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EDITORIAL
Aquests darrers anys ja ens hi hem referit unes quantes vegades. La
construcció al nostre poble -en aquest sentit, Maria no és més que el reflex
d’una situació global i que a hores d’ara afecta tota l‘illa- necessita ser posada al
centre del debat públic. La feina dels mestres d’obra tradicionals, que excepte
els anys del boom de la construcció al litoral turístic, havien mantingut un ritme
de construcció als pobles en funció de la necessitat de nous habitatges per a la
població autòctona, ha canviat. El sòl urbà, urbanitzable, de tota l’illa ha passat
a ser objecte d’especulació associat al boom de la construcció generalitzada i al
fet que l’habitatge ha passat a ser un negoci, una inversió segura.
Així, al nostre poble aquells solars que segons les Normes subsidiàries
vigents eren sòl urbanitzable, han passat al llarg d’aquesta legislatura a ser espais
interessants per a tots aquells constructors que han vist a Maria aquelles facilitats
de construcció que a altres pobles ja els limitaven (nombre d’habitatges per
solar) així com el mateix preu del sòl. Per això, constructors dels pobles veïnats
i altres del nostre poble han aprofitat la cojuntura actual i s’han dedicat a construir
habitatges a un ritme frenètic sense que les autoritats municipals hi hagin posat
fre, fins fa poc que, veient el ritme de construcció, es va presentar una moratòria.
Bé està si la moratòria, que de fet era necessària per adaptar-se a la legalitat de
les noves normatives marcades pel Consell de Mallorca, deixa les coses clares
per al futur i es posa sobre la taula el model de poble que volem i els límits de la
construcció. El que no es pot fer és sostreure el debat a l’opinió pública. No han
de ser els interessos dels constructors, només, aquells que han de marcar la
dinàmica de la construcció. Els veïnats, tots, han de saber que l’augment
desmesurat de la població implicarà moltes coses que hauran de ser assumides
per tothom. Des de l’augment dels serveis municipals que hauran d’assegurar
que els nous residents tenguin els mateixos serveis que la població actual: aigua,
xarxa de clavegueram, llum, servei de recollida de fems, serveis sanitaris
assegurats, places escolars, etc. fins al fet que l’augment de població també
implicarà més cotxes, més renou, més despesa municipal, més població, etc.,
amb la conseqüent pèrdua de qualitat de vida.
La preocupació és al carrer i el debat és necessari. S’ha d’escoltar la veu
de tothom: constructors i veïnats sense interessos urbanístics. Des de la nostra
associació volem que la gent sàpiga que en pensen els nostres governants (i
sobretot aquells que ens governaran en el futur) sobre el tema. Per això, dins del
primer trimestre del 2007, volem muntar un debat públic sobre el tema. La
convocatòria la farem oportunament. Esperam que hi aporteu la vostra veu i la
vostra opinió. És bàsica. És fonamental. És imprescindible, si no volem ser
subjectes passius de la vida política, reduint la nostra activitat a dipositar una
papereta dins l’urna un cop cada quatre anys.
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ACTIVITATS DE FENT CARRERANY PER A AQUEST MES
PROJECCIÓ DEL VIDEO DE L'EXCURSIÓ AL TORRENT DE PAREIS I SOPAR
Així com quedàrem els que participàrem a la
darrera excursió, programam una projecció de la
darrera baixada al torrent de Pareis, feta per un excursionista sineuer i d'una durada aproximada als
trenta minuts. I perquè no frissem de partir, també
soparem de manera comunitària del que aportem els
assistents. Això ho podríem repetir amb projeccions
de diferents excursions o d'altres tipus que trobem
interessants.
La cita serà al local de Ca Ses Monges, el
dissabte dia 18 de novembre, a les 8,30 hores del
vespre.
Allà ens veurem.

EXCURSIÓ AL PUIG DE CALICANT
La propera excursió i darrera de les que
tenim proramades per enguany serà al Puig
de Calicant, imatge que podeu veure a la
fotografia des de l'entrada de la possessió de
Sos Ferrers.
Serà dia 19 de novembre i partirem a
les 9,30 del matí des de la Plaça des Pou.
Partirem amb cotxes particulars i si el temps
ens deixa, dinarem del que durem a dalt del
puig de Calicant, esplaiant-nos amb les
meravelloses vistes que d'allà es dominen.
Vos hi esperam a tots.
A tu t'emprendrà estimada
com sa moixa de Calicant.
Va morir miulant, miulant
i mirant sa sobrassada

APADRINAMENT DE NINS DE NICARAGUA
Per tercer any consecutiu seguim amb aquesta iniciativa que d'una
manera solidària i festiva ens permet ajudar a nins amb poques
possibilitats en una zona molt necessitada.
Amb el primer sopar poguérem apadrinar tres nins i amb el segon
poguérem augmentar aquesta ajuda a cinc. Esperam poder seguir
augmentant progressivament els apadrinaments amb la vostra ajuda.
La cita serà el proper dia 24 de novembre, a les 21 hores al restaurant Cas Padrí Toni.
Els tiquets els podreu adquirir als membres de la Junta Directiva, a
l'Ajuntament i A Sa Nostra.

FENT CARRERANY - 4 (212)

Setembre 2006

CANVI DE REGIDOR A L’AJUNTAMENT
L’agrupació PSM-INDEPENDENTS DE MARIA
ja ha triat al seu candidat per a les properes eleccions
municipals. Serà, si no hi ha novetats, en Joan Miquel
Bergas Font (de Can Tomeu Forner i na Margalida
Molinera).
Al darrer plenari, celebrat a començaments
d’octubre, la regidora Catalina Inès Perelló Carbonell,
presentà la seva renúncia a l’acta de regidora, per tal que,
a partir del proper plenari, en Joan sigui el representant de
l’agrupació a l’ajuntament.
Segons ha comentat té moltes ganes i il·lusió de
participar en la millora del nostre poble, des del seu nou
càrrec municipal.
En Joan, és funcionari del govern balear i ja va ser

EL PLAER DELS SONS. UNA LLEGIDORA
DE PROFESSIÓ
Un dia em va venir a veure n’Eulària Arlès,
“n’Eulari”. Em comentà que des de feia temps duia entre
cella i cella una idea que vaig trobar fascinant. Llegir per
ser escoltada. Això del plaer de la lectura com una cosa
solitària, passava a ser una cosa solidària. Compartir els
sons de la llengua amb algú que volgués escoltar. La
paraula de l’escriptor feta escriptura, passava a ser la veu
de n’Eulària i arribava en forma de sons als oïdors
disposats a escoltar-la. La forma més genuïna i solidària
de compartir l’escriptura. Em comentà que ja havia tengut
contactes amb associacions de gent gran, amb estrangers,
amb biblioteques i bibliotecaris i els havia exposat la seva
idea. L’enfocament era molt simple, molt bo d’entendre.
Ella s’oferia a llegir el que fos: literatura per compartir el
plaer i l’estètica dels escriptors, familiaritzar els
nouvinguts amb els sons de la nostra llengua, fer que la
paraula fes companyia a la gent gran, entretenir l’oci de
determinades persones que no poden accedir a la lectura,
etc. Fixau-vos la gran quantitat de coses que es poden fer
a través de la lectura. Quan em comentava tot això, vaig
pensar en dues situacions que a mi m’havien interessat
molt i que tot d’una acudiren a la meva memòria. Una
formava part de la meva infantesa. La veu no era
presencial; em venia a través del receptor de la ràdio. Qui
em parlava, qui em llegia, era un personatge que vaig
conèixer i admirar anys després: Francesc de B. Moll.
L’emissora era Ràdio Popular. Les històries que sentia,
que sentíem, a la cuina de ca nostra, asseguts a la camilla
o al voltant de la foganya, eren les adaptacions de les
Rondaies, les famoses Rondaies mallorquines recollides
per Mossèn Antoni M. Alcover. Aquell món màgic de
gegants i fades, de reis i princeses, de dracs i animals que
parlaven, m’omplia el cap de mil i una imatges que encara

regidor a la passada legislatura. Ara té l’oportunitat de
tornar agafar rodatge i presentar-se com a cap de llista a
les properes eleccions del mes de maig.
ara, avui, perduren. L’altra
situació que vaig associar tot
d’una, venia de l’interès que
vaig tenir en un moment
donat per la figura del poeta
rus Vladimir Maiakovski.
Aquest autor, que va creure
sempre que la literatura
havia de jugar un paper
fonamental a l’hora de
despertar les consciències de
les masses treballadores, va
dur la seva literatura, la seva
poesia revolucionària, a les
mateixes fàbriques, amb una
mescla de messianisme
literari i de romanticisme
revolucionari.
Allí,
dempeus, quan els obrers
acabaven les seves llargues
i dures jornades de treball,
llegia els seus poemes a una
gent que a penes sabia llegir
i escriure i que mai
haguessin pogut gaudir de la
seva obra. Ell la volia
compartir.
Per això, potser, la proposta de n’Eulària em va
fascinar. La vaig trobar romàntica i realista alhora,
necessària si voleu. No sé, a hores d’ara, o en el futur, la
seva idea farà forat (en una societat com la nostra propostes
com aquesta corren perill de ser menystingudes i
ignorades) i aconseguirà ser present a llocs on la paraula
és més que necessària. Pel que pot dir i com ho pot dir.
Sort i bona lectura!
Joan Gelabert Mas
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Com cada tardor, tornen les Agrorutes del Bon Gust
Semilla oferirà els dissabtes al matí autobusos gratuïts per acostar els ciutadans a les
empreses agroalimentàries de qualitat
A partir del proper dissabte 30 de setembre -i fins
al 31 de març de l’any que ve- l’empresa pública adscrita
a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, Serveis de Millora
Agrària (Semilla) posarà a disposició de tots els ciutadans
de Mallorca, els dissabtes al matí, un autocar gratuït per a
la realització de visites a diferents empreses alimentàries
illenques. Els autocars sortiran els dissabtes a les 9 del
matí des de l’estació d’autocars Eusebi Estada (andanes
24-25) i, fins a l’hora d’arribada, devers les 14:30 hores,
visitaran dues o tres empreses agroindustrials que elaboren
productes amb denominació de qualitat (denominació
d’origen, indicació geogràfica protegida...). Alguns
dissabtes, i aquesta és la novetat de l’edició 2006-2007,
se sortirà des d’Inca (Estació de tren i autobusos-andana
IB 16) o de Manacor (Estació de transports intermodal
Bus + Tren a l’andana IB 26-Plaça de Na Mora).
A les diferents empreses es faran visites guiades per
les instal·lacions agràries i/o industrials acompanyats dels
gerents de les diferents empreses, que seran els encarregats
de donar tota casta d’explicacions sobre la història,
l’estratègia empresarial, els seus productes... D’aquesta
manera, es pretén que la societat conegui alguns dels
distintius de qualitat existents a les Illes Balears, s’adonin
de la professionalitat dels nostres productors i de les
garanties que suposen les marques de qualitat pel que fa a
condicions de sanitat, seguretat alimentària, autenticitat
culinària i elevada qualitat nutricional dels nostres
productes agroalimentaris. En total són prop d’una
setantena les empreses que durant 23 dissabtes es podran
visitar amb una simple inscripció prèvia al telèfon: 971
177 100.
La Conselleria d’Agricultura i Pesca enguany té la
voluntat d’impregnar les Agrorutes del Bon Gust d’un nou
tarannà, mirant sempre d’adaptar els horaris de les visites
a les possibilitats i característiques de cada empresa i
facilitant la participació de la Part Forana amb algunes
sortides des de Manacor i Inca. Es diferencien dos tipus
d’Agrorutes: les lliures, és a dir aquelles en què els
ciutadans, pel seus propis mitjans i prèvia telefonada a
l’empresa que desitgen visitar, realitzin les visites; i les
tutelades per la Conselleria, en què es posarà un servei
gratuït d’autocars els dissabtes al matí per a les visites de
col·lectius.
El calendari previst de les Agrorutes tutelades per Semilla
és el següent:

30 de setembre: 70 places.
-Embotits Matas (Maria)
-Estruços Can Caló de Ruberts (Sencelles)
-S’Illa Verda/Amadip Esment (Son Ferriol)
7 d’octubre: 50 places.
-Vinya Can Servera (Selva)
-Bodega Can Vidalet (Pollença)
-Forn Can Joan Serra (Alcúdia)
14 d’octubre: 30 places.
-Mallorca Bio (Llucmajor)
-Destil·leries Vidal Catany (Llucmajor)
-Embotits Obrador (Felanitx)
21 d’octubre: 70 places.
-Formatges i Olis Piris (Campos)
-Ramaders Agrupats (Felanitx)
28 d’octubre: 50 places.
-Celler Jaume de Puntiró (Santa Maria)
-Bodega Can Rubí (Santa Maria)
-Bartolomé Canyelles (Santa Maria)
4 de novembre: 30 places.
-Vins Can Ramis (Sencelles)
-Vinyes i Vins Ca Sa Padrina (Sencelles)
-Celler Son Prim (Sencelles)
7-11 de novembre: 70 places.
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-Binifela (Capdepera)
-Vins Miquel Gelabert (Manacor)
3 de febrer: 30 places. SORTIDA D’INCA
-Son Barrina (Inca)
-Vins Nadal (Binissalem)
-Vinyes d’Alaró (Alaró)
10 de febrer: 30 places. SORTIDA D’INCA
-Bodegues Ribas (Consell)
-Xarcuteries Mallorca (Sa Pobla)
-Forn Can Segura (Muro)

-Cooperativa Agrícola de Sant Bartomeu
(Sóller)
-Embotits la Luna (Sóller)
-Estel Nou (Sóller)
18 de novembre: 50 places. SORTIDA DE MANACOR
-Formatges Burguera (Campos)
-Armero i Adrover (Felanitx)
-Panaderia i Pasteleria Pons Perelló (Colònia
de Sant Jordi)
25 de novembre: 30 places. SORTIDA D’INCA
-Ramanyà (Santa Maria)
-Castell Miquel (Alaró)
-Josep Campins Reynés (Mancor)
2 de desembre: 30 places.
-La Glòria (Palma)
-Celler Son Vives (Banyalbufar)
-Bodegues Tomeu Isern (Estellencs)
9 de desembre: 30 places.
-Cooperativa Malvasia de Banyalbufar
-Can Miquel Forn de Sa Pelleteria (Palma)
-Es Verger (Esporles)
16 de desembre: 50 places.
-Vins Toni Gelabert (Manacor)
-Societat Cooperativa es Vinyol (Manacor)
-Rodau/Oli Aubocassa (Manacor)
13 de gener: 70 places.
-Son Bordils (Inca)
-Bodegues José Luis Ferrer (Binissalem)
-Societat Cooperativa del Camp Mallorquí
(Consell)
27 de gener: 30 places. SORTIDA DE MANACOR
-Els Olors-Artà/Ramaders Agrupats (Artà)

17 de febrer: 70 places. SORTIDA DE MANACOR
-Can Balaguer (Artà)
-Son Sureda Ric (Manacor)
-Bodega Binicomprat (Algaida)
24 de febrer: 70 places.
-Bodegues Galmés Ribot (Santa Margalida)
-Binigrau vins i vinyes (Biniali)
-Vinya Taujana (Santa Eugènia)
3 de març: 50 places.
-Embotits Munar (Porreres)
-Jaume Mesquida (Porreres)
-Can Feliu (Porreres)
10 de març: 30 places.
-Vins Can Coleto (Petra)
-Embotits Sa Caldera (Sant Joan)
-Vins Can Majoral (Algaida)
17de març: 50 places.
-Bodegues Galmés i Ferrer (Petra)
-Vinyes i Bodegues Miquel Oliver (Petra)
-Sa Teulera (Manacor)
24 de març: 50 places.
-Bodega Son Puig (Puigpunyent)
-Destil·leries i Celler Jordi Perelló (Santa
Ponça)
-Sa Casa Pagesa (Palma)
31 de març: 70 places.
-Bodegas Antonio Nadal (Binissalem)
-Bodegues Macià Batle (Santa Maria)
-Bodegas Tunel (Marratxí)

Inscripcions el dilluns abans de les sortides al telèfon
971 177 100
Més informació a la web www.illesbalearsqualitat.es
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El desig mata la peresa
LLuc MATAS
Un entén d’avorriment quan s’ha avorrit molt i ha
vist que la majoria de gent gran és gent avorrida i rendida
a la inèrcia de xerrar perquè sí amb manques de qualsevol
mena de motivació. La comunicació a partir dels quaranta
és reiterativa en gestos, conceptes i continguts. És com si
l’home s’hagués aturat el desig i un conformisme que
flastoma conta lliçons a crèduls avorrits. La vida s’ha posat
que qui més s’avorreix és qui té vacacions o bé és un jubilat.
Ara malgrat tot en poc es gasta molt, i un ha de guanyar
molt per poder dur a terme una vida volandera de viatges,
al·lotes i diversions.
La ment és complicada, però per anar bé ha de ser
selectiva en oblidar tot el dolent. Al mercat hi ha cada dia
més coses que no agraden. On són les bones? No interessa
treure-les perquè així el saldo va a preu de bo. Per anar bé
toca caminar fins que un feneix en la pròpia essència de la
vida que és Déu. Callar i no caminar és la negació més
estúpida que un es pot muntar. L’home neix per comunicarse alegrement i per ser feliç i fer feliços als altres. El desig
a la vida sols es nega en la malaltia d’haver assumit que
un és una nul·litat; i, si ho creu, hi tornarà, fins i tot com la
que més. És la voluntat que mou el desig i el condicionant

–és l’estat anímic, i volent perdre, perdrem, i a la inversa
si jugam i no guayam almenys no haurem perdut el temps
i ens haurem ubicat al lloc que ens toca i això passarà
sense perdre la fe en nosaltres mateixos. Perdre desanima,
però un no s’ha de desanimar tan fàcilment. Convé tirar
endavant, sense pors ni manies. La peresa congria
l’abandonament de les accions encaminades a una
actualitat que sempre resta en teoria. És com, veient-hi,
no voler veure.
La capacitat és plena mentre hi ha facultats i el
desànim és injustificat sempre quan és constant.
Els fracassos són lliçons que s’han d’assumir com
experiència en un futur, però el que no pot fer un és renegar
de la seva identitat volent ser un infeliç. Motius sobrats
hi ha cada dia per estar de mala llet, però els hem de saber
girar la truita i, controlant la situació i curats d’espants ja
poques coses ens fan baixar de l’ase. El pensament en
positiu és necessari per a sobreviure, perquè l’alternativa
és ser desgraciat per a voler-s’hi sentir més, és a dir
masoquisme pur al més alt greu, que jo no desig a ningú i
que ningú hauria de voler per ell. El trajecte de la vida
ensenya: cada passa i cada esguard tenen sentit, i un pot
desorientar-se una mica, però no tota la vida ha de ser un
tarambana perquè un dia ho va ser cinc minuts.

POEMA DEDICAT A LA MEVA GERMANA MARGALIDA.
Tu ets mare, padrina i repadrina de dues nines com un tresor.
Dedicat al teu nét Damià i a la seva dona Margalida.
Tot és amor i alegria
dins aquest món per lluitar
com dues roses són dues nines
qui és son pare en Damià
i sa mare na Margalida
que amb molta mira les vol guardar.
Aquestes nines veuran un dia
la padrineta ben retratada
i diran: sa padrineta de Maria
des del cel ens envia una besada

com la flor més bella i perfumada
les benediccions des d’allà dalt com
si fos viva.
Padrineta, padrineta de Maria
sempre pensarem en vós
el vostre nom és Margalida
és un nom molt amorós
per vós una Avemaria
i pel padrí i per tot dos.

Visquin aquestes ninetes
que vénen de bona arrel
i quan siguin més grandetes
resin per les padrinetes
que les miren des del cel.
Es padrí Miquel.
Inca a 5 d’octubre del 2006.
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FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT
El passat dia 27 d’octubre va partir cap a Nicaragua una
delegació de representants de municipis mallorquins i altres
entitats solidàries. L’objecte d’aquest viatge fou la signatura
dels agermanaments dels municipis de Llucmajor amb Las
Sabanas, i d’Esporles amb San Ramón. Es visitaran els
projectes de cooperació que es duen a terme a Nicaragua,
així com l’Observació Electoral en les eleccions del proper
dia 5 de novembre, quan els nicaragüencs i nicaragüenques
hauran d’elegir el President i diputats de Nicaragua.
La Delegació està formada per Joan C. Jaume, 1r tinent de
Batle de l’Ajuntament de Llucmajor, Antònia Maestre i
Emelia Florit, treballadores socials del mateix ajuntament;
Bartomeu Garau 2n tinent de Batle de l’Ajuntament
d’Esporles; Pere Fullana, regidor de l’Ajuntament d’Algaida
i membre de l’ONG Algaida Solidària i Mònica Ferrer de la
mateixa ONG; Margalida Martorell coordinadora de la Xarxa
de Centres Educatius Solidaris del Col·legi Públic Es Puig
de Lloseta i Maria M. Ramón, representant de l’AMIPA del
mateix col·legi; Bernardí Coll, batle de Mancor de la Vall i
president del Fons Mallorquí; Antònia Rosselló, tècnica de
projectes d’Amèrica Central del Fons Mallorquí i Catalina
Socies, gerent.
Una vegada a Nicaragua, la delegació s’ha posat a fer feina,
així:
· Dia 28 s’iniciaren les activitats d’aquesta delegació, amb
la signatura de l’acord d’Agermanament entre
l’Ajuntament d’Esporles i l’Ajuntament de San Ramón
(Matagalpa – Nicaragua). Aprofitant la visita es varen
supervisar els projectes educatius realitzats a les
comunitats rurals del municipi, així com els de suport a
la nutrició infantil.
·

Dia 29 viatjaren cap a Ocotal (Nueva Segovia –
Nicaragua) on visitaren la planta processadora de làctics
finançada pel Fons Mallorquí a la Unión Nacional de
Agricultores y Ganaderos – UNAG, per enfortir l’activitat
ramadera i crear alternatives econòmiques a les famílies
pageses.

·

Dia 30 s’han visitat les comunitats rurals Quebrada
grande i San José al municipi de Totogalpa, que des de
l’any 2001 té signat un agermament amb l’Ajuntament
d’Artà. Posteriorment ha tingut lloc un dinar de treball
amb el Comité de Desarrollo Local de Totogalpa, on la
batlesa ha fet una exposició de les activitats fetes durant
aquest anys.

La delegació continua treballant segons el programa establert,
i s’espera poder seguir donant comptes als ciutadans de
Mallorca de la tasca realitzada durant aquests dies.
Ocotal (Nicaragua), 30 d’octubre de 2006.

La delegació de representants de municipis mallorquins
i altres entitats solidàries que va partir cap a Nicaragua
el passat 27 d’octubre presideix la signatura de
l’agermanament entre l’Ajuntament de Llucmajor i la
Municipalidad de Las Sabanas (Madriz – Nicaragua).
L’acte d’agermanament, celebrat el 31 d’octubre, es va
convertir en una festa pels ciutadans i ciutadanes de Las
Sabanas, al parc central s’hi reuniren unes 200 persones.
S’inicià amb l’intercanvi de banderes dels dos municipis, i
la festa finalitzà amb la signatura del conveni
d’agermanament per part de Joan C. Jaume, 1r tinent de
batle de l’Ajuntament de Llucmajor; Ramón A. González,
batle de Las Sabanas; Gladys B. Cáceres, directora
d’INPRHU-Instituto de Promoción Humana (ONG que
executa els projectes a la zona) i Bernardí Coll, president
del Fons Mallorquí.
Prèviament s’havien visitat els projectes de cooperació que
des de fa dos anys l’Ajuntament de Llucmajor, a través del
Fons Mallorquí, du a terme a Las Sabanas. L’objectiu
d’aquests projectes és enfortir les iniciatives locals per a la
millora de les condicions de vida de les famílies d’aquest
municipi:
· Suport a 6 escoles rurals;
· Treball amb grups de joves en situació de risc;
· Consolidació del Comité de Desarrollo Municipal.
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BULLIT DE NOTÍCIES
ORDENANCES MUNICIPALS
Al darrer plenari municipal es varen aprovar unes
ordenances destinades a regular alguns aspectes de la vida
municipal que necessitaven, i de manera urgent, d’unes
normes clares.
Aquestes ordenances fan referència a:
1.
Neteja, deixalles i residus sòlids.
2.
L’ocupació de la via pública per enderrocs,
bastiments, contenidors, etc, que serveixin de suport a la
realització d’obres.
Aquestes ordenances hauran de seguir ara un
procediment legal que passa per la seva publicació al
BOCAIB, la seva exposició pública, per si es volen fer
modificacions i la seva aprovació definitiva, abans de
poder executar-se.
UNA NOVA ESCALA A LA PLAÇA DEL MERCAT
Si heu passat per la Plaça del Mercat haureu pogut
comprovar com s’està acabant la construcció de la nova
escala d’accés, des de la Plaça del Mercat al carrer de ses
Venes. Si ho recordau, al començament d’aquesta legislatura es va enderrocar l’escala que hi havia, la qual es
trobava molt deteriorada, en perill d’esfondrament i amb
un grau de brutícia alarmant.

amb aquesta inversió seran: es Pujolets, Deulosal, Son
Xigala, Baix de Roqueta i ses Sorts. Aquesta inversió, a la
qual el nostre Ajuntament hi haurà d’aportar el 25%, és
previst que comenci ben aviat, ja que l’adjudicació a
l’empresa Pyocsa està feta.

OBRES AL CARRER DE SANT MIQUEL
A finals d’aquest passat mes d’octubre el carrer de
Sant Miquel, el carrer de Ca ses Monges, ha vist com li
començaven a treure les voravies. Recordareu, ja ho
havíem anunciat a la revista, que hi ha el projecte de
peatonitzar aquest carrer dins el programa d‘obres i serveis
d’enguany. Les obres, ja adjudicades, han començat per
treure les voreres amb les pedres de separació. Suposam
que aquestes pedres quedaran en propietat de l’ajuntament
o les tornaran als propietaris que les posaren, per tal de
donar-los una altra destinació. També es comenta que
l’empedrat començarà a la plaça, just davant les escales.
La inversió prevista és de 88.000 •.
UN MARIER QUE TREBALLA A CORREUS, A
ARTÀ, CANVIA DE POBLE

La nova escala, amb una orientació més que discutible, cosa que ja es va manifestar al darrer plenari, i amb
una zona invisible des del carrer, pareix que es pot tornar
a convertir en un niu de brutor si no s’hi exerceix cap
vigilància, ja que aquell racó és especialment visitat per
joves que s’hi reuneixen i que no destaquen pel seu grau
de civisme.
MILLORA DE CAMINS RURALS
A través de la Conselleria d’Agricultura, Maria
comptarà amb una inversió de 431.452 • per destinar a
arreglar diversos camins rurals. Els camins que comptaran
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BULLIT DE NOTÍCIES
A la revista Bellpuig, d’Artà, aquest passat mes
d’octubre hi aparegué un article signat per un marier, en
Pedro Carbonell Rosselló, “Raconet”, el qual al llarg
d’aquests darrers nou anys, exercí com a director de
l’oficina de Correus d’aquesta localitat. El nostre veïnat,
apreciat a la vila artanenca per la seva dedicació i bona
feina ha aprofitat la revista artanenca per acomiadar-se
dels artanencs i posar-se a la seva disposició a la seva
nova destinació que serà a Inca.
Quan un marier és reconegut a fora del nostre poble
com el cas del nostre amic Pedro Carbonell, s’ho paga
que la facem conèixer a tothom.

mallorquina amb una pintura força original,
extraordinàriament atractiva i que juga amb materials
molt diversos.

NEIX UN ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS I
ARTESANS DE MARIA
Aquest mes d’octubre el nostre poble ha vist néixer
la primera associació d’empresaris, comerciants i artesans.
En un sopar que comptà amb l’assistència d’unes trenta
persones s’acordà constituir una associació que neix amb
el nom d’Associació d’Empresaris i Artesans de Maria de
la Salut. Entre les intencions que es marca aquesta
associació destaquen aquelles que contribueixin a
dinamitzar les activitats econòmiques. Rafel Mascaró, de
Ca’s Padrí Toni fou elegit president provisional de la nova
associació.

ES RENOVEN ELS CONSELLS ESCOLARS
El Consell Escolar de l’Escola de Maria s’ha de
renovar. Tant els representants dels pares com els
representants del professorat s’han de renovar. Les
eleccions seran el proper 4 de desembre. És una condició
ideal perquè els pares i mares passin a tenir una incidència
i pes més important en l’engranatge educatiu que afecta
els seus fills.

EXPOSICIÓ DE PINTRES D’ANTÒNIA FONT
La mariera Antònia Font, inaugurà el passat 17
d’octubre una exposició de les seves pintures més
recents a la
Sala
d’Exposicions
de la Banca
March, a
Manacor.
Si hi estau
interessats
la podeu
visitar fins
al proper
15 de
novembre.
A poc a poc
aquesta
pintora es
va fent un
lloc dins el
panorama
de la
plàstica

XXV JORNADES D’ESTUDIS HISTÒRICS
LOCALS
L’Institut d’Estudis Baleàrics ens fa arribar una
informació relativa a l’organització de les XXV Jornades
d’Estudis Històrics Locals. Amb el tema de la II República, aquestes jornades es faran del 22 al 24 de novembre a
la Casa de Cultura de Palma. Si hi estau interessat us podeu
adreçar a l’esmentat organisme abans del 10 de novembre.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL SOPAR BENÈFIC
CONTRA EL CÀNCER
El passat divendres dia 27 d’octubre al Restaurant
Ses Torres, uns quants centenars de mariers i marieres
mostraren la seva cara més solidària, amb l’assistència al
sopar anual que la Junta Local de Maria contra el càncer,
organitzà una vegada més. El sopar, excel·lent, es va veure
animat per una rifa que gairebé tocava a premi per assistent.
Més de cent obsequis d’entitats, comerços i particulars,
foren rifats al final de sopar, per augmentar la recaptació
de la vetlada.
És en actes com aquests quan els mariers i marieres
mostren la seva cara més solidària i participativa.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

Bàrbara Mas Alcover va morir el passat dia 25 d'octubre a
l'edat de 77 anys. Vivia al carrer de Sa Quintana, número 4.
Que descansi en pau

BENVINGUTS:
El passat día 27 de setembre va néixer Joana Aina
Castelló Mas. Els seus pares són Rafel Castelló Carbonell i
Eulàlia Mas Colombram.
Enhorabona als pares i demés família

JA L'HAN FETA:

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

Joan Cladera Darder i Magdalena Vanrell Llabrés es casaren
el passat dia 29 de setembre.
Pedro Ferriol Mas i Francisca Maria Bunyola Mas es varen
casar el passat dia 30 de setembre.
Enrique Amer Pórtoles i Josefa Costa Ribases casaren el passat
dia 21 d'octubre.
Que el vostre amor no acabi mai.

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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MES DE SETEMBRE
S
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El temps
5
3
0
3
5
2

PLUVIOMETRIA
Dia 10 .............. 3 l.
Dia 11.............. 1 l.
Dia 13 ............ 29 l.
Dia 14 .............. 9 l.
Dia 23 .............. 2,5 l.

Temperatura Màxima
31,6º C (Dia 7)

0
2

Temperatura Mínima
15,6º C (Dia 17)
Temperatura Mitjana
23,9º C
Mitjana Màximes
TOTAL: 44,5 LITRES 28,4º C
Mitjana Mínimes
19,3º C

5
1
0
1

5
0

1
3

9
2

El camí de la humanitat
serpenteja i no s’atura
entre locura i cordura,
entre foscor i claredat.
El camí de la humanitat
s’embolica amb les “ismes”
i brollen separatismes
que a vegades no són bons
perquè sovint són els ponts
per falsos nacionalismes.
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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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ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS
En la revista del mes de novembre de l’any 1986, apareixia a la portada
una petita estatueta, un “mars balearicus” trobat a sa Pleta des Pujolet.
Il·lustrava una excursió pel terme de Maria descrita per Bartomeu Pastor
visitant sa Pleta des Pujolet, Ses Tarragones i Es Velar, llocs on queden
petjades de l’època talaiòtica.
Tanbé destacam un article sobre les activitats culturals duites a terme
per Fent Carrerany en el seu primer any de vida: Ràdio Maria, la revista
amb una tirada de 300 exemplars, el torneig de futbito, cursos de macramé
i català, ...
Pere Fons ens parlava de Tots Sants i els morts en la seva Pàgina
Bíblica i na Maika Lozano sobre les drogues a Maria.
Rellegint el bullit d’aquell mes ens crida l’atenció el que va ploure
durant els mesos de setembre i octubre. Foren 348 litres repartits en 230
litres per metre quadrat el mes de setembre i 118 durant el mes d’octubre.
Anunciàvem la mort de Maria Bauzà Mascaró, Bàrbara Gelabert
Ferriol i Margalida Font Quetglas i el naixement de Catalina Guacimara
Quetglas Quintero i Gabriel Mas Oliver.

FOTOS ANTIGUES

Aquesta foto
ens l'ha cedida Joana
Aina Negre Mas, i és
una foto feta per Pere
Mascarò cap a l'any
1923. És a Ses
Corbates i d'esquerra
a dreta són: Bartomeu
Mas, de Son Xigala,
Antonina Mas Pastor,
"PastoR" i Antoni
Mas Mas.

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

Dilluns Tancat

Tapes, paelles i menjars per encàrrec
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QUI DIES PASSA... (octubre)
6 d’octubre: Les entrades a Palma,
col·lapsades. Un camió carregat de
material inflamable ha bolcat a Son
Castelló. S’ha hagut d’aturar la
circulació per la perillositat del
material vessat. És el moment d’entrar
a Palma. En un tres i no res, totes les
vies d’accés a la capital queden
bloquejades. Els cotxes, aturats en
fileres interminables de quilòmetres i
quilòmetres, són la mostra més fefaent
del caos organitzat. El grau de miopia
de la nostra societat és tan gran i, per
afegitó, l’oposició tan pobra i
impotent, que els polítics de torn, no
tenen, no han tengut, cap problema,
cap escrúpol ideològic o moral, a
l’hora de dissenyar un pla viari en el
qual allò prioritari era accedir a Palma, en cotxe
particular, i poder aparcar just enmig de la capital.
Grans autopistes, aparcaments per tot arreu de Palma
i doblers (en definitiva d’això es tractava, es tracta)
que se n’han anat a les butxaques dels de sempre o
dels nous espavilats que s’han apuntat al carro
d’aquesta nova concepció que sostè que a Mallorca
qui no fa duros és perquè és beneit i que els nostres
governants han estimulat amb la seva política
ultraliberal i tot té un preu.
Enlloc d’optar per un model on la prioritat no
era incentivar precisament l’ús del transport privat
pel que té de depredador de recursos presents i futurs,
en una legislatura han fet la gran desfeta territorial, a
base d’autopistes faraòniques que l’únic que hauran
aconseguit (sort que encara ens queda una mica
d’humor) és tal i com diu la gent, arribar deu minuts
més prest a la caravana per accedir a Palma.
Quan sent les argumentacions que amollen per
justificar aquesta política viària, no puc deixar de
pensar en aquell professor de física que es va fer
cèlebre per proposar a les autoritats d’aleshores que,
per evitar les conseqüències dels descarrilaments dels
trens (en aquells moments massa freqüents), que
solien afectar sobretot els darrers vagons, aquests se
suprimissin. I es quedava tan ample.
11 d’octubre: Una dignitat d’anys. Em qued a dinar
per Palma. Tenc feina fins tard i vaig a prop del meu

centre de treball a fer un mos ràpid. Hi ha un bar
familiar, on fan menús casolans. No són res de l’altre
món, però estan bé de preu i el lloc és agradable i
net. Obrers que treballen a les finques que s’estan
construint pels voltants, famílies amb criatures i gent
major. M’assec en un racó i observ l’entrada d’un
home gran. Va ben vestit, amb una camisa de màniga
llarga, una seriana, crec que es diuen aquestes
camises. I un bastó amb el puny com a platejat.
S’asseu, discretament, en l’altre racó que queda a
prop meu, i el cambrer sol·lícit, el saluda amb
amabilitat i ja li ha plantat els coberts, el torcaboques
de paper, el tassó i una botella de gasosa i una de vi
al davant. Veig, amb sorpresa, com li duu un plat de
pasta, macarrons i tot just després el segon plat, un
estofat de vedella amb patates i mongetes. El senyor,
impertorbable, treu un recipient (una “fiambrera”, en
dèiem nosaltres abans), i buida el segon plat dins el
plàstic. El tanca i el col·loca en una bossa de plàstic
que deixa al terra al seu costat. I es menja
tranquil·lament el plat de macarrons, un plat generós
i abundant que, amb un plàtan, li és més que suficient
per omplir un estòmac ja no massa exigent. Aquella
escena em duu (supòs que deu ser inevitable) a pensar
en mil i una situació semblant, on la solitud, la
misèria, la part més fosca de la nostra societat
opulenta i panxacontenta evita de trobar-s’hi o parlarne. I una glopada d’agror em puja des de l’estómac.

Setembre 2006

12 d’octubre: La festa de la raça; així, amb aquest
titular no sé si ingenu o malèvol, la coneixíem
aleshores. També dita de la Hispanidad, per allò de
“la madre patria”. Molt més a prop, a Maria, al costat
de la casa on visc, vuit criatures juguen al carrer. El
més gran deu tenir set o vuit anys. El més menut,
amb no molt més de dos, és protegit per una
germaneta més gran que tot just deu arribar a la mitja
dotzena. Cinc d’ells són d’origen magribí; un altre,
d’un país del nord d’Europa; una nina, d’origen
equatorià i els altres dos, mallorquins. Juguen amb
un munt de terra, s’embruten de valent i s’ho passen
d’allò més bé. El seu món, el seu univers particular,
és molt petit, extraordinàriament generós: un munt
de terra per compartir i enfarinar-se. Segurament que
no han sentit parlar massa de pàtries, de races, de
desfilades patriòtiques o de cabres legionàries. Quina
felicitat!
19 d’octubre: Una renúncia digna, una actitud
exemplar. Na Catalina Inès Perelló, regidora del grup
d’Independents de Maria-PSM, renuncia al càrrec de
regidora electa a les passades eleccions municipals.
El seu grup municipal quedà dividit pel pas del seu
cap de llista al grup mixt, enduent-se el càrrec, sense

escoltar ningú que no fos a ell mateix. Ella s’ha
mantingut com la veu del seu grup fins ara. I ara se’n
va. Renuncia al seu càrrec per permetre que el seu
substitut, que s’ha postul·lat com a cap de llista per a
les properes eleccions conegui un poc més la
dinàmica municipal i agafi rodatge. I al final, al darrer
punt del plenari, intervé llegint un text que duu escrit.
La discreció, al costat de la fermesa, la honradesa i
l’exposició sempre clara i educada dels seus punts

FENT CARRERANY - 17 (225)

de vista sembla que han presidit el seu pas per la
vida municipal. I, cosa estranya, tots, absolutament
tots els seus rivals (políticament, és clar), li
reconeixen un tarannà i unes formes democràticament
impecables al llarg d’aquests tres anys de legislatura
compartida. Cosa que, vist el panorama, no és massa
freqüent.
22 d’octubre: On hi ha pèl hi ha alegria. O això
diu la dita popular per referir-se a tota aquella
temàtica que agafa les coses del sexe com a motiu de
divertiment, burla, o senzillament com a temàtica per
passar l’estona. Som d’excursió, cosa que ajuda a
fer de la conversa, un motiu més de complicitat. I
d’un tastet de coses dolces, compartides, i el moment
de relax i divertiment, ens duu a relacionar les
suposades excel·lències de la dolçor el sexe i... la
religió. I surten noms per llepar-se els dits: pardals
de frare, dits de frare, cotorra de monja, pets de monja,
garrovetes del Papa, llesques de Papa. La capacitat
que té la gent, de relacionar coses suposadament
excelses, divines, no té límits. I aquí no calen filòlegs.
30 d’octubre: Mayko, Sibel, Adriana,
Abdelwahed, Juan, Paola, Katia, Jordi, Kelly,
Taras, Minorka, Andrés Felipe, Okechukwu,
Sooren, Bárbara, Alberto, Pang Wa, Christofer,
Melsion... Són aquí, son alumnes d’una classe
qualsevol d’un curs qualsevol de secundària
obligatòria d’un centre qualsevol de Palma. Seran
els ciutadans del futur de les nostres illes. Seran
mecànics, caixers, metgesses, cambrers, pagesos,
oficinistes, infermeres, o aturats i marginats de llarga
durada. La posició que ocuparà la nostra llengua i
cultura en el seu món de futur ja no sembla tan clara.
Amb aquesta política de renúncia sistemàtica que
tenen els nostres polítics a fer de la nostra llengua el
centre i l’espai de trobada dels nouvinguts sembla
que la seva acceptació com a llengua de relació de
futur es troba enlaire. I quan veig algunes actituds
d’amics meus, suposadament gent amb les idees
claríssimes, com s’adrecen en castellà a Maria, a
venedores, cambreres, de diverses empreses
(botigues, bars, etc), que ens entenen perfectament
en mallorquí, encara que ells no n’amollin ni mitja, i
que ja fa temps que viuen entre nosaltres, la
desesperança encara augmenta.
Joan Gelabert Mas
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CLUB CICLISTA MARIA DE LA SALUT. OCTUBRE 06
El mes d’octubre ha estat molt intens i apofitat,
per tots els corredors que disposam de fitxa de Cicloturista,
a més dels que competeixen.
VOLTA CICLOTURISTA A ESPANYA. ETAPA A
MALLORCA.
El dia 8 d’octubre, més de 400 corredors
participaren a la 23 edició de la Volta Cicloturista a
Espanya, organitzada per Ciclos Gomila –Joan Gomila,
al cap-.
El bon temps i la perfecta organització marcaren
l’edició d’enguany. Un total de 405 inscrits prengueren la
sortida a Binissalem, cap al camí vell de Muro, passant
per Llubí, Sa verdera, Muro, Sa Pobla i Pollença, pujant
al puig Tomar on hi va haver un bon berenar, i reposició
de forces. Después de mitja horeta, començà el descens
per Lluc, Coll de sa Batalla, Selva, Biniamar, Lloseta i
fins a Binissalem. Els participants de Maria fórem. Miquel
Perelló, Pere Ferriol, Joan i Pep Ferriol.
Sa CALOBRA.
El 12 d’octubre era el dia assenyalat per anar a Sa
Calobra, però el temps, ens jugà una mala passada. El
dimecres a vespre vàrem haver d’ajornar la sortida, perquè
les prediccions eren molt dolentes.
Diumenge va esser el dia escollit per fer-la. A les
8 del matí, partírem en cotxe fins a Inca. Muntàrem les
bicis, i cap a Lluc, però a l’altura del Salt de la Bella Dona,
va començar a ploure i ens vàrem aturar, esperàrem un
poc… i ho tornàrem intentar, però un gran aiguat ens
esperava al Coll de sa Batalla; d’aquí ja no passàrem….

Un bon berenar al bar que hi ha a dalt i cap enrere. A les
fotos podeu veure l’aturada al Salt de la Bella Dona i dins
el bar. L’any que ve ja hi tornarem. Ho provàrem, Miquel
Salom, Toni Castelló, Miquel Perelló, Joan Mas, Pep
Ferriol i Pere Ferriol.

VI VOLTA CICLOTURISTA INTERNACIONAL A
MENORCA.
Un any més, el Club Ciclista Maria de la Salut,
tornà a Menorca, dies 20, 21 i 22 d’octubre.
El divendres capvespre ens trobàrem al moll
d’Alcúdia, per agafar el vaixell d’Alcúdia a Ciutadella. A
l’arribada a Ciutadella ens dirigírem cap a Maó, a recollir
els dorsals, on i trobàrem molts d’amics del ciclisme,
Muro, sa Pobla, Lloret, Llubí, Can Picafort…
Arribada a l’hotel Mirador des Port i un bon
soparet…
Dissabte dia 21, concentració a la Plaça de
l’Ajuntament. Enguany 395 inscrits prengueren part a
aquesta Volta. 116 quilométres ens esperaven a partir de
les 09.00 hores. L’etapa començà a Mao, cap a Mercadal,
fent el conegut Camí d’en Kane, Ferreries, Ciutadella, avituallament- i altra vegada cap a Ferreries, Mercadal,
Far de Cavalleria i tornada a Maó. No va esser fácil. El
temps perfecte. Sobre les 14.00 es tornava arribar a Maó.
Afeccionats del món del cicloturisme, vinguts des
de Mallorca, Eivissa, Saragossa, País Basc, Astúries,
Canàries, València, Alacant, Madrid i molts de Catalunya.

Setembre 2006
Així mateix varem veure corredors anglesos, francesos i
italians. A més de molts de menorquins.
Els convidats enguany foren: Pello Ruíz
Cabestany, Oscar Sevilla i la periodista de la TVE Mari
Carmen Izquierdo, així com periodistes especializats amb
el món del ciclismo.
Al vespre, Pere Ferriol, ens va reservar taula al
RESTAURANTE Y FONDA ESPAÑA,
A base de peixet i altres coses, reposàrem
forces…….

Diumenge 22, els 395 participants ens tornàrem
reunir a la Plaça de l’Ajuntament. La sortida a les 08.45
cap a Alaior, es Mercadal, pujada al Mont Toro, el tram
FUTBOL
C.E. MARIA DE LA SALUT de 3a Regional
Resultats i classificació del C.E. Maria de la Salut a la
Copa President:
1a Jornada 10/09/2006
Maria de la Salut - Joventut Ca’n Picafort (0-6)
2a Jornada 17/09/2006
Maria de la Salut – Escolar (1-1)
3a Jornada 24/09/2006
Alcúdia – Maria de la Salut (3-0)
4a Jornada 01/10/2006
Descansa: Maria de la Salut
5a Jornada 08/10/2006
Maria de la salut – Son Servera (1- 4)
6a Jornada 12/10/2006
Joventut Ca’n Picafort - Maria de la Salut (4 –0)
7a Jornada 15/10/2006
Escolar – Maria de la Salut (10 – 0)
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més complicat
de la Volta,
baixada cap
Sant Climent,
Son Bou i
tornada al Port
de Maó.
A les
14.00 hi havia
el dinar de
cloenda, que a més dels participants, acompanyants i
convidats, hi assistí la Presidenta del Consell Insular de
Menorca. Un estimat i entranyable record de la Volta, ens
va esser entregat pel Director ARTURO SINTES, persona
que es desfà amb atencions a tots, però als “mariandos”
més, ja que a totes les marxes cicloturistes, sempre ve a
saludar-nos i a compartir una estoneta amb els de Maria
de la Salut.
Una vegada acabada la festa, tornada cap a
Ciutadella. Agafada del vaixell cap a Alcúdia i sobre les
22.30 ja érem a la nostra Illa. Fins l’any que ve.
Hi participàrem: Miquel Perelló, Joan Mas, Toni
Castello, Pere Ferriol i Pep Ferriol.
A les fotos podeu veure els cinc participants així
com al muntatge de bicis amb la furgoneta d’en Pere.
Pep Ferriol Torelló

8a Jornada 22/10/2006
Maria de la Salut – Alcúdia (0 – 2)
9a Jornada 29/10/2006
Descansa: Maria de la Salut
10a Jornada 05/11/2006
Son Servera – Maria de la Salut
II TORNEIG DE PÀDEL
Està a punt de començar el 2n torneig de pàdel. Aquesta
vegada està organitzat pel Bar KM 0 i l’Ajuntament de
Maria de la Salut.
En aquests moments hi ha unes 12 parelles inscrites. La
inscripció és de 40 euros per parella. Hi haurà importants
premis per als guanyadors.
Ja us anirem informant dels resultats de les partides.
PENYA BARCELONISTA DE MARIA
Podem dir que la Penya Barcelonista és la pedrera del
C.E. Maria de la Salut; i que realitza una important tasca
esportiva amb els nins del nostre poble. Aquest any compta
amb tres equips de futbol escolar. Ja us anirem informant
quan comencin els partits, que segurament serà a finals
de novembre
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PASSEJANT PER LA FINCA DE S'ESTALELLA

Sortírem de S'Estanyol de Llucmajor on veiérem
poca gent, però sí poguérem contemplar aquest corb marí.

Unes passes més envant passàrem per davant les
cases de s'Estalella.

També passàrem per davant algunes casetes ben
integrades en el paisatge des de fa temps.

El sol i el vent ens acompanyà durant tota la caminada entre S'Èstanyol i la urbanització de Cala Pi, sempre
per la vorera del mar.

Una escala de pedres a la paret ens permeté sortir
de S'Estalella i arribar a Cala Pi.

El millor moment de l'excursió ha arribat. És l'hora
de dinar, de la xerrada, de les bromes i el cafè.

