectivament al campionat local de caça  2007 de Santa Maria del Camí, foren els nostres representants.  

Andreu Cañellas, juntament amb el seu ca bretó “Jack”, va quedar en onzena posició cobrant una perdiu, lloc més que bo si 
tenim en compte que eren 38 els caçadors inscrits i que molts d’ells ni tan sols pogueren abatre cap peça.

En representació de les institucions públiques es comptà amb la presència del director general de Protecció d’Espècies i 
Educació Ambiental, del director  general de l’IME, del director general de Caça i del president de la Federació Balear de 
Caça, el Sr. Jaume Ripoll. Aquest darrer dirigí unes paraules a tots els presents, animant-los a seguir en la pràctica de la caça, 
tot tenint cura i  respecte cap el medi natural.

La nostra més sincera enhorabona al nostre amic i soci Andreu Cañellas Vich, que com molts de vosaltres sabeu és un 
dels millors caçadors amb ca i escopeta del nostre poble. I també agrair la funció de jutge jurat, sempre imprescindible, a 
n’Albert Dols Martorell.

Una frase a tenir sempre present per tots els qui ens agrada la pràctica de la caça: anar a caçar és molt més que anar a pegar 
tirs.

Correu electrònic de la Societat de Caçadors de Santa Maria del Camí.
cazadorsantamaria@hotmail.com 

CAMpIoNAT DE bALEARS 
DE CAçA MENoR AMb CA 
2008
Catalina Martorell

ANAR A CAçAR éS MoLT MéS qUE 
ANAR A pEGAR TIRS



Dia 30 de novembre es va disputar la darrera prova del 
campionat de Balears de Trial a Maria de Salut, ja estava 
tot decidit i degut al mal temps la inscripció fou pobre, 
realment la darrera prova es va dur a terme entre els dies sis 
i vuit de desembre a Eivissa; però aquesta no és una prova 
puntuable pel campionat, i molts de pilots l’aprofiten per 
anar-hi i celebrar el títol.

El pilot santamarier Mateu Benegas, es va proclamar a 
la darrera prova Campió de Balears de la seva categoria, 
la categoria Open, amb 163 punts, tres més que el 
segon classificat n’Ismael Gijón i amb 48 sobre el també 
santamarier Maties Pizà, que finalment fou tercer.

Altres santamariers també han destacat en les distintes 
categories que han competit, com en Tomàs Pizà, 
aconseguint el subcampionat a la Categoria Expert amb 
106 punts, sis més que en Sebastià Batle, que fou finalment 
tercer amb 100 punts.

A la categoria màster en Julià Panadés és feu també amb el 
subcampionat del seu grup amb 136 punts, empatat amb el 
tercer classificat i a 28 del primer en J. Mª Segura.

Aquests pilots han completat una gran temporada, 
aconseguint campionats i subcampionats en aquelles 
categories en les quals han competit. Podem dir que el 
nivell al nostre poble és ben alt, i a veure si l’any que vé 
poden mantenir aquest mateix nivell o fins i tot superar-lo 
i que hi hagi més d’un de campió. 

El campionat ha estat molt disputat, gairebé fins a les 
darreries no s’han decidit els guanyadors, les proves no 
han estat fàcils i en moltes d’elles la climatologia no ha 
acompanyat i ha donat més d’un ensurt a més d’un pilot, les 
proves s’han disputat tan a Mallorca com a la resta d’illes. 

Fins d’aquí uns mesos, en el sopar que anualment que 
organitza la Federació de Motociclisme no es farà el 
lliurament dels trofeus als diferents campions de Balears.

esports
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TRIAL opEN 2008
Jaume Ordinas Benestar
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El passat dissabte dia 13 de desembre va tenir lloc en el 
Polisportiu de Santa Maria l’exhibició de Jiu-Jitsu que 
dugueren a terme per cinquè any consecutiu els alumnes 
de n’Emili Vidal del gimnàs K.O. Gym. 

L’acte, que va començar a les 17:30 i fou presentat per 
Susana Álvarez, durà poc més de 2 hores. A la primera part, 
després de sortir al tatami individualment, per ordre de 
cinturó, i presentar-se al públic assistent, els participants 
donaren a conèixer la base tècnica d’aquesta art marcial. La 
segona part va consistir en una mostra de l’aplicació de les 
diferents tècniques defensives en situacions reals: defensar-
se d’un atracament, d’un intent de robatori, d’una agressió, 
... Entremig hi va haver una mostra de la resta d’esports que 

es practiquen al gimnàs com són la boxa, el kick boxing o 
el full contact i entrevistes als entrenadors i practicants 
d’aquests esports. 

Una vegada més es va fer patent la capacitat de n’Emili per 
connectar i motivar els joves alumnes davant la pràctica 
d’un esport que requereix constància i disciplina. Els 
alumnes participants posaren tot l’interès per fer-ho el 
millor possible i s’esforçaren perquè l’exhibició sortís tan 
bé com l’havien preparada. 

L’acte es va tancar amb una entrega de medalles i diplomes 
a tots els participants. També hi va haver un trofeu pels tres 
alumnes que més han destacat durant l’any: Aina Ramis 
Canyelles, Adrià Font Manzano i Gabriel Amengual.

ExhIbICIó DE JIU-JITSU
Margalida Canyelles



temps de cuina

Sopa Torrada

Ingredients: 
Carn (vedella, xot o gallina)
Carn picada de xot o vedella
Cebes
Pastanagó
Ous
Xulla
Herbassana 
Moraduix
Espècies
Oli
Sal

preparació:
Primer farem un brou amb la carn i el reservarem. Després 
amb les cebes, el pastanagó, l’herba-sana i el moraduix, tot 
ben picat, farem un bon sofregit dins una cassola. En tenir 
fet el sofregit hi afegirem el brou.
Mentrestant amb la carn picada, els ous que haurem bullit 
prèviament, la xulla i les espècies farem unes pilotetes que 
posarem a bullir amb el sofregit. Li donarem color amb 
safrà o un altre colorant. Salpebrar al gust.
Quan tot és cuit anirem col·locant dins d’una altra cassola 
una capa de pa torrat, una capa de pilotetes i una altra capa  
amb la verdura. A continuació posarem aquesta cassola 
damunt els fogons amb poc foc a fi que es vagi encalentint 
pertot. I ja tenim la sopa torrada a punt de servir.  

Escaldums d’indiot

Farem unes tallades grossetes d’indiot i les sofregirem 
dins una cassola amb saïm i una ceba tallada a trossos. 
Quan la ceba es comença a daurar hi afegirem una cabeça 
sencera d’alls, una tomàtiga a trossos, una fulla de llorer i 
un tassonet de vi sec.
Fet el sofregit, hi afegirem l’aigua i ho deixarem bullir fins 
que la carn estigui cuita, moment en què hi afegirem una 
picada feta amb ametlles torrades i pelades, un poc de 
moraduix i un poc de sobrassada, que aclarirem amb un poc 
de llet. També hi afegirem patató fregit. Salpebrar al gust.

CUINA DE NADAL
JA

Ho deixarem tot que es vagi fent a poc a poc. Apagarem el 
foc i ho deixarem reposar com més temps millor abans de 
tornar a ser encalentit per servir.

Llet d’ametla amb coca

Per elaborar aquest dolç, exquisit i tan nadalenc plat, primer 
de tot és necessari obtenir el seu principal component, 
que no és altre més que la llet d’ametla: preuada beguda 
pròpia de la nostra contrada, sortida de les mans pacients 
i enginyoses dels frares mínims del Convent de la Soledat 
de Santa Maria que any rere any, seguint una tradició 
pluricentenària, ha endolcit les festes de Nadal a tantes 
santamarieres i tants de santamariers. 

preparació de la llet:
Després d’escaldar el bessó d’ametla el pelarem i el durem 
a moldre a un dels tres molins que encara queden al poble, 
a on podrem fer una xerradeta amb els altres veïns que 
també esperen el seu torn. Pensau dur un recipient per a la 
llet. Arribats a casa posarem la llet dins una olla, hi afegirem 
sucre, una branca de canyella i pell de llimona i ho posarem 
al foc perquè bulli. Se li ha de tenir esment puix per poc que 
vos descuideu vos vessarà. El temps que ha d’estar bullint 
depèn del costum de cada casa. N’hi ha a qui agrada més 
clareta i a altres més espessa, cosa que aconseguireu fent-la 
bullir més o manco temps. Igualment passa amb el sucre, 
n’hi haurà que la voldran més dolça i d’altres no tant. Sigui 
com sigui no vos escapareu de passar dues hores davant els 
fogons. 
Ara sols falta llescar la coca dins els plats, abocar-hi la llet i 
servir. 

Tambó d’ametlla

Un quilo de bessons d’ametlla crus i pelats per cada quilo 
de sucre.
Dins una greixonera daurarem els bessons d’ametlla. A 
continuació hi afegirem el sucre i ho anirem remenant 
sense parar fins que el sucre es fongui. Després ho retirarem 
del foc i ho abocarem damunt una llauna untada d’oli. 
Amb mitja llimona que tindrem tallada anirem aplanant la 
massa de bessons i sucre per tota la llauna fins  deixar-la 
ben plana. Quan estigui freda la farem bocins.
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Antonia Mulet Ordinas.- N. 12.08.1919.- D. 07.04.2008
Geoffrey Robert Blain.- N. 26.05.1917.- D. 25.04.2008
Gabriel Vich Pastor.- N. 12.03.1930.- D. 01.05.2008
Miguel Ramis Nadal.- N. 09.12.1916.- D. 12.05.2008
Margarita Estarellas Aloy.- N. 30.05.1919.- D. 22.05.2008
Barbara Garau Gregorio.- N. 25.11.1922.- D. 27.05.2008
Antonio Ramis Sabater.- N. 16.06.1927.- D. 28.05.2008
Nani Moussaoui.- N. 02.02.1972.- D. 23.05.2008
Antonio Serra Matas.- N. 20.04.1932.- D. 02.06.2008
Maria Fiol Bernat.- N. 16.07.1923.- D. 04.06.2008
Jerónima Borràs Frontera.- N. 15.08.1921.- D. 08.06.2008
José Matas Bibiloni.- N. 21.07.1935.- D. 30.07.2008
Miguel Llinás Parets.- N. 04.11.1953.- D. 05.08.2008
Sebastiana Salom Dols.- N. 12.11.1925.- D. 16.08.2008
Miquel Mir Gamundí.- N. 10.10.1993.- D. 09.09.2008
Carmen Avilés Ayuso.- N. 30.12.1914.- D. 14.09.2008
Antonia Jiménez Funes.- N. 30.12.1914.- D. 25.07.2008
Ana Perona Manich.- N. 20.03.1922 .- D. 17.11.2008
Monserrat March Crespí.- 02.07.1919.- D. 27.10.2008
Ana Maria Pastor Pol.- Dia 26.03.1912.- D. 27.10.2008
Julia Rodríguez Martínez.- Dia 29.08.1908.- D. 02.12.2008

Matrimonis
David Farras Serra i Maria Magdalena Horrach Estarellas.- Dia 
05.04.2008
Francisco Forteza Pericás i Maria del Carmen Gargallo Ferrer.- Dia 
12.04.2008
Marc André Bronsard i Rosa de l’Auba Alemany Riutord.- Dia 
03.05.2008
Luis Fernando Meza Herrera i Maria Yolanda Victoria Nogueira.- 
Dia 17.05.2008
Cruber Weiner Cevalles Chávez i Estela Mabel Valldolid Montiel.- 
Dia 24.05.2008
Peter Uwe Von Berger Gruber i Jenny Helena Paris.- Dia 
07.06.2008
Joan Vidal Dols i Marina Campomar Garrido.- Dia 28.06.2008
Juan Carlos Varela Martínez i Maria Pilar Castell Homar.- Dia 
07.06.2008
Rafael Pino Martínez i Esperanza Quintana Potrero.- Dia 
21.06.2008
Juan Llabrés Guasp i Maria Dolores Pérez Piña.- Dia 14.06.2008
Alvaro Fernández González i Maria Isabel Bover Macho.- Dia 
05.07.2008
Jaime Sampol Estarellas i Catalina Nadal López.- Dia 12.07.2008
David Díaz-Delgado Carrillo i Susana Umbert Sánchez.- Dia 
19.07.2008
José Rocha Raya i Maria Isabel Moreno Cantallops.- Dia 22.07.2008
Francisco Javier Hernández Mulet i Joana Maria Benestar Bestard.- 
Dia 25.07.2008
Rafael Maimó Bestard i Coloma Amada Más Martínez.- Dia 
26.07.2008
Cesar Vera Martínez i Carolina Rodríguez Vega.- Dia 26.07.2008
Miguel Antonio Triay Cantallops i Raquel Maria Montserrat-Pla 
Escobar.- Dia 26.07.2008
Germán González Ponce i Auba Juan Forteza.- Dia 09.08.2008
Gabriel Amengual Borràs i Maria Antònia Cerdà Sancho.- Dia 
30.08.2008
Manuel Buceta López i Silvia Ripoll Rullán.- Dia 04.09.2008
Fernando Sampol Rosselló i Aurora Fuentes Martínez.- Dia 
06.09.2008
Francisco Miguel Garau Hernández i Manuela Fernández Garzón.- 
Dia 06.09.2008
Robert Hugh David Conolly i Aoife Maria Deirdre Grant.- Dia 
13.09.2008
Pedro Seguí Navarro i Magdalena Borràs Salom.- Dia 11.10.2008
Sebastià Català Sastre i Rosario Amor Iniesta Romera.- Dia 
12.10.2008
Antonio Salazar Martínez i Maria Antònia Quintero Cañellas.- Dia 
11.10.2008
Bernat Mateu Casasnovas i Isabel Maria Llorca Sureda.- 08.11.2008
Nicolás Pozo Casado i Maria Francisca Femenias Bosch.- Dia 
29.11.2008
José Maria Cruz Valle i Naiara Mendiguren Igarzabal.- Dia 
12.12.2008

Naixements
Lucía Barrero Reina.- Dia 10.03.2008
Dolça Català Darocha.- Dia 13.03.2008
Adrián Ramon Solano.- Dia 28.02.2008
Paula Sastre Fuster.- Dia 14.03.2008
Gabriel Hernández Benestar.- Dia 26.03.2008
Daniella Anthony.- Dia 03.04.2008
Iris Solano Montell.- Dia 10.04.2008
Pere Juan Hernández.- Dia 17.04.2008
David Juan Hernández.- Dia 17.04.2008
Carla Jaume Ramis.- Dia 02.05.2008
Aina Juaneda Ramis.- Dia 05.05.2008
Auba Pons Cirer.- Dia 09.05.2008
Iker Matías Rebasa Vera.- Dia 09.05.2008
Maria Inmaculada Tramullas Torres.- Dia 16.05.2008
Alejandro Sbert Pérez.- Dia 20.05.2008
Lucas More Muñoz.- Dia 24.05.2008
Catalina Bover Llabrés.- Dia 23.05.2008
Eithan Díaz-Delgado Sánchez.- Dia 24.05.2008
Xavi Peñarrubia Sánchez.- Dia 02.06.2008
Salima el Fakir.- Dia 04.06.2008
Llúcia Borràs Cañellas.- Dia 08.06.2008
Tomeu Salom Amengual.- Dia 10.06.2008
Nicolás Jacobo Figuerola.- Dia 13.06.2008
Pere Pañella Castell.- Dia 12.06.2008
Marta Ferrer Comas.- 14.06.2008
Raul Zappata Impelliccieri.- dia 29.06.2008
Jaume González Colom.- Dia 30.06.2008
Miquel Llompart Cañadas.- Dia 03.07.2008
Lluc Darocha Ramírez.- Dia 05.07.2008
Nuria Morales Serrano.- Dia 06.07.2008
Carmen Benítez Suárez.- Dia 10.07.2008
Carlos Gómez López.- Dia 09.07.2008
Mariona Torrens Martí.- Dia 23.07.2008
Albert Joan Gornals.- Dia 05.08.2008
Sandra Jara Garrido.- Dia 07.08.2008
Sergi Rodríguez Colom.- Dia 08.08.2008
Tuana-Luna Goebelsmann.- Dia 08.08.2008
Nuria Morales Uribe.- Dia 18.08.2008
Mariona Servera Pons.- Dia 21.08.2008
Gerard Noguera Santander.- Dia 25.08.2008
Marc Melis Canals.- Dia 03.09.2008
Jaume Gelabert Mayol.- Dia 02.09.2008
Carla Jerónimo Torrents.- Dia 04.09.2008
Aina Abad Núñez.- Dia 10.09.2008
Elisabeth Abad Nuñez.- Dia 10.09.2008
Llúcia Valle Díaz.- Dia 14.09.2008
Júlia Cladera Amengual.- Dia 22.09.2008
Adam El Bahry.- Dia 27.09.2008
Llúcia Ordinas Fuster.- Dia 03.10.2008
Cristina Barea Martínez.- Dia 07.10.2008
Aina Estarellas Crespí.- Dia 15.10.2008
Nura Mantxola Barrera.-  Dia 30.10.2008
Pep Estarellas Colomar.- Dia 31.10.2008
Mateu Matas Payeras.- Dia 02.11.2008
Alejandro Juárez Pedraza.- Dia 02.11.2008
Leire Irles Gámez.- Dia 16.11.2008
Nicolás Terrones Avilés.- Dia 14.11.2008
Júlia Salord Mesquida.- Dia 17.11.2008
Iker Montes Sánchez.- Dia 22.11.2008
Francesc Yuste Bruno.- Dia 22.11.2008
Paula Morro García.- Dia 23.11.2008
Rocío Mesa Bosch.- Dia 29.11.2008
Maria Canyelles Sevilla.- Dia 04.12.2008
Eduard Garau Pons.- Dia 07.12.2008
Miquel Vich Guzmán.- Dia 02.12.2008

Defuncions
Luisa Manchón López.- N. 28.08.1919.- D. 21.03.2008
Margarita Munar Tugores.- N. 30.04.1935.- D. 28.03.2008
Domingo Barceló Pujol.- N. 14.09.1938.- D. 06.04.2008

demografia



Metereologia
dia a 8 h  M  m lect. evap humitat  pluges pluges comentari a les 8 hores solars   
    evap    m  h.  v.    
  
1 16,7 25,1 11,1 4,9 3,2 87 - 31 - 73    -     -     -  sol fort,niguls de cotó a mestral,vent en calma rosada 
2 22,0 17,5 13,0 8,1 4,3 86 - 35 - 60 -     -     -  solellet,niguls blancs per tot,fora sol,ventet de ponentpluja
3 12,7 19,5 10,1 12,4 2,1 88 - 65 - 70 o    o    - 4,7 solellet, cel tapat, ventet de llevant tempesta 
4 18,4 23,4 10,4 14,5 3,2 86 - 47 - 47 -     -     -  solellet, niguls grisos a tramuntana, vent gregal 
5 20,0 24,9 11,4 17,7 1,9 87 - 30 - 50 -     -     -  solellet,cel ras, vent de mestral fluixet
6 19,3 25,5 12,5 1,9 2,0 86 - 43 - 60 -     -     -  solellet,niguls blancs grossos vent fluix de llebeig
7 20,9 23,8 15,5 3,9 5,6 86 - 44 - 72 -     -     o ip solellet, a nort niguls blancs,  vent de llebeig fluixet pluja
8 17,2 22,6 14,6 9,5 2,6 86 - 47 - 47 -     o    o 2,7 sol fort niguls xotets a tramuntana,ventet de gregalpluja 
9 20,1 22,0 16,8 10,1 2,0 88 - 64 - 75 o    o    o 12,7 cel tut tapat,miguls grisos,vent fort de llevant pluja 
10 21,1 23,54 16,9 12,1 3,5 87 - 60 - 73 -    -     o 0,1 fora sol,tot blanc de niguls vent fort de gregal pluja,calitja 

des 188,4 227,8 132,3 95,1 30,4   20,2
      
11 20,0 24,0 19,1 15,6 2,4 85 - 69 - 75 -     -     -  sol enterbolit,un tel per tot, vent de llevant
12 22,0 24,5 20,4 18,0 1,8 83 - 61 - 80 -     -     -  cel tot unigul prim fora sol calitja a la serra
13 21,5 24,2 16,8 1,8 2,1 85 - 65 - 81    -     -     -  tot ennigulat, basca, tot u, vent de mestral fluix
14 20,3 25,0 14,3 3,9 2,8 82 - 62 - 75 -     -     o 1,0 sol enterbolit,un tel per tot, vent de llevant rosada 
15 20,0 25,0 15,0 6,7 1,5 86 - 54 - 82 -     -     -  solellet enterbolit, tel prim o boira alta, vent de llwevant rosada 
16 18,5 24,0 16,4 8,2 1,5 88 - 50 - 86 -     -     -  fora sol, cel tot u de nigulets, vent de llebeig
17 19,2 24,1 14,0 9,7 1,2 88 - 50 - 80 -     -     -  solellet,niguls prims, ventet fluix de llebeig
18 20,1 24,5 14,1 10,9 2,8 86 - 61 - 77    -     -     -  fora sol,tot tapat nigul prim,ventet de llevant
19 20,5 24,8 15,0 13,7 2,6 80 - 65 - 70 -     -     -  solellet,niguls grans grossos a tramuntana, xaloc
20 19,4 25,0 17,9 16,3 2,2 85 - 55 - 80 -     -     -  fora sol,tot tapat niguls blancs i grisos, llevant fluix  
   
des 201,5 245,1 163,0 104,8 20,9   1,1
      
21 19,1 26 14,1 2,2 2,2 90 - 59 - 82 -     -     o 63,4 solellet,a llevant nigulets llargs, ventet de gregal pluja,torrent
22 17,0 22,5 15,1 4,4 2,7 90 - 47 - 90 -     o     - 0,8 solellet, vent de mestral, niguletsa al nort llargs com peixos  
          pluja,torrent 
23 17,0 19,2 10,8 7,1 2,7 89 - 57 - 58 -     -     -  solellet, niguls llargs, vent de xaloc rosada,torrent
24 12,0 19,3 10,2 9,8 1,3 90 - 50 - 89 -     o     o 8,3 solellet enterbolit, a migjorn boires altes, llevantet fluix  
          pluja,torrent 
25 16,8 21 12,6 11,1 2,5 86 - 63 - 67 -     -     -  fora sol.tot u de niguls, llevant fortet
26 19,9 21,5 14,2 13,6 2,4 89 - 66 - 79 -     o     o 10,6 solellet, nigulets blancs a migjorn,ventet fluix de llevant pluja 
27 20,8 23,7 11,9 16,0 1,1 86 - 62 - 68 o     o     o 22,2 bon sol, niguls grossos grisos, vent de llevant pluja 
28 18,1 21 15,0 1,1 1,1 89 - 60 - 89 o     o     - 2,5 sol tapat,cel tot u,ventet fluix de llebeig pluja 
29 11,8 14,5 11,8 2,2 2,1 88 - 75 - 75    -     -     o 1,0 solellet, niguls grisos grossos,ventada de llebeig pluja 
30 14,0 17,4 13,5 4,3 4,5 86 - 45 - 45 -     -     -  fora sol,niguls grossos grisos,vent de llebaig
31 16,1 21,4 13,9 8,8 2,7 88 - 40 - 81 -     -     - 108,8 fora sol,boira de niguls negres ventet fluix de ponent.  
   
des 182,6 227,5 143,1 80,6 25,3   108,8
      
mes 572,5 700,4 438,4 280,5 76,6   130,0      

 R E S U M :             
mitja de les màximes  22,6  Màxima pluja en un dia 63,4
Mitja de les mínimes  9,0  Dies de pluja  13
Màxima del mes   17,4 dia 30  Dies de neu  0
Mitja mensual a 8   18,4  Dies de calabruix  0     
Mínima del mes   10,1  Dies de tempesta  1     
Oscil·lació màxima     Dies de boira  0     
evaporació mitja diària  2,5  Dies de rosada  4
total pluges del mes   130,0  Dies de gelada  0
Dies de neu posada   0  Dies torrent passa  4     

 
Control efectuat per Miquel Cabot Parets            
Lloc de control Son Borreó,Santa Maria            
Coordenades UTM:X480,0 kms Y 3391,7 kms           
Z-160 Latitud 39º40,5,5º longitud 2º,46,8’E           
 

Nit bona
A partir de 00:00hrs
La Sibil·la versió Rock
Ray Callao
Divendres 26
A partir de 23:00hrs
8 Tribus
Dissabte 27

A partir de 23:00hrs
Barrumbada
 per Confirmar
Nit Vella
A partir de 01:00hrs
Gran Festa De Cap D’any 
Divendres dia 2
La Perra Parda y La Camada 

Lechosa
Alter Ego
Te Corrs
Dirty
Dissabte 3
Skyline






