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EDITORIAL
En aquest número de la revista hi trobareu una extensa
xerradeta amb un bon grapat de joves i al·lotes de Maria que
varen néixer el mateix any que la nostra revista. Vint anys ja
donen per fer un bon repàs a vivències, a comparar coses, a tenir
una opinió ben formada sobre moltes coses i a expressar-les amb
coherència i de manera assenyada. Creiem que la radiografia
que en surt de les seves respostes a l’enquesta passada, és força
interessant i que permetrà comparar-la més endavant si es fa una
cosa semblant d’aquí uns anys si és que encara hi som.
Una altra notícia a la qual ens volem referir és a les dades
de població que surten a la revista i que mostren un augment
espectacular de població aquests darrers deu anys. Ja no és la
primera vegada, ni serà la darrera que demanam, i amb caràcter
d’urgència, una política municipal o supramunicipal, adreçada a
aquest col·lectiu de nouvinguts per assegurar una bona integració
a la vida del poble i que se sentin atrets amb els valors que a
nosaltres ens identifiquen com a poble.
També hi ha la notícia de la inauguració de la variant del
Camí Creuer. Molta escenografia i moltes fotos per a una obra
més que necessària i que ha tardat massa anys a fer-se possible.
Però benvinguda sigui.
I calor, molta calor. La gent gran ja parla que enguany és
un any boníssim per a la fruita, ja que és molt dolça. La collita
de síndries i melons diuen que s’avança molt, però que serà de
molta qualitat, degut al sol que ha fet i a la poca aigua.
Ara a esperar l’agost, amb les fires nocturnes que
començaren l’any passat i que enguany tenen continuïtat, el
rock’n’rostoll, les berbenes que ens esperen gairebé cada vespre
a un lloc diferent, les vetlades a la fresca i els trempons que
sempre vénen de gust.
Que passeu un bon estiu!
HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:
Mariandos nascuts l'any 1986, Pep Ferriol Torelló, Ajuntament de Maria
de la Salut i Llorenç Font Dalmau
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SA XERRADETA A SES TARRAGONES AMB...
Fent Carrerany ha fet vint anys. El juliol de l’any
1986 sortí el número 0. Aquest any també nasqueren un
grapats d’infants, alguns dels quals també ja han complit
els vint o els aniran complint el que resta de 2006.
Convidàrem a sopar a Ses Tarragones als nascuts
l’any 2006, el mateix any que Fent Carrerany, per a poder
fer la xerradeta amb ells. Just en pogueren venir deu.
Mentre comanam el sopar circula entre les seves mans el
tom de Fent Carrerany corresponent a l’any 1996, l’any
que compliren els 10 anys. La majoria d’ells feia quart de
Primària a l’escola de Maria. En la revista corresponent
al mes de juliol hi publicàvem una entrevista amb ells, els
seus comentaris i opinions i ara, molt encuriosits i riallers,
els tornen llegir.
I mentre esperam que el sopar arribi omplen unes
enquestes per a poder saber com són i que pensen,
globalment, sobre el poble, el seu entorn, i la revista.
Van comentant quina és la quinta més jove i el més
vell o vella. Moltes de les respostes de fa 10 anys són
llegides amb veu alta i provoquen un esclat de rialles.
Fent Carrerany: N’hi ha cap de vosaltres que festegi?
- Sí, sí, n’hi ha.
- N’hi ha molts que festegen i no diuen res.
- No és d’interès general des poble tampoc.
- No, no.

ELS MARIANDOS
NASCUTS L’ANY 1986

FC: Teníeu immigrants a la vostra classe?
- No, a la nostra, no. Anaven als cursos de davant i
de darrere. Deguérem ser l’únic curs. Recordam
na Sana, na Souliha,...
FC Tots vosaltres teniu carnet de cotxe?
- Jo no, però la majoria, sí.
FC: I els que teniu carnet, teniu cotxe propi?
Dels deu, vuit aixequen la mà.
- Bé, propi no, el de sa mamà. Però el men jo.

FC: N’hi ha cap de vosaltres que vulgui viure a Maria?
Hi veis el vostre futur a Maria?
- Sí, sí. Jo hi viuré a Maria.
- Ara mateix no. Però en el futur, sí. Jo estic molt
bé per on estic.
- Trob que veure món està bé, però tornar i acabar
aquí és el que desig.
- Però a lo millor el poble ha canviat tant que
després no hi volem viure.
- A mi m’agradaria més viure a la Maria de fa deu
anys. Ara, amb tant de cotxes, tanta gent,...
- Els arbres del carrer Nou em fan molta falta!
- A molta gent no la coneixem!

FC: Vosaltres féreu cap pintada a sa plaça des Mercat?
- Sí, posàrem Quintos 86.
- I adornàrem sa Plaça.
- Quina feinada! Tantes hores per no res!

FC: La gent major, no vos demana d’on sou?
- Sí, encara que hi ha gent que ja no ho demana.
- Només miren, els vells.
- A mi la gent no em fa nosa, però des que hi ha
immigrants ja no és el que era abans.
- Abans podies deixar la casa oberta, les coses
defora, el cotxe obert, la bicicleta davant ca teva
o a qualsevol lloc i ningú la tocava. Ara ningú
se’n fia perquè si no tanques pot entrar qualcú.
- I la bicicleta ja no la trobes!

FC: Anem a veure, què creis que podeu fer o què voleu
fer per conservar aquesta Maria que vos agrada?
- Crear ambient i no perdre les tradicions.
- Guardar els costums i ensenyar-los als al·lots
petits.
- Fer matances i conservar les festes.

Ens duen el sopar i amb molt bona gana ens els
feim nostre. En arribar el postre, no podia faltar la tortada
per a celebrar els vint anys.
FC: Ja heu votat alguna vegada? Tots?
- Jo sí, a les Generals. Bé, els que vàrem néixer
abans del març també votàrem a les darreres
Autonòmiques.

FC: I de tota la construcció que hi ha ara, què en
trobau?
- Fa un poc d’oi això.
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sabeu resoldre el problema?
- Pa amb oli, és ben bo!
- Pa i sobrassada i figues.
- I també un poc de camaiot
- No ens moriríem de fam!
FC: Tots teniu mòbil?
- Sí.

-

-

Això de fer pisos a dins Maria ho trob horrible.
Això s’aturarà, però.
Quan no hi hagi més solars buits.
Crec que ha de caure una llei que ja s’aplica a
certs pobles (Porreres, Vilafranca) en la qual als
solars de menys de 500 metres quadrats just s’hi
pugui construir una casa..
Però a Maria just hi havia cases unifamiliars i ara
ja n’hi fan tres o quatre dins un sol solar.
Però és que els preus d’una casa de 2 pisos són
inaccessibles. Has de comprar pisets.
A Maria una casa val trenta quilos o trenta-cinc,
...
I no val per res, llavors hi has de fer obres...
I si la gent es vol independitzar com ho podem
fer?
Haurem d’estar fins els trenta amb els pares.
T’has d’hipotecar per a tota la vida.
Com no tenguis uns pares o padrins amb vàries
cases i te’n puguin donar una...

FC: Vosaltres creis que tendreu dificultat per obtenir
un habitatge?
- Per obtenir una casa així com volem a Maria, sí.
- Per tenir una casa de poble o l’has d’obtenir
d’herència o t’has d’hipotecar per tota la vida.
Entre altres temes surt el de les matances i la feinada
que dur fer-les.
- Les dones ja no volen rentar els budells. A noltros
matar el porc ja ens va bé, però llavors,...
- Hem d’anar avançant, però. No ha de ser com
abans que les dones només havien d’estar dins ca
seva.
- Escolta, si noltros estàvem dins la casa no duríem
aquest moreno que duim.
- Eh! De petits volíeu ser picapedrers!
FC: Si arribau a casa i no hi trobau res per menjar,

FC: I Ordinador?
- També, però no l’empram massa.
- Navegam per internet amb el google, i utilitzam
messenger.
- Jo no l’utilitz perquè s’ha d’escriure.
- Jo sempre el tenc enxufat, per poder estalviar
telefonades.
- Jo visc a Maria i el tenc sempre obert a Palma.
Així quan acaba l’estiu llegesc tot el que m’han
escrit durant l’estiu.

FC: Per lligar va bé el messenger?
- Hi ha gent que ha trobat la seva parella.
- Si no les veus.
- Ho respect, però no ho entenc. Jo no me fiaria.
- Tant d’amor a través de l’ordinador
- Jo m’he aficat dins un xat i tothom diu mentides.
- I llavors resulta que les ties són tios desfressats
- Eh! On vos aficau voltros! Jo això no ho he vist
- No podem passar dels ordinadors i les noves
tecnologies. Per mirar notes o per matricular-te
necessites l’ordinador i internet. Molts dels
treballs que entregues també ho fas per internet.
A la universitat ens pengen imatges que has de
baixar tu. Si no tens ordinador o connexió has
d’anar a un “ciber” o biblioteca per a poder-ho
fer.
- Nosaltres no vàrem néixer amb un ordinador a
casa, però el meu germà ja hi va néixer i això mos
duen d’avantatge.
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Quan érem petits ho vèiem com una cosa
impossible, badocar o navegar amb l’ordinador.
Nosaltres jugàvem al carrer. A “bote bote”, amb
bicicletes, a “cabanyes”, anar a robar taronges.
Els nostres germans petits en saben més que
noltros de manejar l’ordinador. A vegades els hem
de demanar ajuda.
Ara els infants tenen massa coses: la tele, la play,
l’ordinador, el mòbil...
L’altre dia vaig veure un cas d’un nin que passava
la meitat del dia davant una pantalla i quan anava
amb els amics tots duen la seva pantalleta, una
nintendo; aquesta relació ha de ser molt pobra.
Nosaltres de petits sortíem de casa i sense rellotge.
Llavors quan feia fosca tornàvem a casa.
Fèiem excursions a sa Talaia.

FC: Sou conscients que els comentaris que feis són
comentaris de vells?
- De vells no, però és la realitat.
FC: Vosaltres ja vos considerau una generació, i la
següent és la dels vostres germans petits.
- Nosaltres jugàvem a bolles, però ara ens han llevat
l’arena.
- Nosaltres sortíem a prendre la fresca al carrer, en
bragues. Ara ja no surt cap nin a prendre la fresca
al carrer.
- Deu ser cosa de l’efecte dos mil
- Jo veig els al·lots de Maria com si fossin de Palma
- Jo he fet acampades amb al·lots de Palma, i segons
què fas s’espanten. No estan acostumats a segons
què. Per exemple a fer gimcanes brutes, o
embrutar-se la roba, o jugar en terra i fer fanguet.
- Però un ciutadà amb un de poble no el pots
comparar ni de fa vint anys a ara
- Els demanes que te pintin una gallina i ho fan
fora plomes
- A l’escola, a Palma, vaig fer un treball sobre els
al·lots petits, Anàvem a les classes i els
demanàvem que pintàssin una casa, Tots pintaven
una casa amb un fumeral. A veure els al·lots de
Palma on han vist una casa d’un sol pis amb
fumeral.
FC: Vosaltres heu viscut en aquests vint anys un canvi
tecnològic molt fort, així com noltros visquérem el canvi
de les feines del camp des de l’edat mitjana fins als
avenços d’avui. Algú ha tengut un carro a casa?
- Sí, alguns, però ara ja s’ha acabat.
- A ca meva no, a cal meu padrí.
- Però és que nosaltres ens pareixem més a vosaltres
que als joves d’ara.
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En segons què, perquè la llibertat que tenim ara
no la teníeu ni de conya. Ara nosaltres tots tenim
cotxe, cosa que abans no passava. Ara sortim quasi
cada dia.

FC: Recordau quins programes de televisió miràveu
quan éreu petits?
- Na Heidi, en Songoku, Barrio Sésamo, El Juego
de la Oca, Farmacia de Guardia, Los Ladrones
Van a la Oficina, Historias de la Puta Mili, El
Equipo A, El Coche Fantástico, McGiver,
Musculman...
FC: I el primer concert que anàreu fora de Maria, el
recordau?
- Els Pets, a Llubí.
- Barricada, a Campos.
- El primer concert no el record.
- Els primers han estat els del Rock’n’Rostoll.
FC: I el darrer?
- El de divendres a la Vila.
- Estudio 54, a Sa Pobla.
- The Wyless.
- També anam a les berbenes dels pobles, ens agrada
fer la ruta.
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FC: Sortiu junts?
- No, a vegades.
- Mos trobam, sempre ens veim, encara que no hi
anem plegats.
- Al cap i a la fi, tenim les mateixes idees.
- A Maria quasi no ve gent dels altres pobles, en
canvi nosaltres anam pertot.
FC: Vos engrescaríeu en fer qualque cosa que cridàs
l’atenció dels veïns?
- I què podem fer?
- Tot són problemes
- Feim es “rostoll”
- Quan proposes fer una cosa, tothom
diu que sí, però llavors a l’hora de la
veritat..., tothom te fuig o te donen
llargues. La gent d’avui en dia és molt
vaga. Volen que els ho donis tot fet.
- Les berbenes van encaminades cap
als vells, pels joves poca cosa hi ha:
el rostoll i encara perquè l’organitzam
noltros.
- Mira la gimcana que organitzàrem fa
dos anys, quin èxit va tenir!
- Basta veure també els playbacks que
fèiem noltros i els que fan avui en dia.
Jo som jove i hi ha coses que m’han
escandalitzat. L’any passat hi havia
ninetes amb “minis” que anaven a
exhibir-se.

El playback, abans de fer les festes, l’haurien de
motivar una miqueta, a fi que hi hagués més
preparació.
Noltros que en teoria som els que hauríem de fer
playback, preferim seure a una cadira que actuar
o presentar.

FC: I amb el Rock’n’Rostoll hi participau?
- Noltros ajudam, però els que ho organitzen són
uns altres del poble.
- Això ens ho sentim nostre, i hem d’ajudar.
- Feim una festa el mes que ve al “poli” per recaptar
diners pel Rostoll.
- Amb això de les fires de l’Agost el batle ens
demanà si hi volíem participar.
- Voleu res, idò Fira! És el pagament a canvi de
demanar ajuda.
Ja és bastant avançada la matinada quan acabam la
xerrada i alguns s'han d'aixecar prest per anar a treballar.
Ens donam els molts d'anys mútuament i ens despedim
després d'haver passat una velada ben agrdable.
Han participat en aquesta xerradeta: Catalina Laura
Font, Miquel Gual, Miquel Martínez, Joan Garau, Miquel
Garau, Gabriel Mas, Catalina Bergas, Caterina Agnès
Munar, Xesca Bergas i Catalina Ginard.
Joan Gelabert, Magí Ferriol i Miquel Morey.
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ENQUESTA QUINTOS 86
COM ÉS LA GENERACIÓ FENT CARRERANY?
L’enquesta passada als quintos que venguéren a
sopar amb nosaltres ens revela una joventut amb unes
característiques de pensament, de formació ètica, cívica,
etc. prou interessant. Mentre esperàvem que ens fessin
arribar el sopar els passàrem una enquesta anònima, amb
una sèrie de qüestions que mostrassin un poc quin peu
calçaven sobre determinades qüestions que nosaltres
consideràrem que podien mostrar el seu perfil
generacional. Aquesta enquesta tenia tres blocs: la persona (hàbits, costums, ideologia, afeccions, etc.), el poble
(què en pensaven, com el veien, etc.) i la revista (què els
agradava, com la valoraven, etc.)
Vegem que contestaren:

LA PERSONA
1. ESTUDIS.
A la pregunta sobre els seus nivells d’estudis (no
oblidem que es tracta de joves de vint anys, o a punt de
fer-los), cal dir que tots ells han anat a escola en
democràcia, tots ells han estudiat en la nostra llengua i
tots ells han tengut unes oportunitats que les generacions
anteriors no havien tengut mai.
Així, un 50% declaren tenir estudis universitaris
(encara que no els hagin acabat, per qüestió d’edat), un
20% han acabat els seus estudis amb el batxillerat, un 10%
un cicle formatiu de 2n grau, un altre 10% un cicle de 1r
grau, mentre que l’altre 10% acabà els seus estudis amb
l’obtenció de l’ESO.
2. TREBALL.
Relacionat amb la pregunta anterior, sabem que un
60% d’ells declaren que fan feina ocasionalment (períodes
de vacances, caps de setmana, etc.) ja que encara continuen
estudiant, mentre només un 20% fa feina ja de manera
continuada i estable. L’altre 20% no parlen de treball, ni
estable, ni ocasional.
3. RESIDÈNCIA HABITUAL.
Sis d’ells (un 60%, viuen a Maria de manera
permanent, mentre que els altres quatre (un 40%) viuen
fora, però solen comparèixer de manera continuada bé els
caps de setmana, bé els períodes vacacionals.
4.DOBLERS.
A l’hora de parlar de despeses, dels diners que gasten mensualment, les xifres, en euros, ens mostren uns
joves amb uns nivells de despesa, declarada, força elevada. Així, tres d’ells, un 30%, declaren que es gasten cada
mes, per a coses seves, entre 100 i 250 • ( entre 16.638 i

41.596 pessetes) i 7, un 70%, entre 250 • i 500 • (entre
41.596 i 83.193 pessetes). Davant d’aquesta quantitat tan
elevada molts d’ells matisaren que tot això incloïa lloguer
dels pisos per als estudiants, gasolina per als vehicles,
mòbils (tots en tenien), etc.
5. FUMAR.
Creguérem que podria ser interessant veure que
pasava amb el tabac. En definitiva són d’una generació
que han vist com el consum de tabac passava de ser
autoritzat i fins i tot fomentat a ser combatut, a parlar
públicament dels greus problemes que ocasiona la seva
addicció. Tot i això, cinc d’ells (un 50%) declararen que
eren fumadors habituals, dos (un 20%) algunes vegades i
3 d’ells (un 30%), no fumaven.
6. ALCOHOL.
Relacionat amb el consum d’alcohol, tres d’ells
declaren que beuen habitualment, mentre que set ho fan
de manera ocasional, sobretot els caps de setmana.
7. ESTIMULANTS.
La següent pregunta, delicada pel tema proposat
(encara que l’anonimat de les respostes garantia que no
els identificàssim), volia contrastar un problema que massa
vegades ha sortit a nivell de rumorologia i que n’hi ha
massa que hi tanquen els ulls o no en volen parlar.
Tot i l’anonimat, quatre d’ells, un 40%, declararen
que no prenien estimulants de cap classe, mentre que cinc
d’ells, un 50%, declararen que algunes vegades, i un d’ells,
un 10%, en prenia habitualment.
8. VEHICLE.
Un altre tema que marca aquesta generació, vinculat
al poder adquisitiu, descrit abans, és segurament el fet de
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tenir prou recursos per poder disposar d’un vehicle per
desplaçar-se autònomament. Tots ells tenen vehicle. Un
90%, cotxe (tres d’ells cotxe i moto) i un 10%, moto,
només. En la majoria dels casos (un 90%), el vehicle és
exclusiu per a ells.
8. RELIGIÓ.
Consideràrem oportú fer alguna pregunta relacionada amb la religió i la seva percepció o pràctica religiosa. Les respostes confirmaren el canvi brutal que les noves
generacions tenen respecte del fet religiós i la seva pràctica.
La majoria ens confessaren que les seves famílies només
anaven a l’església en comptades ocasions (funerals, festes,
celebracions, etc.) i que això els havia marcat a ells. Així,
vuit d’ells (un 80%) es declararen no practicants, mentre
que un 20 % confessaren que hi anaven algunes vegades.
9. ESPORT.
El mite de la joventut sana i esportiva, sembla que
es desmunta per moments. Encara que es declararen
clarament sedentaris, quatre d’ells digueren que feien
esport de manera continuada (sobretot, futbol, tennis i
natació), cinc de manera ocasional i un, que no en feia
mai.
10. POLÍTICA.
Sobre la seva visió de la política, es declararen molt
escèptics. Pocs d’ells parlaven obertament sobre temes de
política i ho veien amb poc interès. Cinc d’ells es declararen
ideològicament de centre, tres d’esquerra, un d’extrema
esquerra, mentre que un altre preferí no situar-se
ideològicament. El compromís ideològic era, en general,
bastant absent de la taula.
11.IDENTITAT.
Sis varen ser els termes identitaris que els
demanàrem que classificassin de més propers a més
llunyans. El fet de posar-los en un ordre determinat potser
condicionà massa la seva resposta i sis d’ells seguiren el
mateix ordre en què es trobaven escrits. Així el gentilici

Agost 2006
“mariando” apareix valorat com a terme identitari
prioritari en primer lloc, en totes les respostes. El terme
“mallorquí” apareix valorat en segon lloc, en vuit
respostes, mentre una la posa al mateix número 1 que la
resposta anterior, i un altre la situa en tercer lloc. El
gentilici “balear” apareix citat en tercer lloc pels mateixos
vuit d’abans, mentre que les altres dues respostes el situen
en quart i segon lloc respectivament. El terme “català”,
és valorat en quart lloc per set d’ells, mentre un el situa
en segon lloc, just darrera de mariando, un altre el situa
en cinquè lloc i un altre en sisè. L’apel·latiu “espanyol”
com a terme d’identificació és valorat en primer lloc una
vegada, pel mateix que ho equipara a “mariando” i a
“mallorquí”, en quart lloc en un altre i en sisè lloc en un
altre. Les altres respostes situen aquest terme en cinquè
lloc com a identitat preferida. El darrer terme
d’identificació era “europeu” , terme que és percebut com
a darrer terme identitari en vuit de les deu respostes, mentre
que les altres dues el situen per davant del terme
“espanyol”.
12. TEMES QUE ELS PREOCUPEN.
La següent pregunta que els plantejàrem feia
referència als temes que més els preocupaven com a
ciutadans. Dotze eren els termes que sotmetérem a la seva
consideració, perquè els valorassin de més preocupació a
poc interès. Les respostes donades reflecteixen prou bé la
seva percepció del món que els envolta. Així és curiós
veure com “la família” és un terme que tots valoren de
manera preferent i la situen en primer lloc. Com que són
gent jove, el “sexe” apareix en segon lloc, entre els temes que més els preocupen. La paraula “solidaritat”
apareix valorada en tercer lloc, cosa que en certa manera
contradiu la seva poca implicació en qüestions socials i
polítiques. El tema dels “doblers” apareix en quart lloc,
just per davant del tema de l’”habitatge”, que aparegué
prou begades a la conversa posterior a l’enquesta. La
preocupació per la “feina” ocupà la sisena posició, mentre
que la preocupació pel futur de la “llengua” i del “medi
ambient” es repartien la setena i la vuitena preferència.
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L’”esport” i la “política ocuparen la novena i la desena
preocupació i el tema de la “immigració” recent, la penúltima, mentre que el darrer lloc era per a la “religió”.
Aquesta classificació ja mereixeria una anàlisi més
aprofundida, ja que mostra alguna de les contradiccions
de la joventut actual.
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associatiu, sobretot, tenint en compte que es queixaven
de la poca implicació de les autoritats a l’hora d’organitzar
coses per als joves. A l’hora de la veritat, un 60% d’ells
no tenien cap vinculació amb cap entitat cultural, esportiva,
etc. del poble. Els altres quatre citaren la seva vinculació
amb el Grup d’Esplai, la Penya Blaugrana o el
Rock’n’Rostoll.

EL POBLE
13. EL POBLE: COSES BEN VALORADES
Entre les coses que més valoraren de la vida
al poble, sens dubte « la tranquil·litat » guanyà per majoria
absoluta. Fins a set vegades apareix citada com a cosa
positiva i ben valorada. “El sentiment de poble”, “les
relacions entre la gent del poble”, i altres variacions per
l’estil ocuparen també una bona part de les seves
valoracions positives. El tema de la gent aparegué en
moltes respostes, encara que com veurem després no
sempre en sentit positiu, però tot i això, en general, l’esperit
generós, amable i afectuós de la gent aparegué com a factor molt positiu. El fet de tenir foravila, el camp, tan aprop,
va ser un altre dels aspectes ben valorats. Altres respostes
feien referència a l’ambient dels amics, a poder veure els
padrins, etc.
14. EL POBLE: COSES POC VALORADES
A l’hora de comentar els aspectes que consideraven
més negatius de la vida del poble, tornà sortir el seu esperit
jove i trencador, que no es vol veure sotmès a la crítica ni
a la mirada dels altres. I sortí la “xafarderia”, com un dels
pecats del poble. Fins a sis respostes citaren aquesta com
una de les coses que més els desagradava de la vida de
poble. Altres respostes feien referència a la seva
preocupació pel tema de la immigració, a la pèrdua de
determinats trets de la vida de poble, a les infraestructures,
al renou i la velocitat de les motos i dels cotxes (curiosa
reflexió venint de gent tan jove). La queixa sobre el
funcionament de l’Ajuntament i la poca atenció que té
amb els joves també sortí en les respostes donades.
15. COSES QUE FALTEN AL POBLE.
Com a joves moltes de les coses que troben
a faltar al poble giren al voltant de coses de la seva edat,
sobretot espais d’oci i més festes per als joves, poques
comparades amb els actes que es fan per a la tercera edat.
També apareix aquí la manca de relació entre els joves i
les autoritats municipals, a l’hora de dur endavant
iniciatives. El mal estat dels camins de foravila apareix
com una de les coses que més els ha cridat l’atenció i que
creuen que s’hi hauria de posar remei.
16. ASSOCIACIONISME JUVENIL.
La següent pregunta feia referència al seu esperit

17. COMENTARIS SOBRE EL POBLE.
*Vull viure a Maria, perquè m’encanta.
*Massa xafarderia que crea problemes.
*La gent demana activitats i quan es fan no hi van.
*M’agrada molt passejar i poder parlar amb tothom.
*Els afores de Maria haurien d’estar un poc més cuidats.
*És el millor poble de Mallorca.
*M’agradaria que no canviàs.
*És de puta mare!
*L’Ajuntament no compleix. Ens va prometre 500 • que
no hem vists.

LA REVISTA
18. LA REVISTA FENT CARRERANY.
Tots ells declaren que coneixen bé la revista i que a
la seva família en són subscriptors. Quan els demanàrem
quines eren les parts de la revista que més els interessava,
set d’ells parlaren de la secció del “Bullit”, quatre citaren
les notícies d’actualitat, i quatre també els articles d’opinió,
tres es decantaren per la secció de demografia i el temps,
un cità els articles d’investigació, i un altre les notícies
esportives, mentre que un altre molt generós digué que li
interessava tot.
19. QUÈ HI FALTA A LA REVISTA?
Aquesta pregunta era oberta i pretenia veure fins a
quin punt eren crítics amb la revista i allò que ells
millorarien de la seva edició. vet aquí les respostes que
aparegueren:
*Més participació i col·laboració de la gent del poble.
*Demanar l’opinió, amb enquestes, a la gent del poble.
*Més entrevistes.
*Està prou bé.
*Res.
*Sexe.
*Un espai per a joves.
20. OPINIÓ SOBRE LA REVISTA.
*M’encanta perquè és “quinta nostra”.
*Hi hauria d’haver més participació per evitar que els que
la feis vos canseu.
*Crec que la revista ha estat molt important pel poble i
hauria de tenir continuïtat.
*És de puta mare!
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BULLIT DE NOTÍCIES
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ A MARIA
El passat dia 3 de juliol sortí al Diari de Balears
unes dades tretes de l’Institut Balear d’Estadística
(l’IBAE), on sortia l’evolució de la població a les diferents
localitats mallorquines al llarg dels deu darrers anys.
L’augment de població és espectacular a tota l’illa excepte
als municipis d’Escorca i Ariany, que han tengut pèrdua
de població. Al nostre poble les xifres són ben
significatives i il·lustren a les clares allò que tothom
percebia i intuïa. L’evolució de la població ha estat la
següent: 1996 (1763 habitants), 1998 (1733), 1999 (1800),
2000 (1819), 2001 (1861), 2002 (1975), 2003 (1990), 2004
(2043), 2005 (2118). Ni més ni manco que 445 habitants
ha augmentat la població de Maria en deu anys. Un 25%.
Segurament que deu ser l’augment més considerable en
tota la història del nostre poble.

UN INCENDI CAUSAT PER UNA SOLDADURA A
LES TANQUES DE LA ROTONDA
Dia 4 de juliol, allà on es feien les obres a la rotonda del Camí Creuer, una soldadura feta a les tanques
metàl·liques de separació ocasionà un incendi a les herbes
de la vorera. Les flames s’estengueren ràpidament i
arribaren a convertir-se en perilloses, sobretot perquè hi
havia molts de sembrats a punt de segar i també alguna
casa (com les cases de na Parotxa, a la carretera de Muro)
que va veure com l’incendi socarrava els arbres que
l’envoltaven. Afortunadament els bombers actuaren
depressa i amb l’ajuda d’un helicòpter pogueren sufocar
les flames, abans que agafàs proporcions massa perilloses.
UNA PARET NOVA A LA CAMBRA AGRÀRIA A LA
CARRETERA DE SANTA MARGALIDA
Si heu passat per la carretera de Maria a Santa
Margalida haureu pogut observar com es fa una paret nova
al tros que pertany a la Cambra Agrària. Segons ens

confirmaren s’hi ha de fer un magatzem nou i s’ha aprofitat
per arreglar la paret de pedra que estava feta malbé. Allò
que sorprèn és que mentre els veïnats que han arreglat les
parets seques dels seus bocins han hagut de recular uns
metres per guardar els drets de servitud de la carretera, un
organisme públic ho arregli sense recular gens ni mica.
És veu que la justícia no sempre és igual per a tots.
TENDREM, A LA FI, AIGUA POTABLE AL POBLE?
Ho posam amb interrogant ja que de notícies
d’aquestes, al llarg dels vint anys d’existència de la revista, segur que en trobaríeu més d’una dotzena. Ara sembla
que la Conselleria de Medi Ambient ha tret a concurs les
obres de les canonades que han d’unir les localitats de
Llubí i Maria per tal que el nostre poble pugui tenir aigua
de qualitat. El pressupost és de 2,9 milions d’euros i es
preveu que estigui acabat a començaments de l’any que
ve. A veure si aquesta vegada és la bona!
UNA BONA INICIATIVA: UN BUS ÒLIBA PER
ANAR DE MARXA NOCTURNA
Segons sortí a la premsa, el passat dissabte dia 22
de juliol, els municipis de Sineu i Maria posaren en marxa
un bus nocturn, conegut popularment com “el bus òliba”
per dur els joves de les dues localitats a les festes que se
celebrin arreu de Mallorca. Una bona manera d’estimular
el transport col·lectiu i d’evitar agafar els cotxes particulars
i endur-se’n qualque sorpresa amb un excés d’alcohol.
Ara es tracta de fomentar-ne l’ús i fer-ho conèixer a
tothom.
EL PLENARI DE L’AJUNTAMENT CONDEMNA
EL COP D’ESTAT DE FRANCO
Dijous dia 13 de juliol i per via d’urgència, el plenari
de l’Ajuntament de Maria aprovà una moció del PSOE on
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es condemnava el cop d’estat franquista que derrocà el
govern republicà que exercia des de la legalitat
democràtica. En aquesta mateixa moció que fou aprovada
amb els vots del PSOE, PSM i del regidor del grup mixt,
també es demanava un homenatge a tots els que moriren a
la guerra, o que foren detinguts i represaliats per les seves
idees, durant i després de la guerra.

JULIOL: MOLTA CALOR I TEMPS DE MESSES
L’expressió que més s’ha sentit aquest passat mes
de juliol a Maria ha estat “Quina calor!”. I és que la gent
major deia que un juliol com el d’enguany no el recordaven
de feia estona. Tot i això les feines del camp no s’han
aturat i cada dia teníem les màquines recol·lectores que
sortien a fer la seva feina. Calor, paparres i pols! Què hi
farem! Som a l’estiu!

L'ESTÀTUA DE LA ROTONDA
La setmana passada sortia al Diari de Balears aquest
acudit gràfic, en el qual es criticava l'estàtua col·locada
sobre la rotonda recentment inaugurada. Ens hem volgut
informar de qui és l'autor de la citada estàtua i el batle ens
ha informat que l’escultor que ha fet l’estàtua nom Antoni
Milles. La pedra es va dur de Santanyi i mesurava 2,30
metres d'altura i 2,13x0’75 de base.

L'ESCOLETA D'ESTIU
El dia 3 de juliol començà a l'escola de baix
l'escoleta d'estiu. Començà amb una vintena d'al·lots que
passen els matins de l'estiu fent diferents activitats per a
passar-lo d'una manera divertida mentre els seus pares fan
feina. Han fet un mural sobre el personatge Snoopy, el
qual els conta un conte cada setmana. També van a la piscina dos dies a la setmana, els dimarts i els dijous, i els
divendres el dediquen a fer diferents sortides, al mercat o
a altres indrets. Al proper número de setembre, els monitors
ens faran un resum de com els ha anat l'estiu.

NA KIKA MAS OBRE UN CENTRE DE MEDICINA
HOLÍSTICA A CAN PICAFORT.
Na Kika Mas és una marianda, filla de n'Esteva Mas
i néta de mestre Pere Mas, del carrer Nou, que viu a Can
Picafort i allà ha obert un centre de l'anomenada Medicina Natural i Holística i la vol donar a conèixer a tots els
mariandos i oferir-los els seus serveis. Ofereix tècniques
com Reflexologia (massatge terapèutic en zones reflexes
dels peus), Reiki (Imposició de mans per armonitzar cos
ment i esperit), Espagyria ( tractaments amb productes
homeopàtics) entre d'altres.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Magdalena Pastor Vanrell va morir el passat dia 14 de juliol a
l'edat de 93 anys. Vivia al carrer de Sa Raval, número 82.
Guillem Carbonell Bergas ens deixà el passat dia 14 de juliol a
l'edat de 64 anys. Vivia al carrer sa Raval, número 17.
Jaume Bergas Carbonell morí aquest passat mes de juliol a
l'edat de 74 anys. Vivia al carrer de Son Puig, número 16.

Que descansin en pau

BENVINGUTS:
Maria Teresa Ortega Sánchez va néixer el passat dia 30 de
juny. Els seus pares són Carlos Alfonso Ortega Romero i Naszly
Johanna Sánchez Figueroa.
Farah Acharki Acharki va néixer el passat dia 14 de juliol. Els
seus pares són Moumen Acharki i Karima Acharki.

Enhorabona als pares i demés família

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

971525002

(Fax) 971525194
Policia Local 971100112

BIBLIOTECA
UNITAT SANITÀRIA

971525688
971525463
(cita prèvia) 902079079
APOTECARIA
71525020
OFICINA DE CORREUS
71858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)
71525083
ESCOLA DE BAIX
71525252
LOCAL TERCERA EDAT
71525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL
71525457
PARRÒQUIA
71525033
GESA: AVARIES
02534902
SOREA,
Servei d''aigua 71644004
Avaries
71644006
EMERGÈNCIES
112
BOMBERS
085
HOSPITAL MANACOR Informació 71847000
Urgències 71847060
Cita Prèvia 71847100
AMBULATORI D'INCA
71502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA
061
SON DURETA (Centraleta)
71175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca)
71502850
AMBULÀNCIES
71200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 71505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 71505150
MANCOMUNITAT DES PLA
71830441
PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu
971520203

Aquest és l'aspecte del pavelló cobert de Maria on s'està
desenvolupant el campionat de futbet 2006. Sembla que la inauguració
oficial no es farà fins el proper setembre.

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 17 a 20 h.
Dissabtes: de 9 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
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PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
Dia 16 .............. 2,5 l. 34,1º C (Dia 24)
Dia 17 .............. 2 l. Temperatura Mínima
12,2º C (Dia 2)
Temperatura Mitjana
TOTAL: 4,5LITRES 24,2º C
Mitjana Màximes
29,8º C
Mitjana Mínimes
18,7º C
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La vida és el camí
que fem de nit i de dia.
Un somni, una fantasia
que mai no 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 és sent
per dins de l'espai obert.
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LA VIDA ÉS EL CAMÍ
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LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
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-Sineu- Inca- Palma
07:03 07:17 07:56
08:00 08:18 08:32 09:11
09:15 09:33 09:47 10:26
10:48 11:02 11:41
12:03 12:17 12:56
13:18 13:32 14:11
14:33 14:47 15:26
15:30 15:48 16:02 16:41
17:03 17:17 17:56
18:00 18:18 18:32 19:11
19:33 19:47 20:26
20:48 21:02 21:41
22:03 22:17 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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EL CAMÍ CREUER, INAUGURAT

Autoritats i constructor en el moment dels discursos.

L'era i l'estàtua del batedor, enmig de la rotonda

El batle, Antoni Mulet, fent el seu discurs

El batle, la presidenta del Consell i el Conseller d'Obres
Públiques amb els nins de l'escoleta que baixaren a la
inauguració

El passat dia 12 de juliol, a les 12 del migdia, es
procedí a la inauguració del camí Creuer, que ara ja no és
camí, sinò una calçada de 9 metres d'amplària, amb carrils
de 3,5 metres cada un i vorals d'un metre cada un que
uneix les carreteres de Sineu i Santa Margalida sense entrar dins el poble.
L'empresa constructora ha esta l'empresa local
Pyocsa i ha tengut un cost aproximat de 450.000 euros.

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

Dilluns Tancat

Tapes, paelles i menjars per encàrrec

Amb motiu de la inauguració es desplaçaren a
Maria, la presidenta del Consell Insular, Sra. Maria Antònia
Munar, el Conseller d'Obres Públiques, Sr. Antoni Pasqual,
el Director Insular de Carreteres, Sr.Gonzalo Aguiar.
Antoni Mulet, en el seu parlament, tengué paraules
d'agraïment als batles que el precediren i també recordà a
Miquel Riera, el qual durant la seva etapa de Conseller,
impulsà des del Consell Insular, aquest projecte.
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ACTIVITATS AGOST - MARIA DE LA SALUT

Dia:
04.08.06

Hora: Organitza:
22:30 AJUNTAMENT

Lloc:
PLAÇA DES POU

Activitat:
II - FIRA OFICIS TRADICIONALS

06.08.06

22:30

A.TERCERA EDAT

PLAÇA DES POU

BERBENA AMB “ES CANTANTE”

11.08.06

22:30

AJUNTAMENT

PLAÇA DES POU

II - FIRA OFICIS TRADICIONALS

18.08.06

22:30

AJUNTAMENT

PLAÇA DES POU

II - FIRA OFICIS TRADICIONALS

20.08.06
PAREIS.

06:00

FENT CARRERANY PLAÇA DES POU

SORTIDA EXCURSIÓ TORRENT DE

22:30

A.TERCERA EDAT

PLAÇA DES POU

BERBENA AMB “ES CANTANTE”

24.08.06

18:00

ROCK&ROSTOLL

PLAÇA DES MERCAT

TALLER DE GRAFITIS

25.08.06

18:00
22:30
20:30

ROCK&ROSTOLL
AJUNTAMENT
ROCK&ROSTOLL

PLAÇA DES MERCAT
TALLER DE GRAFITIS
PLAÇA DES POU
II - FIRA OFICIS TRADICIONALS.
S’HORT DE SON PEROT ARTS ESCÈNIQUES I VISUALS.

26.08.06

16:00
09:00
20:30
23:30

COP DE GAS
SA GUÀTLERA
SA GUÀTLERA
ROCK&ROSTOLL

PLAÇA MERCAT
SA FONT
PLAÇA DES POU
S’HORT DE SON PEROT

FEIM CARRERANY: EXCURSIÓ AL TORRENT
DE PAREIS
Com cada estiu i ja fa un bon grapat d'anys, dins l'agost
baixam al torrent de Pareis. Partirem de Maria a les 6 del
matí de dia 22 d'agost des de la plaça. L'ajuntament hi
col·labora i el preu serà de 5 euros. Us podreu apuntar a
l'ajuntament a partir de dia 8 d'agost i fins dia 17 del mateix
mes.
Els menors que s'hi apuntin han d'anar acompanyats i
estar ben atents als guies.
Fotografia de la baixada de l'any passat

CAMPIONAT BALEARS CROSS COUNTRY
TIRADA DE GUÀTLERES
SOPAR I BERBENA.
CONCERT ROCK I MÚSICA ELECTRÒNICA.
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Qui dies passa...
...any empeny! diu la dita. I potser sigui d’això del
que es tracta. D’anar fent. Un dia i un altre. La vida com a
aprenentatge fins al final.
A força de solcs, a força de suor (més aviat a força
de lletres, dubtes permanents i moltes altres coses, en el
meu cas), tothom ocupa el seu lloc. Tothom es fa present.
Uns passant per damunt dels altres, sense manies, ni
qüestionaments ètics o morals i fent-se visibles de lluny, i
d’altres fent la viu-viu, discretament, de puntetes, procurant
no alçar la pols amuntegada a força d’anys i de rues que
no es veuen si no t’hi acostes.
M’he proposat (no sé si ho aconseguiré) fer un
exercici mensual de reflexió a l’entorn d’allò viscut, d’allò
conegut (moltes vegades, senzillament escoltat o percebut
de retruc, a partir d’alguna idea, també lectura, que t’hi
remet) i que en definitiva t’obligui a pensar-hi un poc i a
dir-hi la teva. En l’exercici de l’escriptura, com en
qualsevol de les facetes de la vida pública, hi ha com una
mena d’exhibicionisme que no m’agrada, que em fa sentir
incòmode (som d’una generació de pors atàviques i
repressions i frustracions encara no resoltes del tot, cosa
que em fa admirar aquells que se n’han pogut deslliurar).
I la por al despullament intel·lectual, a la incontinència
verbal, davant d’allò que veig i sent cada dia i que encara
m’esvera, em fa doblement poruc davant la pobresa
argumental de què dispòs per fer-hi front amb els meus
comentaris. Però ho vull intentar.
La paraula escrita, queda, t’esclavitza, et condiciona;
igual com la paraula donada, temps abans, es convertia
automàticament en llaç, en baula, que et lligava de manera
absoluta. I si d’una cosa no puc presumir és de tenir les
idees tan clares que fàcilment no entri en contradiccions
quan traslladi els pensaments a l’escriptura. I per escriure
bé, cal escriure molt. No és fàcil arribar a ser coherent. I la
reflexió, el silenci que es necessita per fer-la, no sempre
és possible. I si una cosa he fet fins ara ha estat moure’m
molt i segurament dedicar poc temps a la reflexió, a
l’anàlisi de les coses.
I m’ha arribat un canvi. Potser és el que necessitava
per posar-m’hi. No ho sé. És possible, fins i tot, que la
meva manera de ser (aquesta especial habilitat de ficarme en mil i un embolics, en mil i una batalles –normalment
perdudes- deu ser una cosa innata), faci que els canvis no
siguin tals i que el temps, allò que en teoria ara he de tenir
més al meu abast, se m’escapi de les mans sense adonarme i que tot quedi en bones intencions.
Temes? La por a la pàgina en blanc que pot tenir
aquell articulista que cada dia ha de fer l’exercici de pensar
de què ha de parlar, crec que a un mes vista, no l’he de
tenir. Però sí que això m’obligarà, crec, a marcar si no és
cada dia, almenys periòdicament, aquelles coses que m’han
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tocat, que m’han impressionat, que he cregut que podien
ser interessants per comentar. Sense anar molt lluny, podria
posicionar-me sobre la tragèdia del metro de València i
dels doblers que les autoritats han dedicat a preparar la
visita del Papa, relacionant-la amb la poca inversió en les
infraestructures viàries. I no crec que fos cap exercici de
demagògia. O de l’encís i el badocament que encara em
produeix, veure els camps de blat, d’ordi o civada, tornantse d’un or que la retina difícilment oblida i com les
màquines –ara tot ho fan les màquines- ho escapcen tot i
separen immaculadament el gra de la palla; o la imatge
d’unes dones grans, assegudes a la fresca, a la carrera,
sense dir-se res, però fent-se una companyia impagable; o
de la darrera lectura feta; o del concert inoblidable viscut;
o dels costums contrastants dels nous mariandos de pell
fosca, que han tornat a guanyar el carrer i la plaça.
I m’hauré de posicionar. És clar. Ho tenc ben
assumit. Ciutadà com som d’un país petit, d’una societat
de canvi, usuari d’una llengua perseguida, menyspreada i
despreciada fins i tot per part dels seus mateixos parlants,
i dels altres que la mantenen coixa, indefensa, alegal; amb
idees socials que es decanten cap a perfils ben contraris a
la majoria social conservadora, no ho tenc gens fàcil. Però
què hi farem. A hores d’ara tothom sap de quin peu calça
i les opinions i el lloc on cadascú s’ubica.
I també ho podria fer de la massacre en els trens de
rodalies de l’Índia, feta en nom de no se sap què, ni sap
qui! I segur que això em faria reflexionar sobre l’ús de la
violència per aconseguir certes coses, o senzillament per
posar la por i el dubte al cor de la gent. I com sempre són
els més humils, els més indefensos les víctimes. O també
de la resposta clarament desproporcionada d’Israel, sobre
la gent civil libanesa i palestina, en un problema que va
néixer artificialment (no hi ha creació d’estat més forçada
que la d’Israel, a mitjans segle XX i a l’esquena dels pobles
àrabs de la zona que es trobaren amb un veïnat tan estrany
sense fer-ne comptes) i que no té solució per ara. L’odi i
la mort és una mescla explosiva que s’alimenta mútuament.
Però també podria venir més aprop i parlar de les
estirades escenogràfiques entre el PSOE i el PP a propòsit
de les negociacions per dur la pau al País Basc, i com la
justícia (aquell ens que en teoria s’ha de moure en la més
estricta neutralitat i al marge dels interessos dels poders)
es decanta cap a una banda o una altra segons qui sigui el
jutge que dugui la vara. Ja em direu si ho enteneu vosaltres
això de “Si la reunió és entre un grup il·legal i un grup
legal, la reunió és il·legal” (Grande Marlaska, dixit);
mentre que “Si la reunió és entre un grup legal i un grup
il·legal, la reunió és legal” (Garzón, dixit). Queda clar,
no!
I encara més a prop. També em podria referir al cas
de la famosa piscina mallorquina d’aquell periodista sense
escrúpols, ni manies (que ha construït un mur
d’inviolabilitat al seu voltant i i que és temut pels polítics
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de dreta i esquerra), situada en terreny públic i que una
ministra socialista i d’esquerres ha privatitzat, de manera
que l’ha “robada” literalment al bé comú, argumentant
que la primera concessió il·legal ja estava donada per tot
un ministre, ara president d’aquestes terres nostres. Quina
vergonya!
I segurament també podria referència a la
inauguració de la variant del Camí Creuer. I se’m posa
cara de beneit i vergonya quan veig els anys que han hagut
de passar, perquè els poders públics i aquells que manegen
els nostres imposts es dignassin a donar solució a un tema
que fins ara, per pur desinterès polític, no havien ni volgut
ensumar. Ara sí. Ara tocava. Ara hi havia poder a les dues
bandes per aprofitar l’ocasió. I ja tenim variant!
I posats a fer, difícilment podria deixar de banda el
panorama urbanístic que s’està movent pel nostre poble.
O bé els poders públics són cecs o no hi volen veure més
enllà dels seus interessos o hi ha més de dues butxaques
que s’engreixaran (segurament amb la legislació actual al
seu favor) desmesuradament, mentre el futur i els
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problemes que se’n derivin quedaran per sempre més al
poble, que ni ha pogut, sabut, o volgut obrir la boca en tot
aquest afer. Déu mos guard d’un ja està fet!
I en època en què tot es ven i tot es compra llegesc
la notícia que l’Ajuntament de Palma (perquè no oblidem
que el titular és el consistori palmesà) a canvi d’un bon
grapatde milions d’euros, permet que l’estadi de Son Moix
a partir d’ara dugui el nom d’una empresa privada. Ja em
veig les nostres autoritats marieres oferint noms de carrers,
o de places, fins i tot potser algun nínxol al cementeri, al
món empresarial, per recaptar doblers per invertir en
infraestructures en bé del poble. Potser qualque espavilat,
ofereixi el seu nom a canvi d’una entradeta extra. Mirau
que en som de generosos els mallorquins, que fins i tot
renunciam al nom (cosa que fins ara havíem fet i seguim
fent de bades) per guanyar quatre euros.
Qui és que deia que no hi havia temes per comentar.
Fins al mes que ve.
Joan Gelabert Mas (s’accepten ofertes per llogar
el nom una temporada!)

FOTOS ANTIGUES:
Aquesta foto que publicam és per gentilesa de Joana
Maria Pastor Bergas. El més petit és son pare i la foto està
feta a Foto video reportajes Montoliu, Plaza Madrid, 2

Palma cap a l'any 1910.
Les persones de la foto són, d'esquerra a dreta: Joan
Perlito, Joana Maria Ferriol, Jordi Perlito, Isabel Alomar?
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Les excursions d’estiu del Club Ciclista de Maria de la Salut.
A principis d’estiu el Club Ciclista, presentà als seus
socis i corredors, una sèrie d’excursions per al llarg de
l’estiu. El mes de juny ja informàrem de la pujada al Puig
Major. El mes de juliol hem tornat a sortir.
El dia 8 en férem una que mai havíem pensat per
dificil i llunyana. Calvià, Capdellà, Andratx, Estellencs,
Banyalbufar, i Esporles.
Sortírem de Maria a les 07.00 del matí, cap a Palma
i Establiments, amb la furgoneta d’en Pere Ferriol, amb
Miquel Perelló i Pep Ferriol, ens trobàrem a Establiments
amb Joan Mas i Joan Ferriol. A les 8.30 sortírem cap a
Calvià, pel Coll des tords, berenàrem a Capdellà,
continuant cap Andratx, com podeu observar al gràfic de
les altrimetries, no són bromes els pendents que hi ha,
però el paisatge és espectacular.
Foren 74 km molt durs i a partir de migdia pegava
un sol que..... la sortida de Banyalbufar fou la més dura i
molt feixuga degut a la calor i acabàvem els menuts.
Dia 22 de juliol, vàrem fer una clàssica, Pere Ferriol,
Joan Mas, Miquel Perelló i Pep Ferriol, pujàrem al Santuari
de Cura, 64 km, bons de fer, pel rodatge que duim enguany.

En sortir la revista, si Déu vol, haurem anat a
Formentor, vos ho comentarem a la propera.
Per altra part hem de comentar que dos nous
corredors han tret fitxa amb el Club Ciclista, Joan Seguí,
que després de molts d’anys ha tornat agafar la bici, i en
Joan Ferriol, que si bé no ha deixat de sortir, fins ara no
havia tramitat la llicència.
Ambdos estan disputant la Challenge Vila de
Sineu.Cada divendres a sa voltadora de Sineu, es
reuneixen, entre 110 i 120 corredors de totes las categories,
si voleu passar un vespre d’estiu a la fresca, anau a sa
voltadora de Sineu. Fins a 9 corredors de Maria hi
participen. A altres escrits de Tomeu Arbona hi trobareu
tota la informació.
Estam ja preparant les carreres per les Festes de la
Mare de Déu, seran dia 9 de setembre, horabaixa, a partir
de les 15.00 hores, al circuit tradicional. Hi participaran
les categories d’Alevins, Infantils, Cadets, Promoció–
locals, i Open (juniors/ èlite /ciclos i màsters 30 )

CAMPIONAT DE FUTBET 2006.
Partits jugats:
Aluminis Biel Vanrell - Cas Padrí Toni
0-3
Sudamèrica – Eurostamp Rústic des Pla
1-2
Embotits Matas - Pintures Florit
2-6
Bar Triquet - Agua Sport
8-1
Excavacions Fitxo - Excavacions Fitxo Atlètic 0-4
Excavacions Fitxo Atlètic - Embotits Matas
12-1
Cas Padrí Toni - Sudamèrica
5-5
Pintures Florit - Excavacions Fitxo
5-1
Eurostamp Rústic des Pla - Aluminis Biel Vanrell 1-0
Cas Padrí Toni - Embotits Matas
6-3
Agua Sport - Sudamèrica
3-7
Quintos - Bar Triquet
2-2

La formació d'Aluminis Biel Vanrell, del passat dia 26 de juliol
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Formació de l'Eurostamp Rúsic des Pla

Divendres, 11 d’agost
20,30 h. Excavacions Fitxo Atlètic Quintos
21,30 h. Pintures Florit – Agua Sport
22,30 h. Embotits Matas – Sudamèrica

Dimecres, 16 d’agost
21 h. Excavacions Fitxo Atlètic Pintures Florit
22 h. Embotits Matas – EurostampRustic des Pla

Dijous, 17 d’agost
21 h. Agua Sport – Cas Padrí Toni
22 h. Aluminis Biel Vanrell - Embotits
Matas

Divendres, 18 d’agost

Dimecres, 26 de juliol

20,30 h. Bar Triquet - Excavacions
Fitxo Atlètic
21,30 h. Sudamèrica – Excavacions Fitxo
22,30 h. Quintos – Pintures Florit

21 h. Pintures Florit - Aluminis Biel Vanrell
22 h. Eurostamp Rústic des Pla – Bar Triquet

Dimecres, 23 d’agost

Dijous, 27 de Juliol

21 h. Embotits Matas - Quintos
22 h. Excavacions Fitxo – Agua Sport

21 h. Cas Padrí Toni – Excavacions Fitxo Atlètic
22 h. Eurostamp Rústic des Pla - Excavacions Fitxo

Dijous, 24 d’agost

Divendres, 28 de Juliol

21 h. Excavacions Fitxo –Aluminis Biel Vanrell
22 h. Eurostamp Rústic des Pla - Agua Sport

20,30 h. Agua Sport – Embotits Matas
21,30 h. Quintos – Aluminis Biel Vanrell
22,30 h. Bar Triquet – Sudamèrica

Divendres, 25 d’agost

Propers partits:

Dimecres, 2 d’agost

20,30 h. Pintures Florit - Bar Triquet
21,30 h. Cas Padrí Toni – Quintos
22,30 h. Excavacions Fitxo Atlètic – Sudamèrica

21 h. Excavacions Fitxo - Cas Padrí Toni
22 h. Agua Sport – Quintos

Dimarts, 29 d’agost

Dijous, 3 d’agost

21 h. Embotits Matas - Excavacions Fitxo
22 h. Excavacions Fitxo Atlètic – Eurostamp Rústic des Pla

21 h. Agua Sport – Excavacions Fitxo Atlètic
22 h. Eurostamp-Rustic des Pla - Pintures Florit

Dimecres, 30 d’agost

Divendres, 4 d’agost

21 h. Aluminis Biel Vanrell - Bar Triquet
22 h. Pintures Florit - Cas Padrí Toni

20,30 h. Quintos– Excavacions Fitxo
21,30 h. Bar Triquet – Embotits Matas
22,30 h.– Sudamèrica - Aluminis Biel Vanrell

Dijous, 31 d’agost

Dimecres, 9 d’agost
21 h. Sudamèrica - Quintos
22 h. Aluminis Biel Vanrell – Agua Sport

Dijous, 10 d’agost
21 h. Excavacions Fitxo – Bar Triquet
22 h. Cas Padrí Toni - Eurostamp-Rustic des Pla

21 h. Bar Triquet - Cas Padrí Toni
22 h. Quintos – Eurostamp Rústic des Pla

Divendres, 1 de setembre
21 h. Sudamèrica - Pintures Florit
22 h. Aluminis Biel Vanrell - Excavacions Fitxo Atlètic
Els quatre primers classificats passaran a semifinals, que es
jugaran juntament amb la final la setmana del 4 al 10 de
setembre.
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