MARIA DE LA SALUT
Número 257

Any XXII

GENER, 2008

Na Maria del Mar Crespí Ferriol cantant la Sibil·la
Betlem d'Es Rebrot a Ca Ses Monges

De gom a gom a la festa nadalenca de l'escola
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EDITORIAL
Ja som al 2008. Com cada començament d’any es fan bons propòsits i les
bones intencions dominen el panorama tant individual com col·lectiu. La nostra
associació no vol quedar-se enrere i també té un enfilall de propostes que
voldríem que es complissin.
Per a nosaltres :
*Que els membres de l’Associació no perdem les ganes de treballar pel nostre poble
no només fent la revista, sinó des de camps diferents que dinamitzin la seva vida
cultural.
*Que puguem disposar del local de Ca ses Monges, amb una certa autonomia, amb
pany i clau i que sigui funcional.
*Que la revista segueixi sortint cada mes.
*Que la gent de Maria segueixi confiant en la revista i la consideri com una cosa
pròpia.
*Que els col·laboradors de la revista vagin augmentant.
*Que enguany ens toqui la Grossa i que els número estigui ben repartit per tot el
poble.
*Que puguem seguir trescant per tot Mallorca amb les excursions que feim cada
any.
Per al poble de Maria:
*Que les forces polítiques uneixin forces per reivindicar i aconseguir un nou centre
escolar, amb un espai per als més menuts i que trobin el lloc més adequat per construirlo.
*Que el nostre poble i els polítics responsables posin seny i vegin com la construcció
massiva d’habitatges hipoteca dràsticament el seu futur.
*Que es posi control a la construcció il·legal.
*Que l’educació i les bones maneres marquin la convivència entre tots els mariers.
*Que la gent de Maria aprengui a conviure amb els nouvinguts amb el màxim de
respecte mutu.
*Que la gent de Maria se senti cada vegada més orgullosa de la seva llengua, de la
seva cultura, de la seva terra, però respectant el mateix de totes les altres.
*Que els mariers i marieres ajudin els nouvinguts a estimar la nostra llengua, la
nostra cultura i els nostres costums, procurant no girar la llengua sistemàticament
quan parlin amb ells per un fals sentit de la tolerància i el respecte.
Per a Mallorca:
*Que Mallorca aconsegueixi representants que defensin aquest país amb visió no
sucursalista al Congrés de Diputats a les properes eleccions generals.
*Que els actuals governants treballin per millorar les condicions de vida dels
mallorquins, que fomentin la nostra llengua i cultura i que en facin pedagogia activa.
*Que els responsables polítics preservin al màxim el paisatge, vigilin les construccions
il·legals i facin complir la llei.
I per a tothom:
Salut i alegria.
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Felicitació de Nadal
Les festes de Nadal i Cap d’any són moments que les persones
consideram propicis per a fer balanç de l’any que deixam enrere,
per reflexionar sobre els errors que hem comès i sobre els encerts
que hem aconseguit i també és el moment dels bons propòsits,
de marcar-nos les fites irrenunciables per a l’any que som a punt
de començar. I els propòsits, en boca d’un polític, són no només
desitjables i recomanables, sinó que han d’esdevenir
compromisos ferms.
Uns compromisos que amb tenacitat, esforç i empenta vull dur
a terme, des de la presidència del Consell de Mallorca.
El meu compromís és amb les persones que viuen en aquesta
illa tan nostra, vull treballar, amb tenacitat, sense defallir, per
donar-los solucions, cercant complicitats i dedicant-me a la gestió
pública, amb passió.
Vull fer la feina ben feta, perquè d’aquest esforç sortiran millors
resultats per al conjunt de la ciutadania, sabent prioritzar les
necessitats de la nostra gent i de la nostra terra. Així mateix,
vull valorar allò que de positiu i bo m’han deixat els que em
precediren en el càrrec, continuar i potenciar allò que ha
funcionat i ha donat un bon servei als ciutadans, vengui del color
polític que vengui, és una mostra de maduresa i de
responsabilitat.
I finalment, vull donar un impuls important per convertir el
Consell de Mallorca en l’autèntic govern de Mallorca, perquè
així ens ho mana el nou Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
i perquè és un deure de les administracions acostar els serveis
que afecten, més directament, a les persones. Sabeu per
experiència que aquesta gestió de proximitat la fan els
ajuntaments i el Consell de Mallorca, precisament, treballa fent
costat a les entitats municipals.
Aquesta proximitat s’aconsegueix dotam de més recursos
econòmics i feim una aposta decidida cap a la modernització de

les nostres administracions. Una bona passa és avançar en
l’administració digital, per això l’aposta per les noves tecnologies
és més que un desig, d’acord amb els temps que corren, una
necessitat per a totes les persones que ens ha tocat viure en el
segle XXI.
El Consell ja posa les bases perquè els administrats puguin fer
gestions a través de la web i també per avançar en una
administració clara i transparent, en què els ciutadans puguin
saber com es gestionen els seus doblers i a què o a qui es destinen
els recursos públics.
Vagi per endavant el meu compromís i el del meu govern amb
Mallorca i amb els mallorquins. Amb Mallorca perquè és la terra
que ens acull i amb els mallorquins i les mallorquines, els d’origen
i els que ens han triat per fer, de casa nostra, casa seva, perquè
tots esdevenim el motor que fa avançar aquest poble nostre.
Que passeu unes bones festes i que el 2008 us ompli de
satisfaccions i d’alegries.

Francina Armengol
Presidenta del Consell de Mallorca
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MARIA MOSTRA ELS SEUS BETLEMS

El betlem de Catalina Morey Ferriol

En Tomeu i en Francesc Serra davant el seu betlem

El betlem d'en Juan José Martín Massanet

Na Margalida Clara i na Maria de la Pau Crespí contemplen la seva obra
Na Coloma Gual i el seu betlem de dos pisos
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Antoni Jordà Aparicio i el seu betlem

Antoni Frau al costat del seu betlem

El betlem de na Maria Piedad Cueto

Na Margalida i na Martina Mulet davant el seu betlem

El betlem de na Magdalena Tomàs

En Joan Bergas Bergas al costat del seu betlem
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El betlem de na Margalida Mas Pons

Na Sara Margalida Mulet mostra el seu betlem

Na Caterina Bergas darrera el seu betlem

El betlem de Francisca Ferriol Solivellas
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El betlem de n'Aina Maria Massanet Negre

El betlem de na Margalida Mestre Seguí

El betlem de n'Aina Maria Massanet Massanet

En Miquel i na Marina Ferriol al costat del seu betlem.

El bet lem d'en Joan Bergas Castelló

En Nadal Ferriol enguany elaborà el betlem de l'església

Gràcies a tots els que ens heu permès fotografiar el betlem i a
l'Ajuntament per la seva col·laboració
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L'arbre desvetlla sons i el vent escriu
ratlles de llum damunt la pell de l'aigua.
Tot és misteri i claredat extrema.
Torna Nadal i torna la pregunta.
¿Proclamarem la pau amb les paraules
mentre amb el gest afavorim la guerra?
Miquel Martí i Pol

L’Estrella de Betlem
Després de néixer Jesús a Betlem de Judea, en temps
del rei Herodes, uns mags arribaren d’Orient a
Jerusalem, preguntant: «On és el rei dels jueus que és
nascut? Perquè hem vist la seva estrella a Orient i
venim a adorar-lo. ». Mateu 2,1.
I segur que la veurem? L’any passat em vares
prometre que si aquest any darrer feia bondat em portaries
al turó de l’encanteri a veure passar l’estrella de Betlem.
La nit de reis desafiant el toc de queda un decidit
David estava disposat a complir la promesa feta al petit
Joseph. Les dotze tardors que contemplaven a David l’hi
havien mustiat l’esperança, però estava disposat a evitar
que els cinc hiverns del seu germà Joseph no li gelassin la
innocència. “Ha arribat l’hora de plantar cara al destí, i
decidir per nosaltres”, es deia contínuament. Trist és
l’avenir d’uns pobres cristians del sud de Beirut, rodejats
per perses, siris, turcs, palestins i jueus. Ara, vint-i-cinc
any després, i des de feia dos mesos, tornaven ser objectiu
dels míssils perduts israelians. La mare ja no aguantava
més. No resistia més viure entre enderrocs, sirenes, morts,
tocs de queda, búnquers, gent corrent amunt i avall, crits,
plors, explosions, polseguera i olor de carn mutilada, dolor
i més dolor com en els seus anys d’adolescència. No
resistiria tornar repetir la seva infantesa en els seus fills.
La mare pregava cada dia al seu déu i als déus dels altres,
perquè acabàs amb aquella paranoia, els alliberàs d’aquella
maleïda i cruenta guerra. Al manco a ella, a la petita Aixa
i als avis. El seu marit i els seus fills eren prou forts i
segur que se’n sortirien.
Amb tan sols dotze anys David ja es trobava
desenganyat de la vida. Havia decidit no tornar a perdre
més el temps a l’escola, se n’acomiadà del mestre
d’història per les vacances de Nadal, prometent no tornar-hi mai més. N’estava fart d’aquella hipocresia
d’ensenyar la història: la batalla d’A, la guerra de B, el
cop d’estat de C. N’estava fart que li ensenyassin les
misèries humanes. “Per que no ens ensenyau els avanços
tecnològics, els descobriments científics,...”. “Perquè això
és ciència”, li replicà un mosquejat professor. “No, això
és humanitat”, sentencià David, ensems que donava una
portada i abandonava l’aula per a no tornar mai més.
Svetlana era la única raó per la qual havia retardat la seva
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decisió dos mesos abans. Svetlana era una bella libanesa
d’ascendència kosovar que l’atabalava sempre que la veia,
malgrat el poc cas que ella li feia. Un dia la bella Svetlana
li enxampà un poema que havia escrit David per a ella
(“Cruel consol o dolç/ martiri acontentar-me amb contemplar-te”), però ella no es donà per al·ludida i li
recriminà: “Deixa’t de ximpleries i aprofita l’escola per a
ser el dia de demà un bon ciutadà de profit, un bon cultivador de patates, com déu mana”. “Bon ofici el de cultivar patates entre runes i enderrocs. Jo el que serè de major
és finestrer. Obriré, per encàrrec, finestres a l’horitzó i,
així, tot el que vulgui podrà contemplar el món que desitgi,
gaudir del món que ha somniat”.
Tot just començà a fer-se de nit, en despenjar-se la
primera cortina de fosca, els dos al·lots abandonaren la
ciutat, o el que quedava d’ella. Caminaren prop de dues
hores fins arribar al cim del turó de l’encanteri.
S’assegueren sobre la pedra grossa que coronava
el cim. Joseph es mostrava molt nerviós i inquiet. “Tardarà
molt en passar? Podré demanar el que vulgui?”. “Que sí
...”. “Segur que es complirà?”. “Si has fet bondat aquest
darrer any, com dius, segur que sí”. “David, perquè aquest
turó es diu de l’encanteri?”. “L’àvia Aixa em contà que
anys enrere, la nit de cap d’any, bruixes i bruixots
conjuraven la lluna per a espantar l’estrella de Betlem i
que emprengués el camí de tornada cap a Orient, impedint
així el naixement del Messies”. “Però aquest any no han
vingut! A que no!”, exclamava un decebut Joseph. “Segur
que no”, tranquil·litzava David a Joseph, al mateix temps
que amb el peu llençava entre les mates unes calces
estripades.
L’espera es va fer llarga, Joseph mostrava signes
d’esgotament quan s’acostava la mitjanit, un ja escèptic
David mirà cap a l’Oest i divisà una fletxa de llum que
viatjava cap a ells. Perplex, per un instant, pensà que
l’estrella viatjava en el sentit equivocat. Conseqüències
del canvi climàtic, sentencià per a ell mateix, i no li donà
més importància.
“Joseph, Joseph, ràpid, ràpid, demana el desig!”,
despertant al petit endormiscat. Sobtadament, a Joseph se
l’il·luminà la cara i amb un ulls com a plats abans de
aclucar-los. Joseph inspirà profundament i en silenci
formulà el seu desig des del fons del seu cor.
L’estrella es dirigí cap a la ciutat, cap al sud de
Beirut. “Ves-te’n a fotre! Que som d’afortunats que aquest
any el Bon Jesús ha anat a néixer a Beirut”, pensà David.
L’estrella dibuixà en la seva trajectòria una zigazaga final abans d’esclatar en una gran eclosió de llum i
soroll.
Els al·lots s’afanyaren i emprengueren el retorn a
casa
En albirar la ciutat, entre les columnes de foc i fum,
divisaren un gran núvol negre de polseguera i gent,
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procedent del seu barri.
“Doncs sí que era pobre Jesús, que anat a néixer al
nostre barri”, deixà escapar dels seus llavis un entusiasmat
Joseph.
A mesura que s’acostaven al barri, l’olor de
l’atmosfera anava en augment. Una olor de cendra,
entremesclada amb odi, fum, misèria humana i carn
estripada.
Demanaren al primer home que sorgí d’aquell
remolí de gent que corria per tot arreu el que havia passat:
“Un míssil israelià ha destruït mig barri!!”, sentencià.
Ens abastà l’indret on hores abans s’aixecava casa
seva, ajupit entre les runes, trobaren al seu pare. El pare
semblava que s’havia tornat boig, i amb violència amb

FENT CARRERANY - 9 (9)
una mà s’estirava els cabells, mentre amb l’altra es
rapinyava la cara: “Tots són morts! Tots eren a dintre! La
mare, els avis, la petita Aixa. Per què! Per què ells i no
nosaltres! Déu meu perquè!”.
A David, una llàgrima gruixuda i aspra li solcà la
galta dreta. En canvi a Joseph, un lleuger somriure,
complaent i innocent, l’il·luminà la cara.
David se n’adonà, i es dirigí al seu germà petit,
recriminant-lo: “Joseph, digues-me, quin desig has
demanat, digues-me què li has demanat a l’estrella?”.
Sense dubtar-ho un instant, el petit Joseph contestà:
“El desig de la mare”.
Jeroni Bergas, Felicitació de Nadal.

JAUME
SIMÓ
SABATER
GARAU
SELECCIONAT PER A LA 3a EDICIÓ D’ART
REPORT DE DIARIO DE MALLORCA I L’OBRA
SOCIAL DE “SA NOSTRA”
El marier Jaume Simó Sabater Garau, ha estat
un dels set seleccionats per a la 3a edició de
l’exposició art contemporani Art Report. Aquest
certamen biennal, que organitzen el Diario de
Mallorca i l’Obra Social de “Sa Nostra” reuneix en
aquesta ocasió set artistes que representen tendències
i eines expressives molt diverses. L’exposició que es
pot veure a la sala d’exposicions del Centre de Cultura
de Sa Nostra del carrer Concepció de Ciutat estarà
oberta fins al proper 24 de febrer.
L’artista marier hi exposa, més aviat s’hauria
de dir confronta, la seva particular i peculiar visió de
l’art. Enfront d’una reproducció d’un quadre de
Ricard Anckermann que representa l’entrada del rei
en Jaume a la Ciutat de Mallorca el
31 de desembre de 1229, sobre el seu
cavall, Jaume Simó Sabater hi
col·loca una reproducció d’un altre
cavall, tombat de costat i embolicat
amb cinta d’embalatge, col·locat
entre uns pals que s’aguanten en
forma de cavallet.
El contrast, brutal, irònic,
desmitificador, planteja un munt
d’interrogants que abasten l’art, el
pas del temps, la pròpia noció de la
identitat individual i col·lectiva, etc.
Enhorabona a l’artista marier,
un nom que ja ocupa un lloc destacat
Els set artistes de l'Art Report

Moment de la inauguració de l'exposició

en el panorama de l’art actual i que demostra un rigor
que es va consolidant dia a dia.
No vos perdeu l’exposició ja que al costat de
l’obra d’en Jaume, hi trobareu obra d’altres autors
reconeguts que donen la dimensió de la mostra.
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El Rebost de Fentcarrerany
Cegues al vi blanc
INGREDIENTS PER 4 PERSONES
4 cegues.
2 tassons de vi blanc
Pebre bo dolç
Nou moscada ratllada.
Un brotet de tomir.
Sal.
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temporada,
recomanable
camagrocs
fets a la
paella, i
també hi
lliga molt
uns talls
rodons, i
ben finets,
de ceba
fregida
cruixent.

COM S’ELABORA:
Netejam les cegues de plomes i els buidam la
ventresca; reservam el cor, pulmons, fetge i ventrell.
Fregam les cegues amb sal, pebre negre dolç i nou
moscada i les fregam amb els brotets de tomir.
Introduim la safata calenta al foc, pre-encalentit a 220
ºC, durant 15 minuts.
Una vegada rostides les cegues, les traiem amb la
safata del forn i les trossejam; separam les cuixes i les
potes, i les reservam al foc amb una cassola.
Trossejam els menuts que hem tret i reservat de les
cegues (els ossets de la pitrera, els cor,etc) i novament
ho posam a la safata i al forn.
Afegim el vi blanc, posam la safata al foc, i remenam
el conjunt amb una espàtula de fusta. Deixam que bulli
molt suaument durant 10 minuts.
Posam el punt de sal i colam aquesta salsa.
Amb aquesta salsa, salsejam les cuixetes i els menuts
que havíem reservat.
Encalentim de manera que bullin durant altres 3 minuts
i se serveixen. Acompanyam el plat amb uns bolets de

COMENTARI DIETÈTIC
La cega és una peça de caça de petit tamany, molt
apreciada de saborosa que és; la carn es més grassa
respecte a la d’altres aus de caça: com pot ser la
guàtlera, la perdiu o el faisà. No obstant, la major part
de la grassa es localitza a la pell, i aquesta es pot
desprendre fàcilment després de cuinada, reduint
notablement la quantitat de grassa i conseqüentment de
calories.
La seva carn, rica en proteïnes, és pobra en colesterol,
pel que la cega pot substituir altres carns més grasses
en cas d’excés de pes o dislipèmia, situacions que
obliguen a controlar la grassa de la dieta.
En cocció mixta, on es rosteix la carn i posteriorment se
la sotmet a bullir en un brou, ens trobam amb una
exquisida combinació de sabors procedents de la pròpia
au, de les herbes aromàtiques i del vi, que en escalfarse perd el seu grau alcohòlic però dóna caràcter al gust
suau de l’au.
En cas de hiperuricèmia (àcid úric alt) o gota, o pedres
als ronyons de sals d’àcid úric, pel contingut de purines
de les cegues, que en el nostre organisme se
transformen en àcid úric, aquest plat seria
desaconsellat.

Gener 2008

FENT CARRERANY - 11(11)

EXPOSICIÓ DE GRAVATS DE NA XISCA BERGAS
En aquests deu darrers anys el nostre poble ha vist
aparèixer una fornada de joves artistes, de tendències i
perfils diferents, amb estudis universitaris. Aquests joves
artistes, amb una primera generació ja consolidada i
reconeguda, van marcant el seu propi perfil i donant-se a
conèixer amb exposicions a llocs diferents.
Aquest és el cas de la jove mariera Xisca Bergas
Mas. Aquesta joveneta de vint-i-un anys, estudiant de
Belles Arts a Barcelona, va fer la seva primera exposició
en una sala de Santanyí. A través de l’Associació La
Minerva, na Xisca presentà una sèrie de gravats que tenen
en els mapes, en els plànols, el seu joc simbòlic. Tal com
explica la mateixa artista en el cartell de l’exposició “els
mapes no només tenen la funcionalitat de guiar-nos o
situar-nos, sinó que estan carregats d’estètica i bellesa”.
L’exposició es va inaugurar el passat 26 de
desembre i na Xisca hi exposa a través d’aquests gravats
el seu concepte d’art: “el tema principal de la meva obra

és el recorregut, la vida és un simple recorregut ple de
camins incerts; a vegades molt marcats, camins llargs,
curts, recorreguts que ens perden i s’entrecreuen.
Dibuixant mapes impossibles, a vegades nous,
desconeguts, inventats”.

ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS
La portada era un dibuix de la recent sembrada
olivera de davant l’església fet per na Francisca Inès
Alemany .
Magí Ferriol, aleshores regidor, explicava un cas
d’una aprovació d’un permís d’obres en contra de la
llei.
Bartomeu Pastor feia un repàs del que s’havia
escrit sobre Maria en el diccionari de Pascual Madoz
l’any 1848.
Joan Gelabert parlava del lèxic nadalenc en la
Columna de la Llengua”
La xerradeta es feu al nou president de Fent
Carrerany, en Biel Bergas Mas.
Ens fèiem ressò de la dinàmica de l’Associació
de la tercera edat, amb una taula rodona que es feu a
Ràdio Maria.
Re recollida de joguines pels Reis encara es feia
al local de l’antic Teleclub, damunt el bar de can Jordi.
També informàvem que a partir del primer de
gener els difunts ja no es duran a l’església i de la mort
d’Antoni Negre Bergas i Josep Lliteras Cladera, que fou
vicari del nostre poble.
Acabava de sortir la revista de TOTS SANTS, a
la qual donàvem l’enhorabona i desitjàvem llarga vida.
Catalina Vanrell, Sa Comare Biniali, fou
distingida com a “Persones de Poble” en un acte
celebrat al restaurant “Es Cruce” i presidit pel president
del Consell, Sr. D. Joan Verger.
Parlàvem de ressorgiment del Club d’Escacs el
qual aconseguí l’ascens de tercera a segona categoria.

I de les activitats de la nostra associació
informàvem de l’excursió feta al castell d’Alaró i
també de la nova junta directiva.
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BULLIT DE NOTÍCIES

ELS CARRERS DE MARIA NECESSITEN UNA
BONA REPASSADA
Aquesta tardor que hem passat i que ens ha deixat –
afortunadament- una bona quantitat d’aigua, també
ens ha deixat més d’un problema, dels quals ja n’hem
parlat a números anteriors. Entre els problemes que
encara s’han de resoldre i que són bastant evidents
destaquen el mal estat del ferm de determinats carrers.
Sense anar més lluny, els carrers Jaume I, Son Puig,
sa Carrera Plana i trams d’altres carrers ben cèntrics
presenten un estat lamentable que converteix el seu
recorregut en una petita aventura. El fet que no hi
hagi embornals amb reixat per absorbir l’aigua de
pluja els converteix en rierols que a força d’arrossegar
aigua deteriora molt l’asfalt.

ANTONI MAS NEGRE A PARÍS, AMB ELS
CAVALLS MALLORQUINS
El marier Antoni Mas Negre, vinculat al món dels
cavalls mallorquins anà a París amb l’associació de
Criadors i Propietaris de cavalls de pura raça
mallorquina. La Fira Internacional “Salon du Cheval”
que se celebra a París acull des de fa tres anys la
presència d’aquesta associació i fins i tot l’any 2006
en va ser la convidada d’honor.
Aquest cavall de pura raça mallorquina va agafant
protagonisme per la seva ductilitat i noblesa, virtuts
que són molt apreciades a les diferents disciplines
que tenen el cavall com a primer protagonista.
EL BINGO DELS QUINTOS
L’endemà de Nadal, per Sant Esteve, els Quintos
celebraren un bingo a Ca ses Monges per tal de

recaptar fons- El Bingo va ser molt concorregut i la
sala d’actes de dalt es va omplir de joves i no tan
joves que anaren a provar sort amb el joc. Abans els
quintos havien demanat la col·laboració de diversos
establiments comercials que els obsequiaren amb
productes que passaven a formar part dels diferents
premis.
L’HABITUAL PRESÈNCIA DELS QUINTOS,
AMB POLÈMICA INCLOSA, S’AVANÇÀ UN
DIA
Enguany no vàrem haver d’esperar el dia dels
innocents perquè el poble es despertàs amb les
habituals ensagonades de palla per tot el poble, les
pintades als llocs més inoportuns, els coets que no et
deixaven dormir i altres malifetes especials. Enguany,
preveient que la vigilància seria estricta, tot s’avança
vint-i-quatre hores. I com sempre, la broma, deixà
un regust amarg. El cadafal aparegué amb uns cotxes
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BULLIT DE NOTÍCIES
vells, amuntegats i alguna furgoneta aparcada sobre
la plaça, mentre un menet belava intempestivament
sobre la balconada de la Casa de la Vila. Al terra,
just davant l’Ajuntament una pintada deixava ben
clara l’autoria i la reivindicació: A nes Quintos del
88 / sa construcció no mos va / i com que es mariandos
es PP vàrem votar / 4 anys de merda de construcció /
mos hem de menjar! Una reivindicació molt lloable,
per a un procediment de protesta més que discutible.

finalitats lucratives. Així els cafès i restaurants que
ocupin carrers o places hauran de satisfer una quota
anual de 30 euros per metre quadrat ocupat, limitant
aquest mateix espai. L’ocupació extraordinària es
veurà sotmesa a una quota especial. Les ocupacions
de la via pública seran gratuïtes els dies de les festes
patronals, fires o altres esdeveniments organitzats per
l’Ajuntament.
També s’actualitzaren les taxes per als placers o lloc
de venda els dies de mercat.

AIGUA POTABLE, A LA FI
Abans de les festes de Nadal, a les cases del poble es
va rebre un escrit de l’Ajuntament, on el batle
personalment ens anunciava que l’aigua que ens
arriba a través de la xarxa, ja és plenament potable.
Després que a la legislatura passada s’aconseguís
connectar l’aigua de Sa Marineta de Llubí, amb la
xarxa de distribució de Maria, s’estava pendent de
les anàlisis de la Direcció General de Recursos
Hídrics, anàlisis que han mostrat que l’aigua que
arriba als nostres grifos és potable.
Enhorabona a tots els qui ho han fet possible i ara a
ser respectuosos i mesurats amb el seu ús i consum.
OBRES AL CARRER CONSTITUCIÓ
Aquests darrers mesos de l’any els veïnats del carrer
Constitució han vist com el seu carrer quedava
literalment enlaire, ja que s’hi estan efectuant les
obres acordades dins del Pla d’Obres i Serveis que
han de soterrar el cablejat telefònic i elèctric, la
millora de l’asfalt i la sembrada d’arbres decoratius.
Aquestes obres continuaran enguany als carrers
Escola de Nines, ses Venes, Ramon Llull, Jaume
Bergas i carrer Nou. Hem de recordar que aquestes
obres tenen un pressupost de 744.000 euros que se
subvencionaran amb un 80% aportat pel Consell de
Mallorca i la resta a càrrec dels presuposts
municipals.
CANVIEN LES TAXES PER OCUPACIÓ DE LA
VIA PÚBLICA
En el plenari municipal celebrat el passat 3 de
desembre s’acordà amb els vots favorables del PP
(mentre que el PSOE votà en contra i el PSMIndependents i UM es varen abstenir), actualitzar les
taxes que regulen l’ocupació de l’espai públic amb

SOPAR DELS EQUIPS DE FUTBOL DE MARIA
El passat dimecres dia 5 de desembre el CF
Maria de la Salut celebrà un sopar multitudinari a
Ses Torres amb tots els seus equips. Des dels més
menuts fins als més grans dels futbolistes, així com
familiars, amics i socis del club es trobaren al
restaurant on demostraren que a més de saber jugar a
futbol, tampoc no queden malament davant d’un bon
plat a taula.
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DEMOGRAFIA
: ENS HAN DEIXAT:

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

971525002
(Fax)

971525194
Policia Local 971100112
971525688
971525463
(cita prèvia) 902079079
APOTECARIA
971525020
OFICINA DE CORREUS
971858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)
971525083
ESCOLA DE BAIX
971525252
LOCAL TERCERA EDAT
971525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL
971525457
PARRÒQUIA
971525033
GESA: AVARIES
902534902
SOREA,
Servei d''aigua
971644004
Avaries
971644006
EMERGÈNCIES
112
BOMBERS
085
HOSPITAL MANACOR Informació
971847000
Urgències
971847060
Cita Prèvia 971847100
HOSPITAL D'INCA
971888500
AMBULATORI D'INCA
971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA
061
SON DURETA (Centraleta)
971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca)
971502850
AMBULÀNCIES
971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
MANCOMUNITAT DES PLA
971830441
BIBLIOTECA
UNITAT SANITÀRIA

Lluc Mas Carbonell, Lluc
"Cuquet", morí el passat 1 de desembre a
l'edat de 77 anys. Vivia a Ciutat i a Maria
al carrer Sa Tanca, número 8.
José Ramon Bañuelos García, morí el passat dia 3 de desembre
a l'edat de 45 anys. Vivia al carrer Nou, número 66.

Pere Antoni Buñola Perelló ens deixà el
passat dia 6 de desembre a l'edat de 66 anys.
Vivia al carrer Femenia, número 34.

Francisca Ferriol Martí, morí el passat dia 22 de desembre a
l'edat de 82 anys. Vivia al carrer de Sa Raval, número 114.
Que descansin en pau

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu
971520203

BENVINGUTS:

Ismael Kady Font va néixer el passat 28 de novembre.Els
seus pares són n'Hamada Ahmed Kady Kenzy i Francesca Font
Miquel.
Eulàlia Vanrell Dalmau vingué al món el passat 13 de
.desembre. És fill de Rafael Vanrell Llabrés i Margarita Dalmau
Rubí.
Enhorabona als pares i demés família

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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MES DE NOVEMBRE
PLUVIOMETRIA
Dia15 ............ 30 l.
Dia 22 ........... 45 l.
Dia23 ............ 50 l.
Dia 25 ............. 3 l.
Dia 28 ........... 45 l.

Temperatura Màxima
22,24º C (Dia 21)

Temperatura Mínima
4,2º C (Dia 17)
Temperatura Mitjana
13,9º C
Mitjana Màximes
TOTAL: 173 LITRES 17,3º C
Mitjana Mínimes
10,5º C

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES

POEMES I GLOSES
Una dona trapassera
l'han de saber capejar
davant l'església hi ha
que han sembrat una olivera
i farà un fruit de primera
i molt bona per menjar
Una dona pega un gisco
si la volen agafar.
S'olivera la va dar
un que és en Tòfol, Peplito.
Un qui mena un bon parell
l'ha de saber manejar.
Es cafè millor que hi ha
a Maria és Can Morey.
Andreu Forteza, gener 1988

Maria -Sineu-Inca - Palma
06:25 06:41 06:55 07:29
07:35 07:52 08:06 08:40
08:40 08:57 09:11 09:45
09:40 09:57 10:11 10:45
10:57 11:11 11:45
11:57 12:11 12:45
12:57 13:11 13:45
13:40 13:57 14:11 14:45
14:40 14:57 15:11 15:45
15:40 15:57 16:11 16:45
16:40 16:57 17:11 17:45
17:57 18:11 18:45
18:57 19:11 19:45
19:40 19:57 20:11 20:45
20:40 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

FENT CARRERANY - 16(16)

FESTES DE PAU
Estam acabant l’any 2007, falten pocs dies per
arribar a les festes, Nadal, Cap d’any, els reis i les
dues nits, la de Nadal i la de Cap d’any.
Quina il·lusió! Any nou, vida nova! Són les
paraules que se solen dir, any darrere any quan
celebram el començament de l’any nou, i, no obstant,
la vida continua per l’estil de l’any que s’acaba.
Aquestes festes, final i començament d’any,
sembla que les persones s’omplen de bones
intencions (així ho fessin els polítics!), se fan visites,
reunions familiars, intercanviam regals, etc.
I pels Reis, que hem de dir dels Reis! Aqueixa
festa sí que hi ha ànsia perquè arribi, pels més menuts
de la casa i pels més grans. És impressionant la
quantitat de juguetes que se regalen, juguetes que
moltes de vegades, en haver-les tretes de l’embolcall,
els queden pocs dies per fer-los cas. És bo d’entendre,
quants de nins i nines hi ha que reben un regal dels
pares, padrins joves, oncles, ties? Ah! I encara tenen
els de l’any passat, i de l’altre...I el més impressionant
és la quantitat de doblers que se gasten en tot això.
Hi ha una dita molt antiga que diu: Que per
massa, no hi ha mal any! Jo dic, que si aquest
gastorum ens ha de fer obligar a fer les llesques més
primes, més ens valdria posar control, procurant no
tenir mal de passar l’any.
La gent menuda, si no la mal avesam, és bona
de fer contenta, no hi ha el perquè en entrar dins
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l’habitació d’un infant, haver de començar a decantar
joguines del mig; per què? Si resulta que molt
d’infants n’encobeeixen una, i tal vegada qualcuna
més i a les altres no els diuen res.
Record que quan jo era petit, el vespre de la nit
de reis, posavem les sabates amb una grapada de
faves. He dit sabates? Si més vegades eren
espardenyes, a dins la finestra perquè quan passassin
els Reis ens deixassin qualque cosa a canvi de les
faves per menjar els seus cavalls. Molts d’infants se’n
duien un bon “xasco” quan anaven a la finestra a
veure que els havien deixat els reis i que hi trobaven?
Idò el més normal era, si els Reis no havien passat
de llarg, trobar dins la finestra un sanalló o una capsa
amb mandarines, una grapada de murtons i tal vegada
una ambosta d’aglans, ara, de juguetes sempre ens
donaven la mateixa versió, que els Reis quan
passaven per ca nostra ja les havien acabades.
Dit tot això, consider que és molt millor la
baldor que tenim ara que les penúries que passàvem
aleshores, si bé el gastorum que es fa, al meu entendre
el podríem reduir.
Nit de Pau!! La pau, quina cosa tan enyorada,
quina ventura per aquells pobles que encara que sia
dins la pobresa tenen pau! La pau, molts dels que la
prediquen, molts que la suspiren!
La pau, milers, milions de persones no saben
el que és, el que significa aquesta paraula, no hi han
nascut, ni crescut, no hi ha viscut. Venturosos
nosaltres que vivim a un país, en què, moltes vegades
ens tiram els trastos pel cap, és un dir, tenim una pau
bastant acceptable, així duràs molts d’anys, ara el
que fa falta, és que aquestes festes quan ens donem
la pau, sigui de bona fe, sense rencor i disposats que
duri...
Ara simplement: Molts d’anys, pau i salut per
a tothom!
Joan Ferriol Mascaró, 11 de desembre de 2007
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Per una Coalició Nacionalista al Congrés
Com ja vàrem apuntar en les passades eleccions
autonòmiques, calia una veu que tengués com a màxima
prioritat la defensa de les Illes en el Congrés dels Diputats.
Allà s’hi debaten temes claus per a la nostra Terra. La
reconversió de l’oferta turística, la sanitat, l’habitatge, la
immigració, l’ensenyament, la diversificació de la nostra
economia, el tren i altres infraestructures, la gestió dels
aeroports, són els exemples més destacats de qüestions
que depenen de Madrid, de qüestions que es decideixen
en funció de la força que les Illes Balears tenguin al
Congrés.
Els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears sempre hi
hem estat representats per membres del PP o del PSOE i
hem pogut comprovar que no ens ha acabat d’anar bé mai.
Aquests partits mai tenen les Illes com a prioritat i sempre
quedam supeditats a les seves dinàmiques en clau
espanyola.
Molta gent és conscient d’aquest fet, i és a tots aquests
ciutadans illencs, a qui els volem plantejar l’opció d’una
gran Coalició Nacionalista. Una Coalició que inclogui tots
els partits que tenen realment les Illes com a prioritat. Una
Coalició àmplia, útil, pragmàtica, adreçada a una majoria

Aquestes tres imatges de grups cantant cançons de Nadal
són del grup d'esplai a matines i de la festa de l'escola
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i amb l’objectiu de més i millor autogovern, de més i
millor finançament.
Aquesta àmplia Coalició hauria d’incloure des de d’UM
fins a Esquerra, des del PSM fins a Gent per Formentera
passant per molts de petits partits independents (Son
Servera, Santa Margalida, Costitx, Artà ...) i per amplis
sectors de la ciutadania i de la societat civil. Una Coalició
capaç de sumar esforços i complicitats.
Ara tots governam junts, en un lloc o en un altre, i feim
possibles governs progressistes i nacionalistes a la majoria
de municipis, al Govern del les Illes i a tots els consells
insulars. Si som generosos i si sabem prioritzar allò que
realment ens uneix, serem capaços de fer un projecte que
il·lusioni la nostra societat. Davant d’altres interessos que
no tenen les Illes com a primer objectiu.
Des d’Entesa per Mallorca impulsam aquest nou projecte,
aquesta nova manera de fer. Volem que passin coses
distintes, sumar per acostar-nos als sectors socials més
amplis. Si tots hi som, el projecte és engrescador i el
diputat és més possible que mai. El repte és difícil però
la gent d’Entesa per Mallorca farem tot el possible per
assolir-lo.
Entesa per Mallorca
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Qui dies passa...
Dilluns, 10: Una democràcia en contra dels drets dels
demòcrates. Fa anys, quan molta gent de la meva
generació ens vàrem trobar enmig d’una transició
democràtica que, en teoria, havia de posar punt i final a
un règim autoritari i dictatorial i alhora havia de permetre
a molts de ciutadans de l’estat recuperar uns espais de
llibertat personal i col·lectiva, poc ens imaginàvem que,
tres dècades més tard, unes institucions democràtiques
pròpies, sorgides, en teoria, com a garants de les llibertats
recuperades, arribarien a actuar en contra d’aquests
mateixos drets i farien el possible per anul·lar-los.
Per a molts que hem fet de l’activisme a favor de la
recuperació lingüística i cultural, des de llavors ençà
(enllaçant amb la generació que venia dels temps més
foscos de la postguerra) una prioritat cívica a la qual hem
dedicat molt de temps, creure que un govern d’aquí, propi,
nostre, teòricament democràtic, legislaria en contra de l’ús
públic de la llengua històricament pròpia, en limitaria l’ús
i en faria ostentació, la veritat, costava de creure-ho.
Aquest llengua nostra, la llengua catalana, esquarterada
en quatre estats (només en un d’ells, el més petit, és la
llengua nacional i oficial), en administracions territorials
diverses, en comunitats autònomes i sotmesa a situacions
que van des de la quasi il·legalitat (a territori francès, per
exemple), a la indiferència oficial (en territori aragonès),
o sotmesa (al País Valencià) a una política secessionista,
el naixement dels mitjans de comunicació públics de la
Corporació Catalana de ràdio i televisió varen ser durant
molt de temps l’única via per fer arribar la llengua amb
normalitat a un públic majoritari amb uns nivells
d’excel·lència i qualitat contrastables.

Idò ara, vint-i-cinc anys després, al País Valencià, el
govern autonòmic, format per una majoria absoluta del
PP, acaba de tancar els repetidors de la Carrasqueta, a
Alacant, que permetia als habitants del sud del País
Valencià veure una televisió que els parlava en la seva
llengua, però que no estava sotmesa al control ideològic
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dels seus governants autonòmics. Aquest autoodi que
esquitxa bona part de la nostra població, encara avui dia,
quan toca poder, es converteix en el millor aliat d’aquells
que ens voldrien obedients, submissos i acomplexats.
Dissabte, 15: L’excepcionalitat de les coses més evidents.
Vaig fins al Teatre Principal de Palma a la Nit de la Cultura,
a fer costat a l’OCB, en la seva cita anual en què es premien
persones i institucions que hagin destacat per la seva tasca
cívica en defensa dels drets lingüístics i nacionals del
nostre poble. En un Teatre Principal ple a vessar, amb
una presència inusual, per abundant, de polítics en actiu
(excepte el PP, que no apareix per enlloc, tots els altres hi
envien peixos grossos), el protagonisme de la nit se
l’enduu un mallorquí de nova adopció, un senegalès.

Madiop Diagne, (un home de color en llenguatge
políticament correcte), va arribar a Mallorca ara fa cosa
de deu anys. Aquest personatge, llicenciat en filologia
hispànica (cap passerell analfabet, per tant) se n’adonà
ben aviat que aquella gent amb la qual es relacionava el
rebia més bé i li mostrava més complicitat si li parlava en
la seva llengua, alhora que se n’adonava que n’hi havia
una altra de gent que no reaccionava tan bé quan observava
que un negre s’atrevia a parlar en mallorquí, quan ells no
ho feien per res del món. I es decantà ben aviat. D’esperit
rebel, va prendre partit ben aviat a favor de la gent i la
llengua del país d’adopció. Aquest compromís, extensiu
a afers sindicals i ideològics no precisament majoritaris
feren d’ell un personatge ben singular. Exercia una
normalitat lingüística força anormal per aquestes
contrades. Anà al Teatre Principal acompanyat de les dues
filles i en recollir la distinció digué les paraules més
contundents de la vetlada. Unes paraules que sintetitzaven
a la perfecció l’anormalitat del nostre país, trenta anys
després de l’arribada de la democràcia. “Mala cosa, digué-, quan s’ha de distingir i donar un premi a una
persona per fer una cosa tan lògica com és parlar amb
normalitat la llengua del país que l’ha acollit.”
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Dilluns, 17: L’escut del Barça sense la creu de Sant
Jordi. A través d’una notícia que m’envia un amic meu,
veig com en un dels països de la península aràbiga (ara
mateix no record de quin país em parlava), on el futbol
europeu és seguit amb vertadera passió i on l’afició per
determinats equips arriba a autèntica bogeria, l’escut d’un
d’aquests equips (el FC Barcelona) que comercialitza
equipatges i altre material esportiu, ha sofert una
modificació en el seu quarter superior esquerre. Així, en
lloc de la Creu vermella de Sant Jordi, hi apareix només
una franja vertical.
Quan la religió va
més enllà dels àmbits
estrictament
personals i comença a
afectar
la
col·lectivitat
marcant-ne
els
ritmes, les voluntats,
en definitiva la vida,
i ho fa a partir del tot o res, n’hi ha per arrencar a córrer.
No vull pensar què passaria si a determinats països, estats
o equips que exhibeixen la mitja lluna en els seus
respectius escuts o banderes, els la traguessin o la
prohibissin en jugar per Europa. La tolerància, enemiga
del totalitarisme i del fanatisme, però, no ve només d’una
banda, no cal ser il·lusos. Les mostres de fanatisme que
voregen la religió majoritària per aquí a prop també tenen
il·lustres pregoners que si poguessin ens farien passar tots
pel seu mateix sedàs. I posats a fer en trobaríem de tota
casta i condició de totalitaris: de credo polític, lingüístic,
estètic, musical, etc.
Dissabte 22: La sort, en forma de loteria, en forma
d’atzar, no admet més condició que el fet de jugar-hi.
Potser sí que la sort no posi condicions, però convendria
que t’hi acostassis quan ha de passar, perquè si no hi ets,
la veritat és que li ho poses més difícil encara. D’aquesta
manera qui més qui manco, al llarg del mes de desembre,
sol deixar un bon grapat d’euros del seu pressupost
mensual darrere de mil i una papereta o participació de la
loteria de Nadal. Passen els nins de l’esplai: bitllet; els de
l’escola de música: bitllet; els de l’associació cultural:
bitllet; vas al bar a fer un cafè: bitllet; a la perruqueria:
bitllet; al taller: bitllet; al partit de futbol: bitllet.
Participacions i més participacions que es veuen
reforçades amb aquell dècim que comanes a aquell amic
teu o parent que va a Barcelona o a Madrid, per allò de
com més són més els deu tocar. A la feina també
comparteixes un dècim, i finalment qualcú et telefona i et
diu que jugues tants d’euros en un bitllet que ell ha
comprat. Possibilitats: com qualsevol altre. Esperances:
moltes. Projectes: uff! I arriba el dia. Per dalt, res.
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Consultes la
llarga llista de
n ú m e r o s
premiats i veus
que n’hi ha
tants que és
impossible que
no et toqui
qualque cosa.
Res: aigua. Ni
c
a
p
reintegrament. I t’arriba la informació que esperaves, la
que et confirma la teoria. A un conegut teu li ha tocat no
la Grossa, sinó el segon premi. A cada dècim 100.000 •.
Aquest jovenet afortunat, amic de les meves filles, mostra
com és de dura i atzarosa la realitat del post-sorteig
nadalenc. Si tu eres d’aquells que et creies que comprant
el dècim a Sort ja ho tenies mig fet, ja ho pots deixar de
banda. El jove, que estudia a Barcelona, se’n recordà,
divendres dia 21, al vespre, que uns amics seus li havien
demanat un dècim de Barcelona. Partia cap a Mallorca la
mateixa nit i l’endemà al matí era el sorteig. Sortí esperitat
del pis i s’acostà a una administració. Demanà cinc
números iguals (només faltaria que tocàs a uns sí i a altres
no) i ja no era possible. Corrent cap a una altra
administració i tres cèntims del mateix. No hi havia cinc
números iguals. Les administracions eren a punt de tancar
i arribà a una administració de la Plaça Urquinaona.
Demanà el mateix, cinc dècims iguals. Els en quedaven
alguns. Amb els dècims a la butxaca, cap al pis a recollir
la bossa i cap al moll a agafar el vaixell fins a Mallorca. I
l’endemà al matí, el sorteig. Cinc dècims, mig milió
d’euros. Voleu més atzar? Impossible!
Per cert, si a qualcú li interessa reservar algun número
per al sorteig de l’any que ve ja ho pot començar a fer.
També pot optar per esperar a fer-ho el darrer dia. Mai no
se sap.
Jo, mentrestant, m’hauré de conformar amb aquella frase
tan sentida quan el sorteig s’ha acabat i les esperances
s’han esvaït del tot: Mentre hi hagi salut!
Joan Gelabert Mas
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A rel d’unes paraules del senyor
Mayor Oreja.
Aquesta article havia de sortir publicat al número del
mes passat, però per manca d’espai el publicam en aquest.
“Era una situación de extraordinaria placidez”
Aquestes paraules, dites pel senyor Jaime Mayor Oreja,
en resposta a una pregunta d’un periodista quan
l’entrevistava sobre si “no considerava pertinent
condemnar el franquisme.” La resposta va ser més llarga
del que jo he escrit al principi, perquè entre d’altres coses,
també digué que “durant el franquisme moltes de famílies
el visqueren amb naturalitat i normalitat” i també va dir:
“que va ser pitjor la guerra que el franquisme.”
Jo crec que, la gent, el poble de Guernica, si en queda cap
supervivent d’aquell terrible bombardeig de l’aviació
alemanya, ha de tenir prou motiu per dir, que la guerra va
ser terrible, així com també ho va ser per molts d’altres
indrets d’Espanya.
En primer lloc, la guerra era injusta, l’encapçalava un
general que s’havia rebel·lat contra un govern legalment
constituït. La guerra va ser nefasta. En una guerra se
destrueixen moltes de coses, ciutats, pous, carreteres,
fàbriques, etc. Amb la guerra hi mor molta de gent, la
gran majoria innocents, i, a una guerra com la d’Espanya,
la guerra d’en Franco, una guerra civil, molt pitjor, com
diu en Mayor Oreja, perquè se pot considerar entre
germans.
Passaren 3 anys i se va acabar la guerra, i, no convé oblidar
que la va guanyar qui s’havia rebel·lat contra el seu
govern, el govern de la República espanyola. Després va
venir la postguerra i el franquisme, i, amb el franquisme,
la repressió, la fam, l’estraperlo, les cartilles de
racionament, les parts i quarts, anar a missa per no ser
fitxat i com no, a l’escola l’obligació de parlar en castellà,
la llengua espanyola. A Maria, per exemple, on tots els
alumnes erem mallorquins i la majoria de mestres també,
teníem prohibit xerrar en mallorquí... una putada!
Diu el senyor Mayor Oreja: “hubo muchas famílias que
lo vivieron con naturalidad y normalidad.” I més envant
també diu: “Era una situación de extraordinaria placidez.”
Jo crec que en part li podem donar la raó, suposant que
ell, la seva infantesa i joventut, va transcórrer en una
d’aquestes famílies que visqueren el franquisme amb
naturalitat i normalitat. Jo diria que, aqueixa “situación
de extraordinaria placidez” la varen viure bastants de
famílies a totes les regions d’Espanya, però quines
famílies? Totes?, no. La meitat?, tampoc! Foren molt
poques, en comparació de les que ho passaren ben pillo,
ben trist.
Segurament, el senyor Mayor Oreja va créixer dins una
família que els matins mai li faltava un tassó de llet calenta,
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un tros de coca, galletes, etc. Per dinar taula parada amb
menjar a voler i el sopar amb “normalidad” i poder anar
a dormir amb la panxa plena a un bon llit, certament que
durant la major part d’anys del franquisme, n’hi va haver
moltes de famílies que no ho podien contar així.
L’època de l’estraperlo el contrast era molt gros, mentre
uns se forraven, molta de gent s’havia d’estrènyer fort la
corretja, perquè a moltes de cases en curt els estalonava
ben d’aprop. Durant el franquisme per trobar famílies que
visquessin aquella extraordinària bonança, no era
necessari anar al País Basc, n’hi havia a Mallorca i encara
diré més, al nostre poble: a Maria. Qui de la meva
generació no recorda el que guanyaven les dones a jornal
al camp en tot un capvespre? No bastava per comprar un
quilo de blat! Un jornal valia 10 o 12 pessetes i un quilo
de blat 15. Val la pena recordar!!
Cal recordar, que l’obligació d’anar a escola era fins als
14 anys, però molts no hi arribaven, i no era per manca
de voluntat, sinó per necessitat. Havien de deixar d’anar
a escola per anar a fer feina i guanyar un poc per ajudar a
mantenir la casa. A Maria, durant el franquisme, foren
molts pocs els joves que acabat el cicle obligatori
d’ensenyament, si l’acabaven, poguessin començar estudis
superiors, i, sobretot, universitaris. N’hi hagué molts pocs,
se poden contar, i no eren precisament de les cases on el
blat els curtejava, sinó tot el contrari. Pot haver-hi qualque
excepció, però molt poques. Així que a la frase del senyor
Mayor Oreja hi afegiria la paraula “dulce” i quedaria de
la següent manera: “Era una situación de extraordinaria
y dulce placidez”
També convé recordar, aquells anys que era obligació
entregar un “cupo” de blat al control, per part dels pagesos
conreadors, sinó a tots, a una gran part, hi hagué un any
del quaranta per cent. A cada poble hi havia la Junta del
Blat, que la formaven uns quants homes del mateix poble
i eren els encarregats d’assignar el cupo de blat que havien
d’entregar cada família segons les seves possibilitats, (això
era la teoria).
Record bé que, el mateix any del quaranta per cent, a ca
nostra, per poder fer farina i arribar a la nova anyada,
mon pare havia hagut de comprar d’estraperlo dues
quarteres de blat. Un dia quan ja s’havia obert el termini
d’entrega obligatòria del blat, mon pare va rebre un avís
on l’informaven de la quantitat que li tocava donar. Mon
pare se va emprenyar molt, perquè a ca nostra mai ens
sobrava gens de blat, sinó que un any sí i l’altre també o
havíem de fer una batuda primerenca o n’havíem de
comprar. Mon pare, el paper de l’avís el va fer a trossos i
el tirà a la bassa. Un altre dia arribà un altre avís, i ja ens
amenaçava d’entregar el blat o pagar una multa que
triplicava el valor del blat. El control pagava el blat a 10
reals el quilo, o sia 2 pessetes amb 50 cèntims.
Mon pare va agafar aquell avís i tocà atapins cap a la
Casa de la Vila a protestar, allà els empleats li digueren
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que ells no eren res, que ni posaven ni llevaven, que això
pertanyia a la Junta del Blat. Mon pare va voler saber qui
eren els que formaven la Junta, no li posaren cap emperò
i els hi anomenaren, i si no ho record malament, eren 8
homes i un d’ells era el qui mon pare li havia comprat les
2 quarteres d’estraperlo. La cosa acabà que mon pare no
va entregar el blat ni va pagar la multa, a canvi de no
contar la feta a ningú.
Aquell personal que formava la Junta del Blat, no n’hi
havia cap que n’hi fes gens de falta, al contrari, si no eren
tots, quasi tots en venien d’estraperlo més que no
n’entregaven al control. Això era “una situación de
extraordinaria placidez”.
Com és de suposar, si en temps del franquisme, jo
m’haguera atrevit a publicar un escrit com aquest,
segurament hauria hagut de dormir algun vespre a la presó.
Benvinguda sia la democràcia i amb ella la llibertat
d’expressió.

Diu el senyor Mayor Oreja, que no condemna el
franquisme, i com ell molts d’altres membres del Partit
Popular, jo crec que s’equivoquen, perquè si ens feim la
pregunta: Qui va ser el causant de la guerra? La resposta
és clara, en Franco en primer lloc i uns quants
col·laboradors seus. Durant la guerra hi va haver morts,
molts de morts, tant d’una banda com de l’altre, que
moriren al front i els que moriren afusellats a les parets
dels cementiris, a les cunetes, al camp, etc. I després
d’acabar la guerra vengué la repressió, i també hi podem
afegir més morts, aquests tots d’una banda, no importa
dir de quina, ja ho sabem.
Per tant, la meva conclusió és: La responsabilitat
d’aquestes morts recau en els qui mogueren la guerra, en
Franco i els seus seguidors. Així que, benvinguda sia la
Memòria Històrica.
Maria de la Salut a 10 de novembre de 207.
Joan Ferriol Masacaró

Lladó presenta el Pla territorial d’emergències
de Mallorca a la Mancomunitat del Pla

Durant la reunió, Joan Lladó destacà «la importància de
treballar conjuntament amb tots i cada un dels municipis
per tal de poder fer un pla real, que prevegi les necessitats
i les peculiaritats de tots els municipis i que pugui ser una
eina útil i eficaç el dia que es torni a repetir una emergència
com la torbonada que va travessar l’illa de Mallorca el
passat 4 d’octubre o les fortes pluges de Puigpunyent i
Esporles del 17 d’octubre passat.»

L’esmentat pla té un caràcter preventiu
El conseller d’Interior del Consell de Mallorca, Joan
Lladó, i el director insular d’Emergències, Miquel Àngel
Sureda, es varen reunir amb representants dels catorze
municipis que conformen la Mancomunitat del Pla de
Mallorca, integrada per Algaida, Ariany, Costitx, Lloret
de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra,
Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i
Villafranca. Es tracta de pobles amb unes característiques
similars, amb poblacions que en cap cas superen els 5.000
habitants i que tradicionalment havien tingut economies
principalment agràries. Aquesta reunió, que tingué lloc
el passat dijous, dia 20, va tenir per objecte presentar el
Pla territorial d’emergències de Mallorca a cada un dels
municipis d’aquesta zona.
El Departament d’Interior del
Consell de Mallorca ha posat en
marxa aquest pla, basant-se en
l’article 4.2 de la Llei
d’emergències, que recomana
elaborar els plans bàsics
d’emergències per als municipis
no turístics de menys de 20.000
habitants, la primera fase dels
quals constitueix l’estudi de les
característiques del territori:
geografia, patrimoni, població
hidrologia, meteorologia, serveis
bàsics, etc.

Per la seva banda, el director insular d’Emergències,
Miquel Àngel Sureda, va ressaltar «el caràcter preventiu
d’aquest Pla d’emergències, en el qual és imprescindible
la col·laboració activa dels representants dels diferents
pobles» i va explicar, també, que el Consell de Mallorca
posa a la disposició dels ajuntaments de Mallorca tot
l’assessorament necessari per poder desenvolupar aquest
Pla de forma òptima.
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ACTIVITATS CLUB CICLISTA
MARIA DE LA SALUT 07

FENT CARRERANY - 23(23)
NOTÍCIES CC MARIA DE LA SALUT
ASSEMBLEA I NOU PRESIDENT DEL CLUB

VIATGES MARTEL -- AGUAMAR
CARRERES DISPUTADES: CIRCUITS:
Trofeu Polígon de Manacor
VI Memorial Bernat Capó. Muro
C. Ciclista Sant Jaume, sa Pobla
Carreres a Son Ferriol,
Gran Premi d’Algaida
Memorial Fco. Alomar. Sineu
Festes d’agost a Campos
Festes Sant Roc, Porreres.
Sant Bartomeu a ses Salines
Festes de la Mare de Déu. Maria.

El passat dia 5 de desembre, se celebrà l’assemblea
general, on l’actual Junta Directiva, presentà la dimissió,
per donar entrada a nou aires amb noves persones.

CARRERES A PISTA. VOLTADORA DE SINEU.
6 ETAPES : Trofeu Vila de Sineu
CARRERES PER CARRETERA: XXIII PLA DE
MALLORCA,
Muro, Algaida, Porreres / Vilafranca, Montuïri, Sineu
5ª CHALLENGE CICLOTURISTA ILLES BALEARS.
Marxa Cicloturista des Güell a Lluc. 48 KM
IV Marxa de Llevant, 105 KM
III Diada Cicloturista MEGA-SPORT, 82 KM
Marxa Cicloturista sa Pobla, 87 KM
VII Volta Cicloturista Internacional a
Menorca ( dues etapes 115 i 64 km)

L’elegit fou JOAN ESTARELLAS, persona molt
coneguda dins l’ambit ciclista ja que ha participat, com a
corredor i com a patrocinador, fins ara, formant part amb
VIATGES MARTEL - AGUAMAR.
El nou president es comprometé a convocar aviat
una nova assemblea per presentar la nova directiva i la
manera com s’orientarà el club ciclista a partir d’ara.

MARXES DEL CLUB CICLISTA:
Divendres Sant a Lluc
III Pujada al cim del Puig Major
I Contra-rellotge individual
Llicències tramitades: 12 corredors de Maria de la Salut

CARRERA DE S’INDIOT DE DIA 23 DE
DESEMBRE
El club ciclista de Maria (V. MARTEL - AGUAMAR) hi
prengué part, si bé en Joan Ferriol no pogué reeditar el
triomf de l’any passat. El guanyador d’enguany va ser
JAUME COMAS, del CC Can Picafort - gendre d’un
membre destacat del club ciclista de Maria, en Llorenç
“Boscà”.
Hi participaren Joan Ferriol, Antoni Gelabert i Tomeu
Arbona.
Imatge del sopar del club ciclista

Pep Ferriol Torelló
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CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY
DIA:
HORA:

26 de gener de 2008
19.00 Primera convocatòria
19.30 Segona convocatòria
LLOC: Escola de Dalt
ORDRE DEL DIA:
1r.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2n.- Informe i balanç d’activitats realitzades durant l’any 2007.
3r.- Informe de tresoreria de l’any 2007.
4t.- Previsió d’activitats per l’any 2008.
5è.- Previsió econòmica i pressupost per l’any 2008.
6è.- Renovació de la junta directiva.
7è.- Precs i preguntes.
EL PRESIDENT
Miquel Morey Mas

ELS PROTAGONISTES DEL CALENDARI DE L'ANY 2008

Aquí teniu els vint protagonistes del calendari d'enguany. Són vint escolanets, dels que anaven vestits de vermell, del
cor. Fou un dia especial que es desplaçaren a Ca Ses Monges i allà, vora la imatge de la Mare de Déu de Fàtima, es
feren aquesta foto. La imatge fou presa cap a l'any 1957 i els protagonistes tenen ara una seixantena d'anys. Vos
convidam a jugar a reconèixer-los i també convidam els protagonistes que ens contin alguna experiència que recordin
d'aquest dia o d'aquell temps.

