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EDITORIAL
JA SOM QUINTOS!
No és que a la gent de la revista ens hagi agafat cap esperit militarista
(afortunadament la paraula ja ha perdut el seu sentit primigeni de lleva de
soldats aptes per al servei militar), sinó que posats a fer, Fent Carrerany,
enguany, també farà els vint anys.
I amb vint anys el nostre poble ha canviat. Déu n’hi do com ha
canviat! I nosaltres també. Hem perdut pèl, hem posat panxeta, hem patit
qualque trabucada i alguna alegria de tant en tant; però, som aquí. Vint
anys després seguim aquí.
Les il·lusions que teníem fa vint anys segueixen essent el motor de
la nostra dedicació a la revista i als seus objectius. Cap de les moltes
persones que al llarg d’aquests anys l’han feta possible hi ha guanyat un
duro. Contràriament, la seva sortida cada mes ha exigit temps, dedicació,
feina; tot això només recompensat amb la satisfacció de poder contribuir a
dotar el poble d’un mitjà de comunicació coherent, democràtic, fet aquí,
defensor dels senyals d’identitat del nostre poble i notari de les coses
viscudes.
Cada vegada que comença un nou any la gent es fa propòsits nous,
noves fites, nous plantejaments. Nosaltres, també. Enguany tenim ganes
de seguir una feina que tot just hem començat: recopilar fotografies de
Maria que mostrin el nostre poble al llarg del segle XX, de cara a una
possible publicació; inaugurar l’espai que a Ca ses Monges ens han cedit
com a local per a l’Associació i que ens permetrà posar un poc d’ordre al
material que al llarg dels anys hem anat acumulant; seguir fent activitats
que animin la vida cultural del poble: xerrades, taules rodones, presentacions
de llibres, excursions, etc. És a dir, seguir fent feina per al poble tal i com
hem anat fent fins ara.
I, posats a fer, la nostra revista també ha de servir de tribuna de les
veus discrepants amb algunes de les coses que passen, que són més que
discutibles i que algú s’atreveixi a qüestionar de manera oberta i
democràtica. Això també és fonamental per anar endavant. Qüestionar
les actuacions de les forces polítiques, o de determinats personatges del
nostre poble i les conseqüències que se’n derivin, és una qüestió d’higiene
democràtica que no podem deixar de banda.
Ja veieu, per tant, que per nosaltres no quedarà. Tot just estrenam la
vintena, la quintada, i seguim endavant.
HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:
Llorenç Font Dalmau, Lluc Matas, Maria Antònia Munar i Riutort,
Bartomeu Arbona, Pep Ferriol i Miquel Jordan i Ronsano.
EDITA:

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

IMPRIMEIX: Gràfiques SIBA
Santa Margalida

correu electrònic:
fentcarrerany.apfm@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 quartaedició del concurs de Betlems que organitza
Fent Carrerany amb la col·laboració de l’Ajuntament de Maria, s’han
presentat catorze participants, més o manco com cada anys. El jurat
que repartí la seva feina durant uns quants dies, pogué veure la feina i
l'interès decada participant, fent difícil la decissió d'atorgar els premis
ja que tots es mereixien algun premi. I per això a tots els participants
s'els obsequià amb un molí fariner.
Els betlems premiats foren:
Tercer premi per Miquel Nadal i Marina Ferriol Mas.
Segon premi per Gabriel i Pere Antoni Company Vives.
Primer premi per Jaume Joan Bergas Sabater.
Fent Carrerany 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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MOLTA GENT AL SOPAR SOLIDARI DE FENT CARRERANY PER A
L’APADRINAMENT DE NINS DE NICARAGUA
El passat divendres dia 2 de desembre al Restaurant Ca’s
Padrí Toni se celebrà el sopar anual solidari per recaptar
fons per a l’acte d’apadrinament que Fent Carrerany té
amb els nins de Nicaragua.
Enguany l’acte comptà amb una presència molt més
nombrosa que a la primera edició. Ca’s Padrí Toni ens
agombolà a la planta baixa del restaurant i allà ens
serviren un sopar excel·lent que posà a bon lloc a tots
els assistents, prop de vuitanta.
Na Catalina Ribas Mas, que va ser el contacte amb
l’associació que ens permet fer aquest apadrinament ens
mostrà unes diapositives amb els resultats de la nostra
aportació de l’any passat; construcció de l’escola,
apadrinament dels tres nins que aparegueren a la revista
el passat mes de novembre, vacunacions dels nins, ajudes
per al menjador escolar, etc. Una bona destinació per a
uns doblers recollits al sopar de l’any passat.
Per acabar d’arrodonir la vetllada, es varen rifar un munt
de regals cedits per diferents negocis de Maria
(Perruqueria Rínxols, Botiga de Roqueta, Papereria Ses
Corbates, Ferreteria Galmés, Sanicalor, Restaurant Ca’s
Padrí Toni) i particulars que ajudaren així a fer més grossa
la recol·lecta.
Una vegada fet el recompte, la quantitat recollida s’acostà
als 900 •, quantitat que ja ha anat a parar a l’Associació
encarregada de fer arribar l’ajuda als nins i nines de
Nicaragua.
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Des d’aquestes pàgines volem donar les gràcies a tothom
que ho ha fet possible i animar a continuar ajudant en
propers anys a seguir aquesta acció solidària.
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FESTA DE NADAL A L'ESCOLA

Quan s'acosta Nadal a totes les cases es nota. A l'escola també. Es preparen canços de Nadal, es prepara el
Betlem per a llavors, el darrer dia de classe, compartir amb tots els pares i padrins aquestes cançons amb una festa i
alegria.
Enguany fou també així. Es começà amb una projecció de fotografies d'un fotògraf eivissenc fetes a la regió
muntanyosa que separa la China, de la Indochina, que fou molt interessant.
A continuació, al claustre de l'escola de dalt, tingué lloc el concert de Nadal, amb les nadales apreses i també
amb poesies de Nadal que recitaren els més petits.
I per acabar, xocolata per a tots, preparada per l'Associacide pares i Mares.
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MATINES 2005
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EL BETLEM DEL GRUP D'ESPLAI A CA SES MONGES

Gener, 2006

FENT CARRERANY - 9 (9)

PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEDICADA A PERE MASCARÓ
Dins dels actes celebrats al llarg de les festes de
Nadal es va programar una xerrada del periodista marier
Damià Quetgles, sobre la figura del fotògraf Pere Mascaró.
Alhora es va aprofitar per penjar en una sala del Casal de
ca ses Monges una selecció d’una trentena de fotografies
de l’Arxiu Pere Mascaró que la nostra Associació cedeix
a l’Ajuntament, per fer-ne una exposició permanent.
Damià Quetgles, una de les primeres persones que
donà compte de la importància del retratista marier i del
valor que tenien les seves fotografies, presentà una cinta
del cineasta Vicenç Matas, realitzada fa ja uns quants anys,
on es parlava de tres fotògrafs mallorquins que amb la
seva càmera immortalitzaren la Mallorca del segle XX.
Els fotògrafs Bestard de Pollença, Pons de Sineu i Mascaró
de Maria, varen ser presentats per persones coneixedores
de la seva obra i importància com a documentalistes d’una
època ja del tot acabada. L’encarregat de presentar el
retratista de Maria era el mateix periodista, el qual, un cop
acabada la projecció, parlà del fotògraf marier.
Una mica de biografia del personatge, la seva relació
amb el món de la fotografia, la valoració artística i
etnogràfica de la seva obra, la vinculació amb el poble,
etc, varen ser alguns dels aspectes que Damià Quetgles
exposà als assistents a l’acte.
Llàstima que les fotografies exposades no vagin
acompanyades d’algun text explicatiu, cosa que enriquiria
molt més el valor que tenen com a document visual.

PRESENTACIÓ DEL DVD DE "TONADES DE FEINA A MALLORCA" A MARIA
Una altra de les presentacions que tingueren
lloc a Ca Ses Monges, fou la feina recollida en un
DVD, de recerca de Tonades i Cançons de feina
per diversos pobles de Mallorca que dugueren a
terme, Jaume Ayats, Antònia Maria Sureda i
Francesc Vicens, al llarg de dos anys.
L'acte fou molt simpàtic i fou emotiu per
la gent que s'hi sentia identificada i que els hi venia la cantera, mirant i escoltants els diferents
intèrprets de les tonades.
Per la descripció del DVD us remetem a
la presentació que publicàrem a la pàgina 32 del
febrer de l'any passat quan es feu la presentació
añ Consell de Mallorca, entitat que ha subvencionat
l'edició d'aquest DVD.
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BULLIT DE NOTÍCIES
va iniciar en part el seu interès pel món de les juguetes
tradicionals. El pedagog d’Alaior (Menorca), que enguany
va ser distingit amb un dels Premis 31 de Desembre que
anualment atorga l’Obra Cultural Balear es troba en forma
i segueix treballant en aquest món de la cultura popular
que tant li interessa.

SOPAR DE NADAL AMB ELS RESPONSABLES
D’OBRES DEL CONSELL DE MALLORCA.
El passat dimarts dia 13 de desembre, al Restaurant Can
Ripoll d’Inca, es reuniren els responsables d’Obres
Públiques del Consell de Mallorca (amb el conseller Antoni
Pascual i el director insular de carreteres, Gonzalo Aguiar,
al capdavant) i els mitjans de comunicació (premsa, ràdio
i televisió) comarcals. La reunió serví per presentar el
programa d’actuacions previst per la Conselleria per al
proper any 2006. A més d’anunciar que es farà el
desdoblament del vial entre Sa Pobla i Alcúdia, per la qual
cosa s’aturarà la circulació per aquesta carretera entre el
20 de gener i el 20 de febrer proper, també parlà d’altres
infrastructures viàries. Pel que fa a Maria la part que més
ens interessava era la reforma del Camí Creuer i el
conseller ens assegurà que l’obra ja és a mans de l’empresa
i que va endavant. Sobre la reforma de la carretera de
Maria a Sineu ens negà que hi hagi res previst per ara.

PRESENTACIÓ D’UN NOU LLIBRE D’EN JOAN
SANS.
En Joan Sans, el mestre menorquí, que passà per l’escola
de Maria els anys 75-78, presentà un nou llibre el passat
15 de desembre. Fou a la llibreria LITERANTA de Palma
on es va fer la presentació. El llibre titulat Els meus jocs i
publicat per la Universitat de les Illes Balears fa un
recordatori especial al seu pas per l’escola de Maria, on

EL PP ES REUNEIX AMB ELS VEÏNS PER
ESCOLTAR-LOS.
Al local de la tercera edat es va celebrar una reunió amb
veïnats de Maria. Qui duia la veu cantant era el batle del
poble Antoni Mulet i el president de s’Institut, Antoni Serra.
En aquesta reunió es va fer un inventari de les actuacions
fetes pels populars al llarg d’aquesta legislatura i les que
afectaven el nostre poble. Més que escoltar la veu dels
veïnats el que feren els polítics va ser deixar caure els
projectes duits endavant.
CANVIA EL SISTEMA DE RECOLLIDA DE
MATERIAL
RECICLABLE,
AMB
UNA
XERRADA A CA SES MONGES.
Segons una nota informativa que es repartí per tots els
domicilis de Maria, a partir d’aquest mes de gener de 2006,
hi haurà una nova recollida selectiva dels residus
domèstics a domicili. Així cada divendres, a partir de les
vuit del matí, tots aquells que vulguin treure vidre, envasos
de plàstic o paper, ho hauran de separar de la següent
manera: els vidres s’han de posar dins un poal, els envasos
dins unes bosses i el paper i cartó compactat i lligat.
Col·locats davant les cases passarà un camió a recollirho. La resta dels fems domèstics, com fins ara es farà els
vespres dels diumenges, dimecres i divendres. Tot això es
va fer amb una xerrada informativa que es presentà a Ca
ses Monges el passat 19 de desembre, on els assistents
varen ser obsequiats amb un poal separador dels diferents
residus domèstics.
S’ACABEN LES REUNIONS DE L’AGENDA
LOCAL 21.
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BULLIT DE NOTÍCIES
Sabem que les reunions de les diferents comissions que
treballaren per consensuar actuacions sobre les diferents
àrees que afecten l’Agenda Local 21 han acabat la seva
feina. Esperem per al bé del poble que les decisions que
es prengueren siguin assumides per les autoritats
corresponents i que siguin per al bé del poble
HI HA OPOSICIÓ A L’AJUNTAMENT DE
MARIA?
Vist el panorama que es viu pel poble de Maria, tant des
del punt de vista de funcionament del mateix ajuntament,
com des del punt de vista urbanístic, cultural,
d’infrastructures, etc.; on massa sovint es confonen
actuacions municipals amb actuacions de partit, sorprèn
l’actuació de l’oposició, més morta que viva. Mai no
sabrem fins a quin punt el fet de la moció de censura i el
cas de transfuguisme polític d’aquesta legislatura acabà
amb massa il·lusion i inicià una època de desil·lusions i
renúncies. Si l’oposició no fa la funció que li toca, de vigilar,
controlar i modificar l’actuació de la majoria municipal,
correm el risc de ser cada dia un poc més avorrits, més
distants de les decisions dels polítics, més manejables i
més manipulats. I aquí és on els espavilats i interessats de
sempre en treuen profit.

municipal sí que actua ben ràpidament. Per segons quines
altres, les ordres rebudes no van tan ràpides.
UN CAP D’ANY BEN MAGRE.
Seguint amb el tema de Nadal, els joves i no tan joves de
Maria es queixaven que l’Ajuntament hagi deixat de
fomentar la festa pública i municipal de la rebuda del nou
any. Si una persona volia fer un cafè el dia de matines es
trobava que a la Plaça tot era tancat. Si una persona volia
sortir un poc per enmig el dia de Cap d’Any, només quedava
el recurs dels pubs. Tot plegat una mica trist, igual que la
il·luminació nadalenca. Es veu que el pressupost municipal
a finals d’any quedà escurat del tot.
UN NOU PARTIT POLÍTIC A MARIA
El dia no era el més indicat per agafar-s’ho seriosament,
ja que sortí publicat a la premsa dia 28 de desembre, Dia
dels Innocents. En una secció de No vagi per dit apareixia
la notícia que un conegut home de Maria, Miquel Joan
Company, germà del conegut líder d’ASAJA, Biel
Company, tenia la intenció de fundar un partit,
Convergència Mariera, per presentar-se a les properes
eleccions municipals de Maria. La notícia no sembla massa
fiable, ja que la divisió del vot no afavoriria precisament
segons quin partit majoritari a Maria.
ES VOL CREAR UN GRUP D'ESCOLTISME A
MARIA, PROMOGUT DES DE LA PARRÒQUIA
Hem sabut que des de la rectoria de Maria s’està intentant
muntar un grup d’escoltes al nostre poble, alhora que s’ha
creat un cert malestar pel poc interès de la parròquia cap
al Grup d’Esplai.
No sembla una bona notícia que en un poble tan petit com
el nostre hi hagi dos grups distints que treballin per al
mateix objectiu. No seria millor unir esforços i que es fessin
accions conjuntes? Esperem que la raó s’imposi.

UNS QUINTOS MOLT REIVINDICATIUS I UN
AJUNTAMENT MOLT MATINER.
Sabem, perquè així ens ho digueren alguns dels pocs
afortunats que ho pogueren veure, que la quintada
d’enguany repartí pel poble alguna cosa més que palla.
Una sèrie de pancartes reivindicatives que parlaven de la
magror de la il·luminació nadalenca, dels esforços per fer
pistes esportives i el poc interès per fomentar la cultura i
la referència al nom castellanitzat de Son Roig “Los
Girasoles”, desaparegueren ben aviat dels carrers del
poble. Es veu que per segons quines coses la brigada

UNA TENDA D'INFORMÀTICA A MARIA
En
Miquel
Amengual ha
obert una tenda
d'Informàtica a
Maria, al carrer
Nou, número 83.
El seu horari és
de 10:30 a 13:30
hores i de 16:30
a 20 hores, els
horbaixes. Li
desitjam sort i
llarga vida.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Francisca Martí Vanrell ens deixà el
passat dia 25 de desembre a l'edat de 89 anys.
Vivia al carrer Comte d'Empúries, número 6.

Que descansi en pau

BENVINGUTS:
Aleida Rosa Carbonell
Hernández va néixer el passat dia 19
de desembre. És filla de Bernat
Carbonell Carbonell i Annia Aleida
Hernández Monier
Mercé Ribas Bergas vingué al
món el passat dia 22 de desembre. Els seus pares són Gabriel Àngel
Ribas Planas i Maria Antònia Bergas Barceló.
Enhorabona als pares i demés família

JA L'HAN FETA:

Manuel
Dario
Pesantes Véliz i Jéssica
Anabel Terranova Acebo
es casaren el passat dia 10
de desembre. El seu
domicili és al carrer del
Carme, número 11.

Francisco Mingorance Maturana i Vanesa García Fernández
es casaren el passat dia 19 de desembre.
Que el vostre amor no acabi mai.

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

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

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu

- Per demanar hora al servei de Pediatria i Comare
heu de cridar de 8 a 14 hores al ..........971855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu de
cridar al ....................................................971520203
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 a divendres:
de 10 a 12 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
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El temps

MES DE NOVEMBRE
MAXIMES

MINIMES

30

PLUVIOMETRIA
Dia .2 .............. 9,7 l.
Dia .4 .............. 6,7 l.
Dia .5 .............. 5 l.
Dia 12 ............. 0,3 l.
Dia 14 .............. 8,5l.
Dia 15 ............. 8,2 l.
Dia 19 ............. 8,8

25

28,3º C (Dia 1)

Temperatura Mínima
11,5º C (Dia 4)
Temperatura Mitjana
19,3º C
Mitjana Màximes
23,8º C
Mitjana Mínimes
TOTAL: 47,2 LITRES 14,9º C

20
15
10
5
0

Temperatura Màxima

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES

LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ

La vida és el camí
que fem de nit i de dia.
Un somni, una fantasia
que mai podrem repetir.
La vida és, podríem dir,
com la música d'un concert,
com aquella que es perd
per les bufades de vent
i ja mai més no se sent
per dins de l'espai obert.

Maria
06:25
07:35
08:40
09:40

13:40
14:40
15:40
16:40

19:40
20:40

-Sineu-Inca - Palma
06:41 06:55 07:29
07:52 08:06 08:40
08:57 09:11 09:45
09:57 10:11 10:45
10:57 11:11 11:45
11:57 12:11 12:45
12:57 13:11 13:45
13:57 14:11 14:45
14:57 15:11 15:45
15:57 16:11 16:45
16:57 17:11 17:45
17:57 18:11 18:45
18:57 19:11 19:45
19:57 20:11 20:45
20:57 21:11 21:45
22:01 22:15 22:49

Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:21 06:56 07:09 07:35
07:20 07:55 08:08 08:40
08:25 09:00 09:13 09:40
09:25 10:00 10:13
10:25 11:00 11:13
11:25 12:00 12:13
12:25 13:00 13:13 13:40
13:25 14:00 14:13 14:40
14:25 15:00 15:13 15:40
15:25 16:00 16:13 16:40
16:25 17:00 17:13
17:25 18:00 18:13
18:25 19:00 19:13 19:40
19:25 20:00 20:13 20:40
20:25 21:00 21:13 21:30
22:00 22:35 22:48

BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu07:03
08:00 08:18
09:15 09:33
10:48
12:03
13:18
14:33
15:30 15:48
17:03
18:00 18:18
19:33
20:48
22:03

Inca07:17
08:32
09:47
11:02
12:17
13:32
14:47
16:02
17:17
18:32
19:47
21:02
22:17

Palma
07:56
09:11
10:26
11:41
12:56
14:11
15:26
16:41
17:56
19:11
20:26
21:41
22:56

Palma-Inca-Sineu-Maria
06:45 07:25 07:38 08:20
08:00 08:40 08:53
09:15 09:55 10:08 10:20
10:30 11:10 11:23
11:45 12:25 12:38
13:00 13:40 13:53
14:15 14:55 15:08
15:30 16:10 16:23 16:35
16:45 17:25 17:38
18:00 18:40 18:53 19:05
19:15 19:55 20:08
20:30 21:10 21:23
22:00 22:40 22:53

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma

Plama- Maria-Sta Marg-Can Pic

07:15 07:30 08:35
10:45 11:00 11:10 12:15
14:50 15:00 16:05
18:00 18:20 18:30 19:35
Dissabtes, diumenges i festius:
07:15 07:30 08:35
14:30 14:50 15:00 16:05

09:00
13:15
16:30
19:45

10:05
14:20
17:35
20:50

10:15 10:30
14:30
17:45 17:55
21:00 21:15

09:00 10:05 10:15 10:30
19:45 20:50 21:00 21:15
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Digna melodia

vida és viva i es viu a cada alenada de segon. És senzill:
voler el bé i fer el bé per a tenir un món el millor posible, i
si algú ens escalfa el bombo amb partits polítics,
senzillament enviar-lo a prendre pel cul, perquè és molt
més important Maria que qualsevol partit polític.

LLUC MATAS
Un es pot rompre el cap volent canviar el món i les
persones, però és clar que un dolent s’hi fa perquè ha triat
aquest rol de comportament, i, per tant sent dolent no
aconseguirà mai cap tipus de satisfacció, sinó a la inversa:
es trairà a si mateix i a tothom perquè volent ser no és res.
Tots els dolents estan concagats de por i no saben viure
més que de forma que suposa que la por que ells senten
per regla de tres ells l’han de sentir. Per si no ho sabeu,
són amics de l’autoritarisme i enemics declarats de sempre
de la tolerància.

20-12-05

FOTOS ANTIGUES

La convivència a un poble petit com a Maria és
declaradament la de veure com antagònic un paisà, sigui
o bé per culpa dels partits polítics o també per mor de
l’enveja.i la mala ciència d’educar-se en el costum de fer
els comptes a tothom. Les persones sols poden canviar si
estimen, no si odien. Odiant un es va fent contínuament
per sempre xarec i roïnós. Una persona es va construint o
edificant si arriba ser independent de la dolència i de les
males intencions, perquè la vida s’hauria d’escriure a cada
segon fent el bé que és el que Déu vol.
Seria un error pensar que nosaltres hem de ser dolents
perquè uns quants amb polissonada volen fer el poble a la
seva mida. Perquè això funcioni hi ha d’haver voluntat i
intenció de poble. Déu comprèn i estima, i els homes
haurien de fer el mateix. I la cosa més certa que hi ha és
que qui la fa la paga, aquesta és la justícia divina de la
balança que mai s’equivoca. L’odi i la competició per
enveja és negar l’evidència que la decisició no és el bé,
sinó a l’inrevés: triar el mal per ser un fracassat i voler per
tant que tothom ho sigui.
Anar enrera no val, convé fer camí i caminar mirant tan
lluny com sigui posible, enfora ben enfora i no permetre
que ens facin ensopegar a través del seu morbo fals i
decadent; senzillament, perquè la vida no és decadent: la

Es cafè
Plaça des Pou, 17
Tfn: 971525671
07519 - Maria de la Salut

Dilluns Tancat

Tapes, paelles i menjars per encàrrec

Aquesta foto que publicam avui, potser no sigui
massa antiga però potser que tengui més de vint-i-cinc
anys. Ens l'ha feta arribar Antoni Gelabert i en ella i surt ,
a l'esquerra, Don Miquel Estades, el nostre rector durant
molts anys. L'altre capellà que passetja amb ell no el tenim
identificat però si qualcú sap qui és ens farà un favor si
ens ho comunica.
Aquesta imatge, en colors, forma part d'una postal
que mostra una Mallorca perduda ja, possiblement a
Esporles, davora una paret molt alta amb llimoneres a
darrera.
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FELICITACIÓ NADALENCA
Més enllà de l’emotiva celebració
religiosa, les Festes de Nadal i de
Cap d’any tenen un marcat caràcter
social que ens permet reforçar les
nostres relacions amb els parents i
els amics.
Solen ser dies d’alegria i bulla, especialment per als
més petits, en els quals també hi ha temps per
recordar a aquells que faltaran per sempre a la cita
anual.
A Mallorca, és tradició. I al Consell de Mallorca creim
que és molt important mantenir les tradicions,
especialment perquè l’essència d’un poble és la seva
memòria col·lectiva, molt especialment la que es
genera en l’entorn familiar. La família és la base de
la nostra societat i allò que li dóna la força necessària
per avançar.
Al Consell de Mallorca, com en una família, ens
preocupen les teves inquietuds i hi cercam solucions.
Les persones com tu requereixen tota la nostra
atenció. El teu dia a dia és el nostre dia a dia i feim
feina perquè la teva vida quotidiana sigui la que tu
vols i, cada vegada, millor.
L’economia, el territori i la societat constitueixen el
nostre triangle vital.
I és en l’equilibri del tres factors que tendrem futur.
Una economia que malbaratàs el territori i provocàs
alteracions socials inassumibles no seria una bona

economia per Mallorca. Com tampoc seria bo una
dràstica protecció territorial o un immobilisme social
perquè la nostra economia se’n veuria ressentida.
La societat, però és tot això i més. La cultura,
l’educació, la sanitat, les relacions entre les persones,
l’atenció social als necessitats, ... també hi treballam.
Amb una prioritat: la llengua pròpia i les nostres
tradicions. Volem que tothom que vengui sàpiga on
arriba i tengui oportunitat de sentir-se mallorquí.
Ara, per Nadal, és un bon moment per reflexionar
sobre tot això i per desitjar que, a l’any 2006, siguin
molts els teus anhels que es compleixin.
Molts d’anys!
Maria Antònia Munar i Riutort
Presidenta del Consell de Mallorca
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA *XXIX*
ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA (ESPECIAL)
DEDICATÒRIA
L’ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA que
avui ens ocupa és molt especial, almanco per un
servidor, perquè està dedicat a un home, millor dit, a un
gran home que nom: Don Miquel Rosselló i
Quetglas, savi, intel·ligent, amb una capacitat de
resignació digne de lloança, i que tenc l’honor i la
benaurança en gaudir de la seva amistat, la qual em
porta a empatar unes xerradetes molt entranyables.
Motius tots aquests que sumats al joiós fet que el
6 de gener ha complert 82 anys, fan que el meu cor
bategui de gaubança en poder dedicar-li aquesta humil
secció, que a manera de pastís d’aniversari, li oferesc
amb tot el respecte i admiració, desitjant que la vida
adesiara li somrigui alguna cosa més del que fins ara ho
ha fet.
És per tot això que des del fons del meu cor li dic
i deix escrit: Moltíssimes felicitats sr. Miquel
Rosselló i Quetglas i que Déu mon Paret el
conservi en aquest món per molts d’anys, cosa
que agrairem tots aquells que l’estimen i admiren.
MIQUEL ROSSELLÓ I QUETGLAS, UN
CAVALLER DE LA POESIA
De vegades la capacitat de resistència humana
enfront les adversitats que ens porta la vida, és quelcom
increïble.
I bona prova d’aquestes paraules és el bon marier
Miquel Rosselló i Quetglas, que des de fa més de
dotze anys el seu món físic és redueix a un metre
quadrat de la seva habitació.

Un infortunat accident de trànsit el va deixar
impossibilitat per caminar i amb forts dolors en bona
part del cos.
Però a pesar de què aquesta terrible situació l’ha
viscuda dia a dia, hora a hora, minut a minut, el Sr.
Rosselló no s’ha deixat vinclar per ella, ha sabut fer-li
la volta a la truita i en lloc de quedar-se arrufat, entristit,
melangiós i deprimit, sempre ha tingut un somrís i unes
paraules d’ànims a tot aquell que l’ha visitat. Molts dels
seus amics, quan es troben capbaixos, van a veure’l
perquè els conti una de les moltes anècdotes o històries
que ell tan bé sap explicar i així els torni el somriure a la
cara.
També ha desenvolupat una tasca poètica molt
important, fent poesies de tot allò que l’envolta i de les
persones que estima i du al cor.
Poesies que estan plenes de tendresa, humanitat i
sentiment que, quan les llegeixes, et donen un calfred
d’emoció, que et deixa admirat de com una persona en
les seves circumstàncies pot desbordar tanta vida i tant
d’amor mitjançant els seus escrits.
Però millor que les meves carabassenques
paraules, siguin les seves belles poesies les que ara
inundin el paper de sentiments i es converteixin en una
petita mostra de l’ànima poètica que atresora el Sr.
Rosselló, i de com la seva mà escriu al dictat dels
batecs del seu cor.
Del caramull de poesies que aquests insigne
marier ha escrit, n’he triat quatre que per a mi resulten
molt entranyables, les tres primeres estan dedicades a la
nostra inoblidable i estimada Caty Salom i Parets i
l’última a la seva benvolguda esposa Dona Jerònia
Ferrer i Reus.
CATY SALOM, LA HEROÍNA DE SANTA MARIA
Tus ojos me han cautivado,
que bella es tu mirada
tu cara es una rosa
que de todos es amada.
Caty del alma querida
tú no estás paralizada
tu alma nos da vida
y nunca serás olvidada
por este pobre poeta
que esta noche te soñaba
junto a la Virgen Maria
que sus besos te enviaba.
Tu libro quiero leer
porque me dará consuelo,
tu eres un don del cielo
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de grandeza y de poder.
Caty Salom eres santa
nacida en Santa Maria
la más buena y divina
y tu belleza es tanta
que es como la luz del día.
Un beso te quiero dar,
Caty del alma querida,
dentro de mi poesía
nunca te podré olvidar
junto a tu familia bendita.
CATY SALOM, LA DONZELLA DE
SANTA MARIA
Quina pena que jo tenc
la donzella se fonia
i l’ELA en el pensament
no tenia tractament
per curar aquella nina,
tan bella i tan divina,
admirada de la gent,
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com la rosa més florida
tan bona i distingida
que té baix del firmament.

les flors de Santa Maria
floreixen més cada dia
orquídies del teu tresor.

Era una nina molt fina,
nascuda a Santa Maria,
jo ja mai l’oblidaré
sempre per ella escriuré
que el seu nom és poesia,
en Miquel la duu al cor
jo la duc en el pensament
ella brilla més que l’or
i brillarà eternament.

El nom del carrer que brilla
que te varen dedicar,
la gent que passa i te mira
te recorden cada dia,
com la més gran heroïna
que vares saber lluitar.

RECORDANT NA CATY SALOM I
PARETS
Tu estàs per tot Catalina,
i voles fins anar al cel,
i els àngels amb melodia
te canten com els ocells.
Tu viuràs tota la vida
dins la pàtria del meu cor,

Com te miram retratada
rosa al mig de dos colors,
llavors ja eres estimada
com una joia pintada
junt amb les Santes Amors.
Caty Salom, tu viuràs
a dins la nostra mirada,
davant ton pare i ta mare
la llum del cel hi veuràs
i de mi sempre tendràs
una gran forta abraçada.

I tal com ens hem fet esment, la poesia que tanca aquest petit però sentit homenatge envers al Sr. Miquel Rosselló i
Quetglas, és la que li va dedicar a la seva esposa Dona Jerònia Ferrer i Reus, i que ell comença amb aquestes paraules de
reconeixement: “Poema dedicat a la meva muller Dona Jerònia Ferrer i Reus, excomare de la ciutat d’Inca.
Té els títols de professional sanitària, d’infermera i ATS.
Ha treballat 40 anys amb gran intensitat. Era la comare núm 5 registrada a la sanitat de Palma, va ajudar a dur al món a
12.060 criatures.
Això es diu treballar!
Aquesta senyora va esser condecorada amb la medalla d’or pel director general de Sanitat i amb la medalla del treball pel
Ministeri de Treball.”
I
Lo primer és un gran descans,
i de Déu una benedicció
que heu guanyat amb vostre amor
de dur al món tants d’infants
carregada de suor,
de força, amor i espants.
II
Llum de vostra vocació
heu lluitat tota la vida
passant fred de nit i de dia
dins l’hivern, dins la fredor,
i amb l’estiu dins la calor
es necessita energia.
III
Molts de vespres heu passat
sense poder anar a dormir,
aquell no era nat,
i havia de ser vigilat
per donar-li bon camí.
IV
Vostè té bons sentiments
i els crits havíeu d’aguantar
i a dins vostres pensaments
passàveu uns mals moments
per a la clienta clamar.

V
Ni en l’estiu ni en la primavera,
això no es pot esperar
el qui és nat i naixerà
un camí li heu de dar
per fer la seva carrera.
VI
Vós teníeu les mans d’or
per ajudar la partera
vos éreu dolça de cor
i per fer feina una flor,
sempre éreu la primera.
VII
Éreu la millor comare
de dins el nostre regnat,
el vostre nom registrat
dins la sanitat d’Espanya
serà sempre anomenat
per tota una eternitat
i dins Inca recordada.
El que més t’estima. El teu home,
Miquel Rosselló i Quetglas.
Inca, 8 de gener de 2004.

I després de 50 anys de feliç
matrimoni crec que aquesta bella i
amorosa poesia és el colofó per posar-hi
el fermall d’or a l’humil però molt sentit
i merescut homenatge que li he volgut
retre al meu gran amic i mestre, Don
Miquel Rosselló i Quetgles.
Felicitats, per molts d’anys i que
Déu vos doni la maina, Sr. Rosselló.
Ànims!
Miquel Jordan i Ronsano
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CICLISME - CURSA DE S’INDIOT 2005

En Jaume Vallès tornà a guanyar s’Indiot
El passat diumenge dia 18 de
desembre, a sa Indioteria, es va celebrar una
nova edició de la tradicional cursa ciclista de
s’Indiot. Es tracta d’una competició on el
premi de cadascun dels guanyadors és un
indiot. Les condicions atmosfèriques no foren
les millors ja que el dia va començar molt
gris i amb una lleugera pluja.
Sols hi participaren dos ciclistes de
Maria, en Bernat Quetglas i en Jaume Vallès.
Aquest darrer, que pertany a l’AC Sineu Grup Fontanet, va ser el que millor ho va fer
ja que s’endugué l’indiot de la seva categoria,
ciclesportista. Es va classificar a la posició
11a dels 38 ciclistes que acabaren la cursa
open que va ser guanyada per l’australià
Robert Geordie. L’any passat, encara amb
el mallot del CC Maria de la Salut - Martel Aguamar, en Vallès ja havia guanyat l’indiot.
A la cursa de promoció sols hi va
participar un ciclista de Maria, en Bernat
Quetglas que, es va errar i va disputar un
sprint de bonificació a una volta que no n’hi
havia i després no pogué situar-se entre el
primers. Va acabar el 8è dels 12 ciclistes que
completaren el recorregut. El guanyador de
l’indiot va ser el llorità Monserrat Mateu.
NOTÍCIES DEL CLUB CICLISTA MARIA DE
LA SALUT.
El darrer contacte que vàrem tenir amb els components
del C. Ciclista, va esser el comentari de l’anada a la V
Marxa Cicloturista Internacional a Menorca, el mes
d’octubre passat. Les fotos que adjuntam corresponen

a la pujada al Toro.
Pere Ferriol i
Miquel Perelló,
durant l’esforç que
suposa pujar a
aquest puig, que,
si bé només té una
alçada de 315
metres es troben
moments que el
pendent és d’un
13%. L’altra foto
que adjuntam és la
d’en Toni Castelló,
ja a l’arribada a
Maó, amb Miguel
Indurain.
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Sineu, i com no al Pla de Mallorca. El nostre agraïment a
Daniel Estarellas, Antoni Castelló, Antoni Gelabert,
Bernat Quetglas, Joan Ferriol i Antoni Font, que han fet
que el Club, tornàs ser present al mon de ciclisme illenc.
TEMPORADA 2006.

SOPAR DE CLOENDA DE LA TEMPORADA
2005
El passat 26 novembre els socis del Club ens vàrem
reunir al Restaurant CAS PADRÍ TONI. Una trentena
de corredors, posàrem peus davall taula. Bones sípies,
espatlla de mè o porcella, varen fer una vetllada
entretinguda, tot ben regat de vi i cava. Com que no
havíem de conduir, no miràrem prim….
Es va tancar una molt bona temporada, participant en
totes les carreres de Local, així como a la voltadora de

Encara no hem acabat i ja hi tornam esser, tenim ja les
dates del PLA DE MALLORCA 2006. En Tomeu
Arbona s’ha tornat a posar les piles i ho té bastant
endiumenjat. Les dates previstes són:
06 maig, dissabte a MURO
13 maig, dissabte a SA POBLA
21 maig, diumenge contra-rellotge individual,
PORRERES – VILAFRANCA
28 maig, diumenge a MONTUÏRI.
03 juny, dissabte a SINEU
El Club Ciclista Maria de la Salut, us desitja un venturós
any 2006, salut i pau.
Pep Ferriol Torelló. Desembre 2005

Imatge de la festa
del Ciclisme de la
Federació Balear
de Ciclisme,
distingint en
Miquel Salom

TRES MARIERS A LA SELECCIÓ BALEAR DE FUTBOL SUB-14
Durant aquestes festes de Nadal hem tengut la sorpresa i l’alegria de saber que tres al·lots de Maria, tres
joves futbolistes que juguen a Manacor, han estat seleccionats per jugar el Campionat Intercomunitats
Autònomes i tots tres han tengut una actuació molt destacada. Es tracta de Miquel Mas, Gabriel Company i
Mateu Català.
Els resultats dels dos partits jugats fou BALEARS 3 – EXTREMADURA 2, en el qual en Miquel i en Biel
marcaren un gol cada un, i el segon partit, BALEARS 6 – CEUTA 0, en el qual en Biel marcà dos gols.
Enhorabona i endavant (Volem agrair al company Gabriel Gomila de Montuïri, la cessió de la fotografia ded la portada)
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CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY
DIA: 28 de gener de 2006
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 2005.
3r.- Informe de tresoreria de l’any 2005.
4t.- Previsió d’activitats per l’any 2006.
5é.-Previsió econòmica i pressupost per l’any 2006
6è.- Renovació de la Junta Directiva i els seus càrrecs.
7è.- Presentació per a l'aprovació per part de l'Assemblea, del conveni de cessió a l'Ajuntament del
Fons Fotogràfic Pere Mascaró.
8é.-Precs i preguntes
LA PRESIDENTA
Antònia Maria Vicens

CALENDARI 2006: QUI ÉS QUI?

Com cada any vos demanam la col·laboració per conèixer tots els personatges que surten al calendari d'enguany.
Esperam les vostres aportacions.

