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EDITORIAL
Quan tengueu en les vostres mans aquesta revista,
els Reis Mags d’Orient ja hauran passat per Maria,
satisfent els desitjos dels que haureu fet bonda i no
sigueu mereixedors de carbó.
Volem compartir amb tots els nostres lectors el que
hem demanat als Reis Mags. Això sí, tenim els nostres
dubtes de què ens puguin satisfer, ja que viuen en una
zona molt malmenada, la de l’Orient.
Per això el que primer els demanam és que, en la
mesura de les seves possibilitats, posin pau entre la gent
que viu, o ho intenta, en països com Israel, Palestina,
Líban, Iraq, Afganistan, ... i països limítrofs. (Encara
que els qui més poden decidir sobre aquesta pau estan
molt llunyans d’aquesta zona tan conflictiva).
I per no abusar, just els hem demanat una segona
cosa: que ens llevin de damunt aquesta amenaça de
destruir el Pla de Mallorca amb una absurda i
innecessària autovia. Una autovia que just beneficiarà els
que la construiran, ja que ningú l'ha demanada, i molt
manco els veïnats dels pobles que travessarà, des d’Inca
a Manacor.
I ja que la raó que han donat els nostres
dirigents per a fer-la ha estat el resultat favorable en les
passades eleccions, recordau que pel març n’hi ha unes
altres, on seria convenient deixar molt clar aquest no a
l’autovia.
Pel que fa al demés esperam, estimats lectors, que
l’any que just acaba de començar us sigui favorable i
amb bona salut.
Bony any 2004.
HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:
Maria Antònia Munar i Riutort, Jesús Murgui Soriano, Pere Morey i
Servera, Joana Maria Capó, Cecili Buele i Ramis, Miquel Rosselló i
Quetglas, Miquel Jordan i Ronsano, Pere Sureda Ribas, Pep Ferriol,
Agrupació PSM-Independents de Maria i Melcior Fullana.
EDITA:

Associació Cultural FENT CARRERANY
Sant Miquel, 11 07519- Maria de la Salut

IMPRIMEIX: Gràfiques SIBA
Santa Margalida

correu electrònic:
fentcarrerany@premsaforana.com

Nº DEPÒSIT LEGAL: PM-457/1986

La redacció de Fent Carrerany
no es fa responsable de les
opinions dels qui hi escriuen
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CONCURS DE BETLEMS

En aquesta segona edició del concurs
de Betlems que ha organitzat Fent
Carrerany amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Maria, s’han presentat
quinze participants, els betlems dels
quals teniu en aquesta pàgina i els
guanyadors a la portada. El jurat ho
tingué molt difícil a l’hora d’atorgar els
premis ja que cada un dels betlems tenia
un encant molt especial. Es considerà
la creativitat, les figures, els materials i
els efectes especials...
Els betlems premiats foren:
Accèsit per als alumnes d'Educació
Infantil del CP Antoni Monjo
Tercer premi per n'Antoni Jordà
Aparicio
Segon premi per en Nadal Josep
Ferriol Negre.
Primer premi per na Miquela
Riutort Company
L’organització del concurs agraeix la
col·laboració de totes les persones que
han participat com també la de
l’Ajuntament de Maria; i espera que
de cada any el nombre de participants
augmenti i d’aquesta manera poder
recuperar aquesta tradició nadalenca,
tan arrelada en la nostra cultura popular.
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NADAL A L'ESCOLA

Els pares, com cada any, preparant la xocolata per
berenar

Els més petits, els tres cursos d'Educació Infantil
cantant una Nadala.

Alumnes de primer

Alumnes de segon

Alumnes de tercer

Alumnes de quart
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Alumnes de cinquè

Alumnes de sisè

LES MATINES D'ENGUANY

El cant de la sibil·la fou interpretat un any més per na
Catalina Ferriol Colombram

Na Bàrbara Aina Ferriol Galmés interpretà el cant de
l'àngel

Els nins del grup d'esplai Es Rebrot, cantant una nadala
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Salutació de Nadal
De cap manera vull deixar d’aprofitar l’ocasió de
dirigir-me a vosaltres per felicitar les festes de
Nadal, una tradició que arranca des de molt lluny,
una tradició mil·lenària que anualment retorna amb
força renovada, amb renovats esforços per a què
totes les persones rebin amb esperança l’arribada
d’un nou any.
Aquesta nova força és la que desig que tots tinguem per
afrontar un 2004 que es presenta carregat de projectes i
d’esperances que, de tot cor, esper que puguin fer-se
realitat. Estam a Nadal, un temps per a retrobar-se i establir
noves fites, que són les que el pròxim any hem d’aconseguir
tots junts.
Tant de bo que aquest Nadal ens doni la pau d’esperit
necessària per a què sapiguem afrontar amb serenitat i
optimisme els reptes que tenim per davant, les iniciatives
que volem plasmar en realitats en els pròxims mesos. És
aquest un temps en el qual tots tenim la convicció que
serem capaços de dur a bon port allò que ens hem proposat.
Que a l’any 2004 tot siguin paraules d’amor.
Maria Antònia Munar i Riutort
Presidenta del Consell de Mallorca

DINAR DE NADAL AMB EL CONSELL DE MALLORCA
El dia 16 de desembre
fórem convidats a dinar al Molí
d’en Sopa. Hi assistiren els
consellers d’Obres Públiques i
Urbanisme, Sr. Antoni Pascual,
i el de Cooperació Local, Sr.
Miquel Riera i el director
Insular de Carreteres, Sr.
Gonzalo Aguiar. Acabats els
postres s’obrí un animat diàleg
sobre la problemàtica del Pla de
Carreteres. El conseller no
volgué opinà res del projecte
d’autovia Inca-Manacor, dient
que no era competència seva i
anuncià la inminència de les
obres de desdoblament de la
carretera Palma-Manacor.
Perquè ens arreglin la carretera
Maria-Sineu, on es produeixen
constants accidents, haurem
d’esperar fins l’any 2007, si
ningú ho accelera.
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Arquebisbat de València
Bisbe Auxiliar
València, 27 de desembre de 2003
Benvolguts fills de l’Església de Mallorca:
La Providència ha volgut que el nomenament pel Sant
Pare com a Bisbe de la vostra estimada Diòcesi, quedi
emmarcat plenament dins el temps de Nadal, quan, units
a l’Església universal, celebram el gran misteri del
Naixement del Senyor.
Déu vulgui que tot el que aquest Misteri significa,
com a manifestació del seu amor, de la seva proximitat i
presència salvadora, guiï i il·lumini el meu ministeri entre
vosaltres.
Us anim a prosseguir en la pregària per D. Teodor,
així com en el record agraït per la seva llarga i fecunda
entrega a la nostra Església. Agraesc a l’Administrador
Diocesà i al Col·legi de Consultors la preocupació que
tenen per vosaltres durant aquest període. Desitj que
seguiu, conduïts per l’Esperit, la tasca d’edificar l’Església
de Jesucrist en consonància amb els temps presents i
seguint la vostra rica història de santedat i servei enmig
de la societat de Mallorca.
Accept amb goig venir a servir-vos com a Bisbe,
posant la meva confiança en Déu: Ell em guiarà pel vostre
bé. Confii, també, en vosaltres, especialment en els meus
germans preveres, persones consagrades i fidels cristians
laics, en la vostra comprensió i ajuda. Pregau per mi, així
com jo ho faig per vosaltres.

Que la Mare de Déu de Lluc ens seguesca portant
vers Jesús.
Amb la meva benedicció, rebeu també el meu desig
d’un Feliç Nadal i d’un Any Nou ple de béns.
+ Jesús Murgui Soriano
Bisbe electe de Mallorca

Activitats que s'han realitzat durant el mes de desembre a la biblioteca municipal:
- "Com decorar la teva festa" dia 2 de
desembre.
Vengueren uns quaranta infants a passar-s’ho bé.
Material utilitzat: plats de cartó, rotllanes de cartó del paper
de wàter, pintures que es disolen amb aigua, cola blanca
i pinzells.
- "Calendari de l'any 2004" dia 18 de
desembre.
Aquest dia varen venir menys infants ja que coincidia amb
altres activitats.
Material utilitzat: fotocòpies d'un calendari del 2004,
llistonets de fusta, fil de llana de colors, cola blanca,
cartolina, plastilina i pinzells.
Les dues activitats foren dirigides per na Margalida Mas
Gomila.
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(Els textos en cursiva són els meus afegits al manifest original. Ho faig constar per no involucrar el conjunt
d’entitats signants del document en les meves afirmacions, alguna de les quals semblaren una mica
excessives a alguna d’elles. Pere Morey i Servera)

MANIFEST DEL 31 DE DESEMBRE 2003
(Defensem la terra. Autodeterminació)
“Què volen AQUESTA GENT, tan ufana i tan
superba?”
Avui, dia 30 de desembre de 2003, commemoram
el nostre origen com a poble i la nostra incorporació als
Països Catalans. El 31 de Desembre, per a tots nosaltres
l’autèntica Diada de Mallorca, és un moment per a la
reivindicació dels nostres drets, trepitjats des de fa 289 anys,
i per fer una reflexió sobre què volem en el futur. Un futur
que ha de ser lliure entre els pobles lliures del planeta, perquè
no creiem ser més que ningú, però tampoc manco que ningú.
La situació creada durant els darrers temps als
Països Catalans i molt especialment a Mallorca ens obliga

En Pere Morey, durant el curs passat, a l'escola de Maria

(a mantenir-nos alerta,) a mobilitzar-nos davant la regressió

els més odiosos de tots aquests judes són els que se diuen

democràtica impulsada per AQUESTA GENT, l’extrema

mallorquins i mensypreen la llengua d’aquesta terra. Un

dreta neofeixista espanyola, que criminalitza l’exercici del

fill de hm hm! és un que no sap qui és el seu pare. Un bord

dret d’autodeterminació, reconegut per l’ONU a tots els

és un que sap qui és el seu pare, però aquest l’ignora i els

pobles. És clar que ja sabem què en fan ells amb les

menysté, que passa d’ell, com diuen ara. Què serà doncs un

resolucions de l’ONU que no convenen als seus amos.

que sap qui és son pare, però és el fill qui s’avergonyeix

A més; AQUESTA GENT impulsa la saturació

d’ell? Doncs aquest és un METABORD, un traïdor, l’esglaó

urbanística (definitiva urbanització) del territori, fins al darrer

més baix on pot caure una persona, i no em faceu dir noms,

metre quadrat, en paraules textuals que he sentit dir a un

que encara soparem a l’hora de berenar.

constructor, i és que per alguns de nosaltres la nostra terra,

AQUESTA GENT criminalitza la discrepància

tota la Terra, és com una mare, una germana, una esposa, i

ciutadana mitjançant la repressió, una repressió econòmica

com a tal l’estimam, respectam i cuidam. Ells, en canvi,

com no s’havia vist en aquesta terra des dels espolis de

que la veuen com una bagassa que cal explotar fins a

1936, o des de 1523, quan aquells que s’autodenominen

esgotar-la, i llavors, quan ja no faci mirera, ja se’n cercaran

“noblesa” se repartien els doblers de les multes mesurant

d’altres pel Carib o a onsevulla; AQUESTA GENT són els

les monedes amb una cervellera, un casc de ferro. Per devers

partits que sols es mouen Per la Pasta i que volen fer Un

el Born hi té el despatx qualcú que aplica els mateixos

Milió darrera l’altre.

mètodes económics que el virrei Gurrea, aquell que va

AQUESTA GENT vol convertir les Illes en un

esclafar les Germanies amb tal brutalitat que encara avui li

immens escalèxtric entre adossat i adossat, dient que així

dura la por al nostre poble. Me referesc a les desaforades

“creen llocs de feina”. Tanmateix, per votar-los cal ser molt,

multes que han imposat a persones que sols manifestaven la

molt curts: els treballadors que els voten són curts de

seva opinió, com el pacifista de Son Moix o els manifestants

gambals, i curts de vista si són empresaris, que no veuen

de Costitx.

com estan ofegant la gallina... bé, el turista dels ous d’or.

L’ofensiva centralista afecta tots els àmbits de la

A més, AQUESTA GENT agredeix la nostra llengua,

vida política i social. Tot això acompanyat d’una música

violant la seva pròpia legalitat estatutària; i els pitjors botxins,

que ens resulta molt familiar: atacs contra la llibertat
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d’expressió, censura en els mitjans de comunicació,

nos a favor dels nostres drets nacionals com mai no ho hem

criminalització de col·lectius i partits polítics en un intent

fet. Hem d’anar creant, en la nostra quotidianeïtat, espais de

d’imposar el discurs totalitari que interessa a la dreta

llibertat nacional, hem de conquerir amb la paraula, la més

espanyolista. El projecte és robar-li la personalitat a Mallorca

noble de les armes, aquell 50% de desertors que no anaren

i fer d’ella un poble de servents dòcils per poder-la convertir

a votar i regalaren el govern a AQUESTA GENT que ens

en un gran parc temàtic que continuï aportant carretades

malgoverna.

d’Euros a Madrid.

Voler l’impossible ens cal / i no que mori el desig,

A canvi de l’espoli fiscal més escandalós de tot

diu una cançó del grup eivissenc Uc. Ja una vegada hem

l’estat, estam a la cua pel que fa als serveis públics: llits

assolit de tenir uns governants progressistes i nacionalistes,

d’hospital, mestres, places de transport públic per habitant

que per primera vegada en tres segles no depenien del tot de

de fet promig, i tot això és perquè no ens respectam a noltros

Madrid, i per primera vegada en la història no estaven al

mateixos, i per tant no ens sabem fer respectar.

servei quasi exclusiu dels oligarques. Que no mori el desig

Evitar aquestes injustícies depèn de nosaltres, de la

de tenir altra vegada un govern que tengui per prioritat els

nostra capacitat de mobilització i de la nostra fidelitat i

interessos del poble corrent, i no tan sols del seu propi compte

fermesa. Recordau sempre Gandhi, que alliberà la Índia

corrent.

sense perdre el somrís... ni la convicció de lluitar per una

Només exercint la llibertat en el nostre dia a dia,

causa justa. Bon cops de falç, amb la paraula i l’exemple,

podrem arribar a ser lliures. La Plataforma 31 de Desembre

però mai una gota de sang, perquè “a qui aixeca la mà, li

fa una crida a tota la ciutadania de Mallorca i dels Països

cau la raó”

Catalans a lluitar per aquest legítim objectiu de llibertat.

Davant les agressions de què som objecte per part

Acollim amb els braços oberts els que vulguin

del Govern central hem de defensar la terra i les persones

conviure en el respecte mutu i de les lleis, sense cap

que hi viuen. Ens enfrontam a un gran repte: la creació d’una

discriminació per la raça o el gènere, però als que vénen

societat justa, socialment cohesionada i ecològicament

amb arrogància de conqueridors i ens menyspreuen, i sobretot

sostenible, formada per ciutadans lliures, independentment

als que cobren per representar-nos i no ens respecten com a

de quin sigui el seu origen, perquè si “és propi de ben parits

poble, sinó que sacrifiquen Mallorca i els seus habitants

/ el saber ser agraïts”, les persones que trien el nostre país

per servir els seus interessos personals i polítics, a tots aquests

per viure sabran ser-li agraïts, aprendran el nostre idioma i

els deim, com el rei en Jaume: “vergonya, cavallers,

en conseqüència la nostra visió del món, s’integraran a la

vergonya”; i com els Segadors de 1640 els cridam

nostra cultura i l’enriquiran; així se convertiran en empelts

“endarrera aquesta gent / tan ufana i tan superba; bons

fruitosos al nostre vell tronc, i no en uns xucladors com els

cops de falç, BONS COPS DE FALÇ!”

que veiem als ametllers, que li resten saba i no fan mai un
ametlló.

Visca Mallorca! Visquen els PPCC! Visca la Terra
sencera!

La base per aconseguir aquests objectius és la

30.12.2003

sobirania dins d’una Confederaciò de les Nacions d’Europa,

Entitats signants del manifest:

a través de l’exercici del dret d’autodeterminació del nostre

Alternativa per Mallorca, PSM-Entesa Nacionalista,

poble.

Joventut d’Esquerra Nacionalista-PSM, Esquerra
Els atacs de què som objecte com a ciutadans de

Mallorca i dels Països Catalans no ens han de fer defallir.

Republicana de Catalunya, Joventuts d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Coordinadora d’Estudiants dels Països

El nostre himne diu que la nostra mítica filadora,

Catalans, Maulets, STEI-Intersindical, Comitè de Solidaritat

la Balanguera “amb il·lusions i esperances / tix la senyera

amb Euskalherria, Revolta, Lobby per la Independència, Grup

pel jovent”... de qualsevol edat. Però per materialitzar

Blanquerna... i les interpolacions són del vostre segur

aquestes il·lusions i esperances, ens cal donar “bons cops

servidor:

de falç”. És el moment d’armar-nos de força i de mobilitzar-

Pere Morey i Servera
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BULLIT DE NOTÍCIES
DISTINCIÓ AL MANESCAL DE MARIA, DON
JOAN CARBONELL
Per la premsa insular ens hem assabentat de
l’homenatge que es va fer a Sineu del nostre manescal,
Joan Carbonell. Els impulsors de l’homenatge fou
l’Associació de criadors de Porc Negre, amb seu a Sineu
i el motiu d’aquest, l’interès i l’entrega de don Joan ajudant
als socis en la seva feina. L’acte tingué lloc a Sineu i comptà
amb la presència de la Consellera d’Agricultura, Margalida
Moner.

perquè els dos passats primers divendres de mes l’espai
s’omplí de gent desitjosa de veure l’espectacle.
A qui no li va fer tanta gràcia la cosa va ser al
Lobby de Dones, que proposà el propietari del restaurant
a un dels seus premis a la gent que utilitza el cos de les
dones com a reclam publicitari. La veritat és que no
s’acaba d’entendre massa bé la idea si el que es vol és
donar força i segell de qualitat al restaurant. Que la gent
associï les dues coses no sembla una postura massa
intel·ligent.

LA QUINTADA DEL 84 I L’ARBRE DE NADAL
DE LA VILA
Els quintos i quintes d’enguany avançaren un dia
la seva entrada “triomfal” a l’any nou. Per evitar la tutel·la
dels municipals, el vespre abans feren la seva aparició,
això sí, sense fer malifetes que suposassin cap trasbals
per ningú i amb un cert toc humorístic. A la plaça hi posaren
hi feren un camp amb una mica de palla, quatre branques
seques i una autovia que la travessava de banda a banda,
autovia que qualcú va fer desaparèixer ben aviat. La nota
divertida i que trascendí a la premsa fou el préstec que
feren als vileros, del seu arbre de Nadal que col·locaren
dins una jardinera de la plaça de Maria. Al cap d’unes
horetes l’arbre ja tornava ser a La Vila.

EL RECTOR DE MARIA I LES BENEDICCIONS
DEL PROSTÍBUL DES RAFAL
El nostre rector de Maria va ser el protagonista
indirecte d’una anècdota relacionada amb el prostíbul
desmantellat al Rafal i que va ser motiu de polèmica a la
premsa del passat mes de desembre.
Sembla que el nostre rector tradicionalment fa un
recorregut, acompanyat d’algun veïnat del poble, per
finques i possessions dels termes d’Ariany i Maria per
visitar i conèixer els seus habitants. Així ho va fer, també,
a la casa on s’ha detectat aquest prostíbul, abans de
destinar-se a aquests negocis. I així ho va fer també els
dos darrers anys, sense que ningú li facilitàs l’accés a la
casa. L’anècdota que contà a la premsa fou quan en un
ofici, a l’església d’Ariany, reconegué aquestes visites i
anomenà els seus acompanyants. La rialla fou grossa i el
mal de ventre dels acompanyants encara més gros, fins
que aclarí allò del començament. Que la visita va ser abans
de la reconversió del negoci. Valia la pena desfer els
embulls, perquè l’arròs ja anava a grumellons i poca broma
amb el tema.

ELS PRIMERS DIVENDRES DE MES AL RACÓ
DE CAS METGE MONJO
També titular de primera pàgina dels diaris va ser
la notícia dels primers divendres de mes al Racó de cas
Metge Monjo, a Maria. En lloc de missa i penitència, el
propietari del restaurant va pensar acompanyar el berenar
del matí amb qualque cosa més que un bon vi i un rebentat.
Així que contractà una al·lota que de bon matí deixondís
el personal masculí alliberant-se de la roba que dugués
posada. El reclam és indiscutible que degué funcionar,

UNA FESTA DE CAP D’ANY INEXISTENT
Al programa que l’actual govern municipal repartí
per les cases hi figurava una festa a la Plaça des Pou, tot
just després d’haver rebut el nou any davant de l’església.
Varen ser moltes les persones que baixaren a la plaça a
veure la festa i estar unes horetes del nou any fent bulla
amb la gresca que s’hi anunciava, A l’hora de la veritat,
res de res. Un fogueró que ja feia hores que cremava i
dos bars oberts que feien la seva particular festa. Però de
la festa de l’Ajuntament, res de res. O una de dues, o va
ser una badada, o va ser una presa de pèl.
ALTRES ACTIVITATS DE NADAL QUE SÍ
ES FEREN
Durant les festes s'han pogut gaudir d'una sèrie
d'actes culturals que seguiran durant el mes de gener. Així
a la Capella Fonda hi ha hagut una exposició de fotografies
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BULLIT DE NOTÍCIES
de Miquel Molinas, fetes a països orientals. Dia 20 tingué
lloc una conferència sobre "Races d'animals autòctones
de les Balears" a càrrec de Llorenç Payeras. Dia 23,
Damià "El bufó" contà contes de Nadal a la Biblioteca i el
dia 27, hi hagué teresetes amb el grup "Estornell teatre" i
ball de bot amb el grup "So de Castanyetes.
OBRES A LES VORERES DE LES ESCOLES
Si heu passat pel costat dels dos edificis escolars
haureu vist que s’han eixamplat les voreres. A l’Escola
d’abaix ja s’han acabat les obres i a l’escola de dalt encara
continuen. Les dues obres eren molt necessàries ja que
estaven molt deteriorades, sobretot la de l’escola dels nins.
Voreres arreglades davant l'escola de baix
BICICLETADA A COSTITX CONTRA EL
PROJECTE D’AUTOVIA MANACOR-INCA
El passat dissabte dia 27 de desembre, es
concentraren a Costitx uns sis-cents ciclistes que
protestaven contra el projecte de l’autovia Manacor-Inca.
La concentració reuní un bon estol de mariandos i
mariandes que volgueren fer sentir la seva veu en contra
d’aquest projecte faraònic que canviarà del tot el panorama
del Pla de Mallorca. La manifestació va ser pacífica en
tot moment i la premsa recollí l’endemà la seva celebració,
una més de tantes que es fan arreu de Mallorca per
denunciar aquesta obra del tot innecessària i impactant.
MANIFESTACIÓ CONTRA LA POLÍTICA
TERRITORIAL DEL PP
Seguint amb el tema de la política territorial ens
ha arribat la convocatòria, per al proper 14 de febrer, d’una
manifestació que es farà a Palma i que pretén reunir totes
aquelles plataformes que arreu de Mallorca lluiten per
evitar aquesta política de construccions malaltissa i
absolutament demencial que el PP, amb el consentiment

Can Gaspar, en l'actualitat

Estat de les obres a l'escola de dalt
d’UM, han posat en marxa, només amb sis mesos de
govern. La trobada s’ha convocada a les sis de l’horabaixa,
a la Plaça Espanya de Palma, i pretén ser una demostració
massiva i contundent contra aquesta malaltissa febre
destructora del territori que s’està duent a terme. Les
plataformes que convoquen la manifestació són:
Plataforma Autovia No (entre Inca i Manacor), Plataforma
No al segon cinturó de Palma i Plataforma Autovia NoDesdoblament Sí (entre Inca i sa Pobla)
CA’N GASPAR, DEFINITIVAMENT PERDUT
PER AL POBLE DE MARIA
Can Gaspar, lloc de trobada de molts esdeviniments
culturals del poble, on hi desenvolupava la seva activitat el
grup d'esplai Es Rebrot, i al qual hi va dedicar mols
d'esforços el rector Pere Fons, torna als seus propietaris.
Quan pareixia que era un lloc guanyat pel poble i que
mereixia un esforç perquè així fos, Es Rebrot ha buidat
tots els seus estris i altre material per emportar-lo a la
casa de Cultura del carrer Sant Miquel.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Madò Magdalena Bergas Ferriol morí el passat dia 16 de
desembre a l'edat de 75 anys. Vivia al carrer Sa Raval, 19.
L'amo en Joan Castelló Amengual ens deixà el dia 24 de
desembre als 77 ansy d'edat. Vivia al carrer Nou, 53.
L'amo en Joan Pira Carbonell morí el dia 24 de desembre a
l'edat de 75 anys.Vivia al carrer Son Puig, 9.
Madò Maria Roig Torelló morí el dia 27 de desembre a l'edat
de 80 anys. Vivia al carrer de Sa Raval, número 172.
Que descansin en pau.

BENVINGUTS:
Maria del Mar Adrover Gual va
néixer el passat dia 30 d'octubre. Els seus
pares són en Tomeu Adrover Julià i
n'Antònia Gual Bergas. Viuen a S'Horta,
carrer Convent, 16.
Maria del Mar Adrover

Naomi Álvarez Perlas, va néixer
el passat dia 30 de novembre. És filla de Alvaro Beltran Álvarez
Veiga i Lorena Elisabeth Perlas Guerra. Viuen al carrer de Sa Raval,
139.
Maria Antònia Carbonell Bibiloni va néixer
el passat dia 5 de desembre. És filla d'en
Pedro Carbonell Rosselló i n'Antònia Bibiloni
Colombram. Viuen al carrer Ramon Llull, 5.
Bartomeu Carbonell Gelabert va néixer el
passat dia el dia 7 de desembre. Els seus pares són en Bernat Carbonell Matas i na Catalina Gelabert Ferragut. Viuen al carrer Nou,
Maria Antònia Carbonell
13.
Nixon José Echevarria Márquez va néixer el dia 9 de desembre.
És fill de Walter José Echevarria Quiñónez i Maria de Lourdes
Márquez Quezada. Viuen al carrer de Sa Quintana, 12.
Jaume Esteve Crespí Mas va néixer el dia 23 de desembre. És
fill de Pere Crespí Rotger i Francesca Maria Mas Font. Viuen al
carrer Sa Tanca, 11.
Pere Quetglas Mas va néixer el dia 30 de desembre. Els seus
pares són en Bartomeu Quetglas Mas i na Margalida Mas Font. Viuen
al carrer de Sa Quintana, 4
Enhorabona als pares i demés família

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT
971525002 (FAX) 971525194
BIBLIOTECA
971525688
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia)
971525594
APOTECARIA
971525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)
971525083
ESCOLA DE BAIX
971525252
LOCAL TERCERA EDAT
971525564
PARRÒQUIA
971525033
GESA INCA: AVARIES
971880077
BOMBERS
085
HOSPITAL MANACOR Informació 971847000
Urgències
971847060
Cita Prèvia 971847100
AMBULATORI D'INCA
971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA
061
SON DURETA (Centraleta)
971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca)
971502850
AMBULÀNCIES
971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 8'30 a 15 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns, dimecres i divendres: de 17 a 19 hores.
Dimarts i dijous: de 17 a 20 hores.
LÍNIAMARIA-PALMA:
Sortides Maria: 8 i 15 hores.(15 h. Dissabtes no,
Festius sí)
Sortides Palma: 13 (dissabtes, 14 h) i 19 hores.
(Festius, 19,15 hores)
LÍNIA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores
LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7'55, 10'30 i 14'45 hores
Sortides Manacor: 11'05, 13'35 i 18 hores
PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Carrer Ponent, número 3.

- Per demanar hora al servei de Pediatria heu de
cridar de 8 a 14 hores al ...............................855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu de
cridar al ..........................................................520292
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius heu de
cridar al ..........................................................236624
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El temps

MES DE NOVEMBRE
MAXIMES

MINIMES

20

10

PLUVIOMETRIA
Dia 16 .............. 4 l.
Dia 17 .............. 2 l.
Dia 23 .............. 9 l.
Dia 16 .............. 3 l.
Dies 25 .......... 22 l.

5

TOTAL: 37 LITRES

15
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JA L'HAN FETA:
N'Antoni Mulet Campins i na Marcia Jhenith
Camacho Alvarado es casaren a l'església parroquial de
Maria de la Salut el passat dia 13 de desembre.

Que el vostre amor no acabi mai.

27

29

Temperatura Màxima
18,5º C (Dies 11 i 23)
Temperatura Mínima
11,5º C (Dia 29)
Temperatura Mitjana
16,2º C
Mitjana Màximes
17,4º C
Mitjana Mínimes
16,2º C

31

HORARIS DEL TREN QUE PASSA
PER SINEU:
Feiners: (1 tren cada hora i 10 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 6:44, 7:54, 9:04, 10:14, 11:24, 12:34,
13:44, 14:54, 16:04, 17:14, 18:24, 19:34, 20:44,
22:06.
Palma- Sineu: 6:25, 7:35, 8:45, 9:55, 11:05, 12:15,
13:25, 14:35, 15:45, 16:55, 18:05, 19:15, 20:25, 22
(Si voleu anar a Manacor afegiu 40 minuts a la sortida
de Palma)
Dissabtes, diumenges i festius: (1 tren cada hora
i 15 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 7:01, 8:16, 9:31, 10:46, 12:01, 13:16,
14:31, 15:46, 17:01, 18:16, 19:31, 20:46, 22:01.
Palma- Sineu: 6:45, 8, 9:15, 10:30, 11:45, 13, 14:15,
15:30, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 22.(Si voleu anar a
Manacor afegiu 49 minuts a la sortida de Palma)
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MOLTS D'ANYS,
BONES FESTES DE NADAL,
I EXCEL·LENT ANY 2004!!!
NADAL 2003
Qui neix pobre en un estable
I mor nu en una creu,
Qui viu al servei dels altres
I en vol ser la seva veu,
Com pot ser que amb ulls afables
Pugui veure allò que veu
En un món tot ple de nafres,
Guerra i fam pertot arreu ?
Festes bones de Nadal
En aquest any 2003,
Et desitja un qui és
De l'Esquerra militant.
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Una Esquerra que ara escampa
Amb més força avui que mai
La llavor republicana
Pels Països Catalans.
Mallorca serà esquerrana
O, com diuen, no serà.
I serà republicana
Si amb Europa vol estar.
I ha de ser ben catalana,
Si en aquest món vol pintar
Qualque cosa molt més sana
Que ser apèndix castellà.
Bon Nadal del dos mil tres
Et desitja un qui és
De l'Esquerra militant.
Cecili Buele i Ramis.

Adéu Pere Gil, glosador

Encara dins les activitats del programa Vivim
Plegats, durant el mes de desembre se n'han duit a terme
dues a la nostra escola. En la imatge un moment d'un
viatge musical a través del món, fet d'instruments musicals
populars

Pere Gil te n’has anat
a un altre lloc millor
pens amb Déu nostre senyor
digues-li que ets glosador
que ets el rei de la cançó
d’un diari anomenat.
La deixa del teu ressò
amb tota la distinció
testament hauràs deixat
en el teu representat
amb molta consideració,
amb tot el teu nom gravat
com el millor glosador
que hem tengut a dins ciutat.
Vicens Terrassa Humbert
glosador i autodidacte
intel·ligent, jo ho sé cert,
un solleric molt despert
amb sa lliçó molt exacta.

T’esperam en el cel.
El teu amic.
Miquel Rosselló i Quetglas.
INCA, a 22 de desembre del 2003

Gener, 2003

FENT CARRERANY - 15 (15)

PRESENTACIÓ DEL NOU PROJECTE DE L'AUTOVIA
Dilluns passat, dia 22 de desembre, l'Ajuntament
de Sineu, presentà el projecte - nou projecte- de l'autovia
Inca-Manacor. Si abans era una aberració, ara encara ho
és més, perquè no aprofita ni un metre, del traçat actual.
Si miram de Sineu cap a Ariany, tot el nou traçat es tira
dins la part esquerra, per tant, gent que té terres en tercera o quarta línia enrere, n'està afectada. Gent que hi va
assistir va veure el desastre que el PP-UM volen a les
nostres terres. Gent a la qual la Plataforma AUTOVIA
NO li havia fet rialles, ara es veu seriosament afectada.

Des de la "Plataforma AUTOVIA NO " demanam que la
gent vagi a l'ajuntament de Sineu, o telefoni al numero 971
52 00 27, per veure els metres que els prenen. La cosa és
tan seriosa i impactant que fins i tot no han contemplat
cap pas per anar d’una part a l'altra de l’autovia, les
rodones són totes enlairades, i et pega pell de gallina quan
un veu la burrada que es pretén fer. Què pensen fer el
PP-UM de Maria?
Pep Ferriol

ACTVITATS DE VIVIM PLEGATS
Encara dins el Programa Vivim
Plegats, tan necessari dins al nostra
comunitat, on hi tenim una mescla de races
i cultures tan grossa, tornàrem tenir la visita del contacontes nigerià Víctor Uriagase.
Ell, amb els seus contes, intenta trasmetre
la necessitat de què hi hagi una unió i un
respecte entre l'esser humà i la mare terra,
tan malmenada en molts de llocs.
Esperam que els nous rectors de la
Conselleria d'Educació i Cultura, trobin la
manera de continuar amb aquest programa
que tant èxit ha tingut durant els darrers tres
cursos escolars, i en el qual l'escola de Maria
hi ha participat en els dos darrers.
UNA NOTA QUE NO ENTENC.A la revista del passat mes de desembre, a la pàgina
divuit, i entremig de les dues cartes que em vàreu
publicar, hi ha una nota que diu textualment:
“Aquesta carta va ésser enviada als mitjans de
comunicació Última Hora, Diari de Mallorca, El Día del
Mundo i a Sa Plaça, per ésser publicada”.
He de manifestar la meva sorpresa i gran estranyesa, ja
que jo no l’he enviada a cap mitjà de comunicació, que no
sigui Fent Carrerany.
A mitjans del mes d’octubre, i a través del correu electrònic
vaig enviar dita carta, a l’adreça de Fent Carrerany. Això
és el que jo em pensava. Però va resultar que la carta el
mes de novembre no va sortir publicada. Ho vaig demanar
a un membre de l’equip de redacció i la resposta va ésser,
que no els hi havia arribat cap escrit meu. Tot pot ésser,
perquè no soc cap especialista en informàtica.
El mes de novembre, i perquè no hi hagués cap problema,
vaig fer el que tenia per costum, que és donar en mà el
disquet a un membre de l’equip de redacció. D’aquesta
manera és segur que arriba a port.
M’agradaria que si això és veritat, que ho demostrin.

Perquè tampoc he autoritzat a ningú a fer-ho, ni tampoc
havia mostrat el meu escrit a ningú abans d’enviar-lo pel
correu electrònic. Tampoc té sentit enviar una carta de
resposta a una altra carta a un mitjà de comunicació, que
no sap de que va el tema. Seria una collonada. A més, si
no dones el teu número de D.N.I. no hi ha cap mitjà de
comunicació que publiqui cap escrit.
Esper que s’aclareixi aquest mal entès. El més interessat
soc jo. No tenc cap intenció de ventar els assumptes locals,
més enllà de l’àmbit al qual estic acostumat.
Atentament.
Pere Sureda Ribas
Desembre 2003
NOTA DE LA REDACCIÓ:
La nota que al número del mes passat va aparèixer
entre les dues cartes de Pere Sureda, a la pàgina 18, en
realitat havia d'anar a la pàgina 22, devora la carta de
Jaume Mestre Llompart. La raó d'aquest error fou que la
nota fou enviada quan ja la revista era a la imprempta i els
seus operaris no ho posaren al lloc indicat telefònicament.
Demanam disculpes als implicats i als lectors per la
confusió provocada i per les molèsties que hagi pogut provocar.
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ANAR A L’ULL AL BOU AMB L’ELA. *XI*
DEDICATÒRIA
Per la seva col·laboració, per la seva paciència, pel
seu saber fer, pel seu interès en obrir-me les portes de
Fent Carrerany i permetre’m així tenir l’honor de formar
part d’aquesta magnífica revista de Maria de la Salut, fet
del qual em sent molt orgullós.
Per tot això i més, dedic el present article amb el
cor sobreeixit de gratitud al Sr. Magí Ferriol i Bauzà i, per
extensió, a totes les persones que, junt amb ell, fan possible
l’existència de Fent Carrerany.
Moltíssimes gràcies i un molt venturós any 2004
per a tot el poble de Maria de la Salut!
AMB NOMS I LLINATGES CONTRA L’ELLA:
LOU GEHRIG, 1903-1941
Per concloure, al manco momentàniament aquesta
sèrie de “Amb noms i llinatges contra l’ELA” he cregut
adient incloure la figura de Lou Gehrig, un beisbolista de
gran rellevància a Nord-amèrica i que a rel de patir
l’Esclerosi Lateral Amiotròfica, es va batejar a Estats Units,
l’ELA, com la malaltia de Lou Gehrig.
És per això que intentaré en el present article fer
una breu aproximació a la vida del malaguanyat esportista.
Els pares de Lou Gehrig eren alemanys i com molts
d’altres europeus van haver d’emigrar als Estats Units
cercant un futur millor.
I allà va néixer Lou Gehrig, concretament a
Manhattan, New York, un 19 de juny de 1903.
Les penalitats i les escasseses van acompanyar Lou
durant la seva infantesa i adolescència, però el destí li
tenia reservada una sorpresa que li faria donar un tomb a
la seva vida.
Gràcies a una beca, el jove Lou de divuit anys va
anar el 1921, a la ciutat de Columbia, capital de l’estat de
Carolina del Sud i seu de la Universitat de Carolina del
Sud, fundada al 1801.
Originalment la beca era per jugar al futbol americà,
però el dirigent dels “Gegants”, equip de beisbol, John
Macgraw, el persuadí perquè jugàs a beisbol professional,
cosa de la qual en Lou tenia moltes ganes, però amb un
nom suposat (Lewis), fet aquest que provocà la seva
exclusió de la competició universitària.
Quan el seu instructor, Andy Coakley, s’assabentà
del succeït, va convèncer la Facultat perquè li donàs una
altra oportunitat, amb la qual cosa el contracte fou dissolt
i l’al·lot Lou Gehrig tornà a iniciar el campionat universitari.
Això li permeté començar la casa pels fonaments,
o sigui, pas a pas. I quan ja va estar ben preparat, devers
l’any 1926, inicià la seva carrera professional com a jugador de beisbol.
Cal dir que gràcies a la gran repercussió que té

aquest esport en els Estats Units, (es pot comparar al futbol
entre nosaltres), i com no també a l’excel·lent rendiment
de Lou Gehrig en els estadis de beisbol, prompte el seu
nom va ser tan famós per tot el país, com poden ser-ho
aquí en el futbol un Nadal, Ronaldinho o Raül.
L’any 1927 va rebre el premi de jugador “Més
valuós” de la lliga americana de beisbol.
Degut a la seva fortalesa física i a la contundent
forma de jugar que tenia, va rebre el malnom de “Cavall
de Ferro”.
D’entre les nombroses gestes de assolí, està la
d’implantar un rècord que van tardar 57 anys en superarlo, com fou el d’haver participat en 2.138 jocs consecutius.
Amb les tretze temporades que durà la seva carrera en el beisbol, Lou Gehrig va guanyar una “Triple Corona” en el batre; va guanyar dos cops el “MVP” en la lliga
americana; va batre més de 200 hits en vuit anys; fou
campió impulsador 5 cops, en un rècord encara no superat
de 187 carreres en una temporada, es proclamà 3 cops
líder en “Home Runs” en un joc. Durant els tretze anys
que jugà, va poder anotar i impulsar més de 100 carreres
per any. Tota una gran marca.
Lou Gehrig va arribar a destacar com un astre en
les grans lligues americanes de beisbol, ja que la seva
resistència física li va permetre jugar amb tota casta de
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contratemps: virosis respiratòries, dolors a l’esquena,
contractures musculars, i una mala fi de fractures a les
mans i als membres inferiors.
Segons expliquen els seus metges reportaren fins a
17 fractures a les mans que van curar-se per si soles. A
tot això afegirem algun problema gastrointestinal i més
d’una depressió.
Però gràcies a la seva fortalesa física, Lou Gehrig
va sortir-ne d’aquests esculls, convencent tothom que era
un home de ferro.
Semblava que res pogués truncar la brillant carrera
esportiva de Lou... Però, el destí li tenia reservada una
maleïda pilota que el gran beisbolista no va aconseguir
bategar amb prou força per allunyar-la de la seva vida.
La pilota duia tres lletres que entintades en negre mort
formaven l’acrònim ELA.
Els primers símptomes de la cruel malaltia els va
tenir l’any 1937, quan tan sols tenia 34 anys d’edat.
Malgrat tot “El Cavall de Ferro” va seguir juganthi. En 1938 i a pesar de les seves molèsties i a la debilitat
muscular que anava en augment va batre per 295, amb 29
“home runs” i 114 empentades.
És realment increïble que portant un any d’ELA
encara practiqués un esport com el beisbol, amb tanta
activitat física.
Arribat l’any 1939 va intentar continuar amb la
competició, però tan sols pogué participar en 8 jocs i de 28
torns només durà 4 hits, n’anotà 2, empentà una i va
cometre dos errors.
Veient que la seva situació física anava empitjorant
dia a dia a causa de l’esfereïdora ELA, Lou Gehrig va
prendre una decisió que per a ell resultava molt dura: el 2
de maig de 1939, essent capità de l’equip dels “Yankees”,
va decidir eliminar-se de l'alineació, donant així per acabada la seva brillant i llarga carrera en el món del beisbol.
El 4 de juliol d’aquell mateix any, l’equip dels
“Yankees” van retirar per sempre el famós número 4 que
feu servir Lou Gehrig. Fou el primer pic que es retirava el
número d’un jugador en la MLB (Lliga Americana de
Beisbol).
Al desembre també de 1939 ingressà al Saló de la
Fama, un dels honors més grans que pot tenir un jugador
de beisbol en els Estats Units.
Després de l’acomiadament, Lou Gehrig va passar
dos anys d’autèntic infern. El seu estat físic es va anar
deteriorant inexorablement; d’un home que mesurava 1,86
metres d’alçada i pesava 86 quilos, en els últims dies de la
seva vida no quedava ni l’ombra.
Així va arribar fins el 2 de juny de 1941, data en
què donà el seu darrer alè. Tan sols li mancaven 17 dies
per complir 38 anys.
Fou tanta la repercussió que va tenir la seva mort
que, des de llavors, en els Estats Units, es coneix l’esclerosi
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lateral Amiotròfica com la Malaltia de Lou Gehrig.
Per finalitzar vull fer esment a dos entranyables
succeïts del passat mes de novembre. El primer tingué
lloc el dia 2, data en què es complí el cinquè aniversari de
la naixença en el cel de la nostra preada Caty Salom i
Parets, motiu aquest que no va passar desapercebut per
molta bona gent que no s’oblida d’ella i que la segueixen
estimant, doncs es poden comptar per desenes els cossiols
de flors blanques que cobrien el seu sepulcre. Una joia!
Quant al segon esdeveniment es portà a cap el
divendres 21 de novembre i fou l’emotiu sopar de germanor
d’Adela Balears, que en aquesta novena ocasió es celebrà
al restaurant Ruycal de Santa Maria del Camí.
S’ha de dir que a l'acte es trobaren nombroses
personalitats, i entre elles el Sr. Mateu Morro, ex-batle de
Santa Maria, al qual se li imposà la “A” d’Adela Balears,
en reconeixement a la seva tasca en favor de l’Associació.
El sopar fou un èxit total i complet gràcies a la bona
organització, idò, els amics de na Caty i dels seus pares es
van cuidar que fos de pinyol vermell.
Com veus, Caty, les persones que t’estimam no
t’oblidam i mai ho farem.
Una besada plena de respecte i estimació per a tu
garrida Caty.
Miquel Jordan i Ronsano

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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UNA BONA MANERA DE DEMANAR DISCULPES

Si només haguéssim llegit el darrer tros de la vostra carta
del mes de desembre, que ve a ser una rèplica a la nostra
del mes d'octubre, senyor Sureda, la petita disputa per
part nostra ja s'hauria acabat. Però, és que abans ens
tornau fer una repassada, que no podem deixar passar
per alt. Què preteneu, amb els vostres escrits? Voldríeu
que la gent rebés la bufetada i encara amb un somriure
vos oferís l'altra galta? No, això no ho podeu pretendre.
Deis que el tractament que feim de vós, és una conya. De
cap manera, senyor Sureda. És un tractament ben formal
que no té cap intencionalitat malsana. És una llàstima que
una persona que en els seus escrits es plany contínuament
que s'han perdut les formes i el respecte als altres, sigui
tan primmirat amb una fórmula de tractament tan normal
i usual que, a pesar de les discrepàncies, vol ser
respectuosa al màxim.
En una cosa teniu raó, senyor Sureda, i és en el fet que fa
massa anys que sou lluny de Maria. I això vos ha fet perdre
molta informació, molt de coneixement de la realitat actual del nostre poble. I el problema és que seguiu amb els
mateixos estigmes (de fa quinze anys, ja) que denunciau
en els altres (d'on ve sinó aquesta expressió espontània
de "Déu me'n guard" que feis quan deis que mai no heu
votat el PSM?) Les vostres afinitats personals i ideològiques
vos fan veure (només) els defectes dels uns i les virtuts
dels altres. Però ja vos dèiem a la carta passada que de
maniobres brutes i per darrere, els vostres "innocents"
defensats en feren, i moltes.
Sembla que teniu problemes amb l'autoria de la carta i
que l'atribuiu a qualcú que mou la ploma i fa anar els altres
cap allà on vol. També deis que el seu contingut no havia
estat consensuat per l'agrupació. Tornau a anar errat de
comptes, senyor Sureda. Afortunadament la gent que es
mou al darrere de l'agrupació no són només mitja dotzena,
com eren fa uns anys. Són molts més els qui estiren del
carro i no fan cas de cap cap pensant que faci anar els
altres com a xotets de cordeta per allà on ell vol. I encara
vos en direm més. Molts dels nous, dels joves que vénen a
les reunions i que són els que ara estiren del carro, són
gent que amb tota la bona fe del món apostaren ara fa uns
anys per un PSOE local, que a l'hora de la veritat, sobretot
a la segona legislatura amb majoria, els mostrà la cara
més amarga de la política municipal, amb totes les petiteses
i misèries de l'acció política. I amb la gent que ve a les
nostres reunions, encara que no sempre estiguem d'acord
en tot, com és lògic, almanco intentam ser honestos els
uns amb els altres i no cercam fer passar tothom pel forat
del pany. Dit això, comprendreu, senyor Sureda, que la
vostra carta no era tan important, ni vós sou el Papa de
Roma, com per convocar cap reunió extraordinària de tota
l'agrupació, a fi de debatre-la i consensuar-ne la resposta.
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Si allò que vos preocupa són els noms de tots els que
llegiren l'esbós de la carta, el modificaren i en feren les
observacions oportunes, cap problema. De "caretos", com
deis vos, res de res i de dirigisme, tampoc.
Vos repetim allò que ja diguérem a l'altra carta. Per part
nostra no hi ha rencor de cap classe cap al PSOE, ni cap
a ningú. I l'entesa de futur és possible i desitjable si hi ha
voluntat i no prepotència. Les circumstàncies a cada
moment canvien i la gent se'n va al llit amb qui vol o pot. I
el vot que ens donà el PP a la passada legislatura, tenia el
seu perquè en l'actitud del PSOE a les dues legislatures
anteriors. I tot i els vots desinteressats del PP cap a la
nostra candidatura, vos recordam una altra vegada que
oferírem al PSOE de compartir govern. Les pureses
ideològiques i el joc net que vós ens demanau a nosaltres,
no veiem en cap moment que les demaneu al PSOE de
Maria, o al de Puigpunyent a la passada legislatura, ni al
PSOE d'Esporles en aquesta, ni al PSOE que va al darrera
de n'Aznar, com un xotet de cordeta, en la seva croada
espanyolista. I la prova d'aquesta actitud honesta per part
nostra, és el rebuig que férem al PP de compartir govern
aquesta legislatura i tot el que ens ha costat com a grup.
No és l'afany de poder el que ens mou senyor Sureda,
sinó assumir-lo de manera responsable i a favor de la gent
de Maria, amb el màxim d'honestedat ideològica i de
practicitat. Aquesta honestedat no toleram que ens la
qüestioneu, ni vós, ni ningú.
Una darrera cosa. Per favor, deixau el tema de Iugoslàvia
i de la guerra d'una punyetera vegada. La història d'aquells
països és prou complexa i amb massa antecedents tràgics
i violents per fer-ne un trasllat a la realitat d'aquí de manera gratuïta i mimètica. Els únics interessats a fer-la, són
els partis espanyolistes: PP i PSOE, que en fan una lectura simplista i per espantar la gent. Ja n'hi ha prou!
Seguiu escrivint, senyor Sureda, sempre que tengueu coses a dir i hi vulgueu dir la vostra. Però no espereu que si
pegau una coça, i qualcú rep, que no vos la torni!
Salut i Molts d'anys!
Agrupació del PSM-Independents de Maria
Desembre 2003
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TORNS DE NETEJA DE L'ESGLÉSIA
L'església de Maria de la Salut està sempre presentable i acollidora gràcies a l'esforç que fan unes persones tot l'any perquè així sigui. Són moltes persones que,
repartint-se la tasca per grups, han pres el compromís de
netejar-la i embellir-la quan els toqui el torn.
Volem agrair a aquestes persones el servei que ens
fan a tots. És un servei que fan quan ningú les veu, i ningú
té l'ocasió d'agrair-los-ho.
A principi d'any hem fet la distribució dels torns
segons el calendari. Els podeu veure a continuació.
Amb el més sentit agraïment en nom propi i el de la
Comunitat parròquia de Maria de la Salut,
El rector.

Dijous matí
Francesca Bergas Buñola
Joana Jordà Vanrell
Maria Colombram Mas
Maria Ferriol Bergas
Catalina Jordà Vanrell
Isabel Font Carbonell
Francesca Buñola Bergas
Antònia Mestre

Grup sisè
del 1 al 7 de març
del 17 al 23 de maig
del 2 al 8 d’agost
del 18 al 24 d’octubre
del 22 al 28 de desembre

Dissabte horabaixa
Grup setè
Catalina Carbonell Ferriol del 29 de desembre al 4 de gener
Martina Gual
del 8 al 14 de març
Francina Ma. Vanrell Perelló del 24 al 30 de maig
Margalida Font Ginard
del 9 al 15 d’agost
Àngela Galmés Crespí
del 25 al 31 d’octubre
Francesca Miquel Font
Catalina Ferriol

Divendres horabaixa
Francesca Oliver Ros
Catalina Mas Cifre
Aina Pastor Font
Magdalena Jordà Lliteres

Grup primer
del 26 de gener a l’1 de febrer
del 12 al 18 d’abril
del 28 de juny al 4 de juliol
del 13 al 19 de setembre
29 de novembre al 5 de desembre

Dijous horabaixa o matí
Margalida Font
Aina Ferriol Castelló
Maria Sureda Pastor
Coloma Font Bergas
Margalida Font Buñola
Maria Sureda Perelló
Isabel Mayol Carbonell

Grup segon
del 2 al 8 de febrer
del 19 al 25 d’abril
del 5 a l’11 de juliol
del 20 al 26 de setembre
del 6 al 12 de desembre

Divendres matí
Aina Vanrell Seguí
Magdalena Bergas Miralles
Catalina Darder Estelrich
Antònia Castelló
Francesca Ferriol
Catalina Quetglas

Grup vuitè
del 5 a l’11 de gener
del 15 al 21 de març
del 30 de maig al 6 de juny
del 16 al 22 d’agost
de l’1 al 7 de novembre

Divendres matí
Antònia Ribes Mas
Jerònima Font Negre
Catalina Carbonell Mas
Maria Bergas Mayol
Joana Anna Font Negre
Eulàlia Bergas Auba
Catalina Oliver Bergas

Grup tercer
del 9 al 15 de febrer
del 26 d’abril al 2 de maig
del 12 al 18 de juliol
del 27 de setembre al 3 d’octubre
del 13 al 19 de desembre

Dissabte matí
Margalida Genovard
Maria Mestre Font
Catalina Artigues
Maria Mestre Buñola
Catalina Bergas Alcover
Margalida Sabater Bibiloni
Antònia Garau Matas
Joana Carbonell

Grup novè
del 12 al 18 de gener
del 22 al 28 de març
del 7 al 13 de juny
del 23 al 29 d’agost
del 8 al 14 de novembre

Dissabte matí
Antònia Galmés
Catalina Mas Ferriol
Catalina Bergas
Maria Bauzà
Margalida Bauzà
Maria Buñola Perelló
Isabel Roig

Grup quart
del 16 al 22 de febrer
del 3 al 9 de maig
del 19 al 25 de juliol
del 4 al 10 d’octubre
del 20 al 26 de desembre

Divendres matí
Joana Anna Carbonell Mas
Coloma Llompart
Margalida Negre
Isabel Castelló Mas
Catalina Alomar Carbonell
Joana Zuzama
Francesca Ferriol
Catalina Mas

Grup desè
del 19 al 25 de gener
del 29 de març al 4 d’abril
del 14 al 20 de juny
del 30 d’agost al 5 de setembre
del 15 al 21 de novembre

Divendres horabaixa
Joana Ferriol
Joana Miquel
Jerònima Galmés
Magdalena Joy
Francesca Buñola
Catalina Quetglas
Aina Pujades

Grup cinquè

Divendres horabaixa
Joana Tugores Mas
Catalina Mas Buñola
Isabel Mas Font
Isabel Bergas Buñola
Aina Ferriol Pastor
Antònia Mas
Magdalena Jordà Grau

Grup onzè
del 6 al 12 de gener
del 5 a l’11 d’abril
del 21 al 27 de juny
del 6 al 12 de setembre
del 22 al 28 de novembre

del 23 al 29 de febrer
del 10 al 16 de maig
del 26 de juliol al primer d’agost
de l’11 al 17 d’octubre
del 27 de desembre al 2 de gener de 2005
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CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY
DIA: 31 de gener de 2004
HORA:19’00 Primera convocatòria
19’30 Segona convocatòria
LLOC: Escola de Dalt
ORDRE DEL DIA:
1r.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2n.- Informe i balanç d’activitats realitzades durant l’any 2003.
3r.- Informe de tresoreria de l’any 2003.
4t.- Previsió d’activitats per l’any 2004.
5é.-Previsió econòmica i pressupost per l’any 2004.
6é.-Precs i preguntes
LA PRESIDENTA
Antònia Maria Vicens

CALENDARI DE FENT CARRERANY 2004

Aquí teniu els 38 protagonistes del calendari de Fent Carrerany de l'any 2004. Alguns els coneixem,
altres no. Volem jugar amb vosaltres a endevinar qui són com hem fet els altres anys. Per això els hem
numerat des de l'1 al 38, per així localitzar-lols millor. Al proper número publicarem els seus noms.

