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MARIA DE LA SALUT

Bones tardes vull donar
a tot aquest personal
i llavors un «saludo» especial
a madò Margalida Gual
que per ella, festa se fa.

Magí Ferriol glosant la centenària

Margalida Gual Matas que complí 100 anys el passat
dia 23 de setembre amb la seva filla Antònia
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Sumari

Eulari Ferriol, Grup d'Esplai Es Rebrot, Ágeles Toro, Tomeu Arbona i
Josep Ferriol Torelló.

Lloc Web:
www.fentcarrerany.cat
correu electrònic:

   fentcarrerany@premsaforana.cat

Ja no és la primera vegada que ens hi referim, però és que si seguim
així al final cauran les primeres espases i tot. El rosari de detencions i escàndols
que envolten la darrera legislatura del PP a les Illes Balears és un tema que
depassa i molt la xafarderia i el fet aïllat,  per esdevenir tot un exemple d’una
manera d'entendre la "cosa pública" que hauria d’estar a anys llum de la noble
tasca de la gestió política.

Ja són set els processos judicials que tenen com a protagonistes ,
membres destacats del PP: corrupció, prevaricació, ús inapropiat de fons
públics, tràfic d’influències, falsificació de documents, comissions il·legals...
Fins i tot casos d’abusos sexuals i consum de substàncies prohibides, comprades
amb doblers públics. Tot un enfilall de delictes que apareixen seguit seguit i
que pareix que no s’acaben mai.

No ens podem alegrar. Ni que afectin el PP, ni que afectin cap altre
partit polític, ja que la conseqüència primera, més primària, que se’n deriva,
és un allunyament de la gent senzilla, de la gent que no coneix bé les
circumstàncies i no és capaç de destriar el gra de la palla de la vida política i
un descrèdit generalitzat de la classe política, la qual, afortunadament, i de
manera majoritària, no participa d’aquestes formes de fer gestió pública.

És per això que la justícia ha d’actuar amb fermesa i contundència. No
ha de resultar gratuït que un s’aprofiti de la cosa pública per tenir guanys
privats. I s’hi s’ha d’apuntar cap a dalt, cap als cappares que dirigiren aquesta
comunitat, s’ha de fer. Per a desgràcia nostra aquesta darrera etapa de Matas
es convertí en una mostra de fer política mancada del més mínim sentit de
país. S’envoltà de gent sense escrúpols que s’ha vist que anaren a omplir-se
les butxaques, creà un munt d’infraestructures caríssimes, innecessàries, que
beneficiaren amics i coneguts, creà una monstruosa xarxa fantasma
d’associacions paral·leles que utilitzà com a forces de xoc contra totes aquelles
reivindicacions que li qüestionaven la seva forma de governar (Círculos Balears,
ONGs fantasmes, Associacions d’emigrants, Sindicats d’extrema dreta, etc) i
al final quan les coses no li sortiren bé, quan perdé les eleccions, deixà tothom
amb un pam de nas i se n’anà a fer les Amèriques, això sí, enmig de cotó i amb
les espatles cobertes pels seus amics d’aquí als quals tant havia afavorit.

Voldríem i ho deim de tot cor, que fos la darrera vegada que feim una
editorial parlant de temes de corrupció. Ni la política, ni la majoria de polítics,
es mereixen que se’ls assenyali amb el dit de la sospita.

Finalment, voldríem fer arribar la nostra felicitació a madò
Margalida Gual Matas pel seu centenari. Una vida callada, dura, amb un munt
d’injustícies al seu voltant que no obstant no li feren perdre les ganes de viure
i de tirar endavant ella i els seus.

MOLTS D’ANYS MADÒ MARGALIDA!
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Dins del programa de festes de la Mare de Déu,
diumenge dia 30 d’agost a Ca ses Monges es presentà la
novel·la del nostre amic Joan Mas i Vives. Havíem
començat fent-li la xerradeta de la revista d’aquest passat
mes de setembre per mostrar una mica als seus veïnats
qui era el personatge.

La presentació es va fer al corral de Ca ses Monges
i havíem preparats seients per a una setantena de persones.
A l’hora de la veritat se n’hi acostaren prop de cent-
cinquanta, algunes d’elles vengudes de fora poble, atretes
per la seva relació amb en Joan i pel fet que l’acte s’havia
anunciat a la premsa.

Joan Gelabert en nom de l’associació va fer la
presentació de l’acte que comptà amb l’assistència del
batle, Antoni Mulet, que dirigí unes paraules als assistents.
En Joan, en nom de l’Associació agraí l’interès que la
novel·la havia despertat i va en fer un petit tast parlant

FENT CARRERANY PRESENTA LA NOVEL·LA DE JOAN MAS

d’alguns dels aspectes més mariers de la novel·la. Espais,
personatges, històries viscudes o contades, foren citats per
mostrar l’estreta relació de l’autor amb el seu poble, el
qual agafà com a marc per a determinats passatges de
l’obra.

A continuació va ser Maria Muntaner, de l’editorial
responsable de la publicació, filòloga i ex-alumna d’en
Joan, qui desgranà la novel·la. En va fer una dissecció,
parlant dels diversos nivells d’escriptura i interpretació.
Parlà de les citacions amb què en Joan encapçala cadascun
dels capítols i la relació amb el seu contingut.

Finalment fou el mateix autor qui davant alguna
pregunta dels assistents explicà la gènesi de l’obra i
algunes claus d’interpretació que encara feien més
desitjable la seva lectura; cosa que es demostrà quan al
final de la presentació i al llarg d’una bona estona  hagué
de dedicar l’obra a molts dels assistents.

EXCURSIÓ A LA FINCA DE PLANÍCIA DE BANYALBUFAR
La propera excursió que tenim programada la

realitzarem, si tot va bé, el proper dia 26 d'octubre. Serà a
la finca de Planícia, del terme municipal de Banyalbufar.
Aquesta finca enguany l'ha comprada el Govern Balear,
encara que la propietat prersentà recurs en contra d'aquesta
adquisició i encara no hi ha ressolució definitiva, que
nosaltres sapiguem.

Planícia té una extensió de 384 hectàrees, el 21 %
del terme de Banyalbufar i s'estén des de la mar (racó de
s'Algar) fins al cim de sa mola de Planícia (939 m.).
Aquesta gran extensió  origina una elevada riquesa natu-
ral deguda a la varietat d'ecosistemes presents, encara que
predomina l'alzinar que cobreix tota la part superior de la
finca.

Partirem a les 9 des de Sa Plaça amb cotxes
particulars i dinarem del que portem més tot el que puguem
trobar. Com hem fet enguany, convé que ens digueu si

Les cases de la possessió de Planícia
voleu venir-hi per si hem d'esperar qualcú. Podeu usar el
telèfon o el correu electrònic de la revista.



FENT CARRERANY -     (204) Octubre 20084

IMATGES DE LES FESTES PATRONALS

Imatges del sopar
popular que
s'avançà a dia 29
d'agost cosa que
va fer minvar molt
la participació

El mateix passà amb el playback que just tengué sis participants. Aquí hi teniu na Catalina Marquet i n'Álvaro
Martínez que foren dos dels guanyadors

N'Antònia Torelló davant alguns quadres de l'exposició
que s'allargà fins a la fira

Un moment de la representació de l'obra "A mi em
pegarà qualque cosa " de l'amo en Joan Ferriol.
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Els petits s'ho passaren bé amb la representació de Bobotet a Ca Ses Monges i a la dreta dues de les ballarines de
Petita Lula, a la plaça de Dalt.

El pal ensabonat amb un cuixot com a premi

També hi hi va haver temps per als escacs.

Els petits cantaren amb en Jaume Barceló a la Casa de
Cultura.
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En Joan Mas llegint el pregó de les festes d'enguany

Una imatge de les carreres de motorets.

A punt d'agafar la joia!

Els dimonis de Sineu encenent el cadafal

Surfistes en el playback infantil
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Aquestes quatre fotos corresponen a la segona fira d'agost, la dedicada als artesans de Maria i que ens arribaren
quan ja teníem la revista a la impremta. En la primera podeu veure en Pere Mestre cosint un camaiot abans d'omplir-
lo, en la segona, na Francisca Ferriol cordant una cadira, en la tercera l'amo en Miquel Morey, mostrant com es fa un
empelt d'un arbre i a la darrera na Joana Gelabert preparant unes sopes d'estiu.

Una imatge de les carreres de'autocross que tingueren
lloc dia 14.

Enguany els campions del torneig de futbet foren
l'equip d'Excavacions Pedro Ferriol que guanyaren per

6 a 5 a  Aluminis Biel Vanrell, els campions de l'any
passat.
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MARGALIDA GUAL MATAS COMPLÍ 100 ANYS!
Madò Margalida Gual Matas complí 100 anys el

passat dia 23 de setembre. Per això tot el poble, encapçalat
per l'Ajuntament, li dedicà una emotiva festa el diumenge
dia 21.

El seu carrer fou endiumenjat amb paperins i
ramelleres i la centenària fou conduïda a l'esglèsia en un
cotxe descapotable. Allà se celebrà una missa i l'amo en
Magí Nadal li dedicà aquestes gloses:

Bones tardes vull donar
a tot aquest personal
i llavors un «saludo» especial
a madò Margalida Gual
que per ella, festa se fa.

Per compondre poesies
Déu me va donar un do
i avui vull emplear-lo
perquè vull donar s'honor
a sa nostra germana major
madò Margalida des Cantó
que està en es Bosquerró
veïnat des carrer Femenies,
amb salut, pau i amor.

Ses coses bones i ben fetes
se deuen d’haver de ressaltar.
Madò Margalida no devia pensar
que a cent anys pogués veure actuar
i ballar ses seves renétes.
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Són molt bones unes sabates
si no fan mal per caminar.
Ses gràcies jo li vull donar
a madò Margalida Gual Mates
que és de ses dones més guapes
que a dins es poble hi ha.

Acabada la missa la festa continuà a sa Plaça. Allà
hi hagué berenar i refresc amb la col·laboració de tots els
veïnats. Després la seva renéta Catalina Marquet li dedicà
un espectacle de Playback, en el qual també hi participà
l'altra renéta Margalida Socies.

Nosaltres, des de Fent Carrerany, també volem par-
ticipar en l'homenatge a aquesta dona que ens ha de servir
de model i exemple de laboriositat i pertinença a un poble.

Catalina Marquet i Margalida Socies, les dues renétes  de
madò Margalida durant la seva actuació.

Madò Margalida rebent uns obsequis de mans del batle
Antoni Mulet

Els assistents més menuts també volgueren felicitar madò
Margalida pel seu centenari.
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    QUAN COMENCEN LES FESTES?
Tots esperam que arribin les festes de la Mare de

Déu perquè són la fita que marca el final de l’estiu; els
al·lots comencen l’escola, els dies ja s’han escurçat i
comença a fer fresca, els horaris de les botigues i de les
empreses tornen a la normalitat etc., és l’acabament d’una
de les millors èpoques de l’any, l’estiu, en què tota cuca
viu.

Antigament la gent del poble de Maria esperava
amb més il·lusió l’arribada de les festes, i sobretot la
hissada de la “bandera que fa fideus” per una raó molt
més pràctica. La gent era pobra fins al punt que molts
s’havien de deixar les sabates els uns altres per fer la pri-
mera comunió. El seu menjar diari eren els llegums cuits
i només els dies de festa menjaven sopa de pasta i arròs.
Per això, vuit dies abans s’anunciaven les festes amb la
repicada de les campanes i amb la hissada de la “bandera
que fa fideus”, perquè durant aquests dies les faves, les
mongetes i els ciurons eren substituïts per uns bons fideus
(d’aquí en ve el nom).

Avui dia els mariers ja no són pobres i ja no passam
fam (podem dir que hem passat a l’altre extrem), tot i així
esperam cada any veure la bandera que fa fideus ja que
per molts actes que es vulguin fer abans, les festes no

comencen fins que l’escolà no posa la bandera que fa
fideus.

El procediment per posar la bandera no és gens fàcil,
ja que has de pujar l’escala de darrere la Mare de Déu i
entrar per la porta de l’esquerra. Després, has de pujar
una escala de fusta molt perillosa, assistit amb una corda.
Aquesta corda t’ajuda, quan has acabat l’escala, a pujar
damunt la volta principal de l’església. Has de seguir
caminant per damunt les voltes de les capelles en direcció
al portal de les dones. Cada vegada que travesses una volta,
ho has de fer per un forat que deu fer 80x40. Al final de
tot hi ha una comporta per la qual treuen la bandera que fa
fideus fermada a un pal.

Com heu vist, és un procediment una mica
complicat però paga la pena per veure l’església des d’una
altra perspectiva.

Eulari Ferriol
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 Vàrem decidir
fer aquesta festa
per celebrar una
data tan important
per l’esplai, com
són els seus 20
anys de creació i
per la seva vida
activa dins el
poble de Maria de
la Salut. Fa 5
anys ja vàrem fer
una festa pels 15
anys, i trobàvem
que els 20 també

els havíem de celebrar. Volíem fer una festa que fos
per als nins i nines de l’esplai, per als monitors, per a
tots els ex-monitors, per a totes aquelles persones
que han participat d’una manera o una altra dins
l’esplai i per a tota la gent de Maria en general. Per
això decidírem fer la festa damunt la plaça. Així
començàrem amb una bona paella (que a tothom va
agradar), seguírem amb una animació infantil amb

VINT ANYS D'ESPLAI

globus, maquillatge i castells per botar, i per acabar
una actuació musical amb un grup molt animat
«Escuela de calor». El grup de percussió
Mariatukada ens va donar una sorpresa a tots els
monitors actuals. Venguéren a tocar per sorpresa, cosa
que ens va agradar moltíssim ja que dins la batucada
hi ha membres que tenen o han tengut relació amb
l’esplai.

 Les monitores de l’esplai «Es Rebrot»
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L’ESCOLETA EN FUNCIONAMENT
Després del comentari que férem el mes passat

sobre com quedaria el tema de l’Escoleta, s’ha de dir que
s’ha solucionat, i bé, després d’uns moments inicials
d’incertesa i de certa falta de previsió diguem-ne
“lingüístico-pedagògica”. El servei estarà obert de set del
matí a sis del capvespre, amb possibilitat de servei de
menjador. A hores d’ara la gestió la duu directament
l’Ajuntament i el servei va a càrrec de la mateixa empresa
que duu la de Can Picafort que hi ha enviat una marianda:
n’Antònia Cladera Pira.

ESCOLES VIATGERES
Hem sabut que l’escola de Maria ha tornat a ser

seleccionada per participar a la Ruta de les Escoles
Viatgeres, que depèn del Ministerio de Educación y
Cultura. L’escola de Maria hi participa juntament amb
altres dues escoles de diferents comunitats. Enguany la
ruta passarà per Galícia, concretament per Lugo. El viatge,
que faran 14 alumnes del tercer cicle i una mestra, els
resulta pràcticament gratuït.

UNA FESTA INFANTIL ANUNCIADA QUE NO SE
CELEBRÀ

Un grup de pares i mares de Maria ens han fet
arribar la seva sorpresa i malestar perquè dissabte dia 27,
a la Plaça des Mercat hi havia anunciada una festa infantil
que no se celebrà. Els  pares i mares que hi anaren amb
els seus fills es quedaren amb un pam de nas quan veren
que el temps passava i allà no hi havia senyal de res, ni
cap responsable municipal s’hi presentava per explicar el
perquè de la suspensió de l’acte. No hi seria sobrer que
quan s’anul·làs algun acte es fes saber a la gent amb
antelació i s’evitassin situacions com aquestes.

L’ESCOLA DE MARIA SEGUEIX AUGMENTANT
D’ALUMNES I CANVIA DE MESTRES

Des de fa uns anys, quan comencen les activitats
lectives a l’escola de Maria, apareix una data que encara
reforça més la necessitat d’un nou edifici escolar. Cada
any augmenta el nombre de nins matriculats a l’escola.
Enguany s’acosten als 180. On hi ha hagut també canvi
és en la plantilla de mestres ja que gairebé un terç són
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nous. Marta Toribio d’Educació Física, Margalida Mas i
Antònia Castelló d’Educació Infantil, Apol·lònia Quetglas
d’Educació Primària i Antònia Gual de Pedagogia
Terapèutica.

UN MES PLE D’ACTES I DE FESTES DIVERSES
Si repassau les fotografies i la relació d’actes que

hi ha hagut al llarg del mes de setembre, sorprèn que no
hi ha hagut cap cap de setmana on la festa i la bauxa no
hagin estat present. Quan s’acabaren els saraus de les
festes, varen venir les mogudes de la segona edat, les del
Grup d’Esplai, les de la tercera edat, la festa de la
centenària. La gent dels pobles veïnats ja ho diuen. Que
per feiners, els de Maria,  i per festers... també.

SOPAR ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ CONTRA EL
CÀNCER

Com cada any
la  Junta local contra
el càncer organitza el
seu sopar per recollir
fons per a
l’associació. El sopar
serà al Restaurant Ses
Torres, a les 21 hores.
Els tiquets del sopar,
que ja són a la venda, valen 20 •. Els podeu trobar a les
oficines bancàries, a diverses botigues i també els podeu
demanar a la gent de la junta. Animau-vos a assistir-hi, ja
que actes així mostren la solidaritat de les persones.

ROBATORI AL POLIESPORTIU
Segons hem sabut dilluns dia 22 de setembre, uns

lladres entraren al bar del Poliesportiu Km O. Forçaren
unes finestres laterals i s’endugueren uns 100 •. Però a
pesar del botí econòmic tan escàs feren moltes destrosses
a l’interior, empipats per no trobar gaire doblers a la caixa.

UNA CARTA QUEIXANT-SE DEL RENOU
Poc després de les Festes de la Mare de Déu, a la

premsa diària, aparegué una carta firmada per una dona
de Maria, en la qual mostrava el seu malestar pel que ella
considerava una mostra d’excés de permissivitat de les
autoritats del poble cap a un negoci particular. Aquest
establiment programà una sèrie d’actes al carrer, el qual
es tancà a la circulació, organitzà una vedellada
contravenint les ordenances i amb l’assistència de menors
i a la matinada, al carrer va fer festa, amb traca inclosa.
La carta expressava el malestar dels veïnats de la zona
que no pogueren dormir en tota la nit.

L’AJUNTAMENT TREU UN BUTLLETÏ
MUNICIPAL I PUBLICA LES ORDENANCES
MUNICIPALS

Els domicilis de Maria reberen, la darrera setmana
de setembre (uns fulls en forma de diari desplegable) un
Butlletí Municipal, que apareix amb el núm. 1. En el
desplegable apareix una entrevista amb el batle a les
pàgines centrals, així com una fotografia dels regidors de
la majoria municipal, amb una breu referència a cada un
d’ells, mentre els altres membres del consistori només
apareixen citats pel seu nom. Altres notícies fan referència
a l’aprovació de les Normes Subsidiàries, al projecte de
la nova escola, a l’escoleta municipal, al planejament
d’una àrea de serveis, al parc verd, a la rehabilitació i
ampliació del Parc infantil i a la previsió d’asfaltatge de
nous carrers. Seria desitjable que si es fa comptes editar
altres números, l’oposició pogués tenir veu en aquest
butlletí editat amb els doblers de tots els contribuents,
també amb els de l’oposició. Llavors sí que acompliria
una funció més democràtica.

També es va fer arribar l’articulat de les darreres
ordenances municipals aprovades, per tal que la gent
sàpiga què s’ha de fer en determinats casos que
necessitaven una regulació.
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DEMOGRAFIA

          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.
PARC VERD:
DILLUNS, de 9 a 13 hores.
DIMARTS I DIJOUS, de 16 a 20 hores.
DIMECRES I DIVENDRES, de 10 a 14 hores.
DIUMENGE, de 10 a 13 hores.

LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7.55, 10.30 i 14.45 hores
Sortides Manacor: 11, 13.40 i 18,05 hores

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

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT                                 971525002
                                                                (Fax)
971525194
                                            Policia Local 971100112
BIBLIOTECA                                    971525688
UNITAT SANITÀRIA                       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

.
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: ENS HAN DEIXAT:

Que descansin en pau

Àngela Miquel Font, morí el passat dia 18 de setembre a l´edat
de 71 anys. Vivia al carrer de l'Església, número 21.

Martina Ximenis Mas va morir el passat dia 29 de setembre a
l'edat de 98 anys. Vivia al carrer Carme, número 5.

Antoni Carbonell Jordà, (Es metge Blanquet), ens deixà el
passat dia 30 de setembre a l'edat de 85 anys. El seu domicili a Maria
és al carrer Antoni Nadal, número 7.

BENVINGUTS:

Enhorabona als pares i demés família

 José Manuel López Gilces va néixer el dia 23 de juliol. Els
seus pares són José Abraham López Burgos i Patricia Margarita
Gilces Macias.

Rafel Aulet Mas i Clara Maria Quetglas Carbonell es casaren
al nostre poble el dia 20 de setembre.

JA L'HAN FETA:

Que el vostre amor no acabi mai

El batle, la Consellera d'Educació i n'Enric Pozo en la inauguració
de l'exposició de l'Educació entre els anys 1932-1942.
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El temps
PLUVIOMETRIA
Dia ..

TOTAL: 0 LITRES

Temperatura Màxima
37,5º C (Dia 6)
Temperatura Mínima
19,4º C (Dia 24)
Temperatura Mitjana
27º C
Mitjana Màximes
32º C
Mitjana Mínimes
22º C

MES D'AGOST

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
Maria -Sineu-Inca  - Palma Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:25    06:40   06:54  07:28 06:09    06:44   06:57   07:25
07:25    07:40   07:54  08:28 07:09    07:44   07:57   08:25
08:25    08:40   08:54  09:28 08:09    08:44   08:57   09:25
09:25    09:40   09:54  10:28 09:09    09:44    09:57
             10:40   10:54  11:28 10:09    10:44    10:57
             11:40   11:54  12:28 11:09    11:44    11:57
             12:40   12:54  13:28 12:09    12:44   12:57   13:25
13:25    13:40   13:54  14:28 13:09    13:44   13:57   14:25
14:25    14:40   14:54  15:28 14:09    14:44   14:57   15:25
15:25    15:40   15:54  16:28 15:09    15:44   15:57   16:25
16:25    16:40   16:54  17:28 16:09     16:44   16:57
             17:40   17:54  18:28 17:09     17:44   17:57
             18:40   18:54  19:28 18:09    18:44    18:57 19:25
19:25    19:40   19:54  20:28 19:09    19:44    19:57  20:25
20:25    20:40   20:54  21:28 20:09    20:44    20:57  21:15
             21:40  21:54  22:28 21:09    21:44    21:57
             22:40   22:54  22:28 22:09     22:44    22:57
BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu-  Inca-   Palma Palma- Inca-  Sineu-Maria
            06:40   06:54   07:33 06:04   06:44  06:57
             07:40   07:54   08:33 07:04   07:44  07:57
08:25   08:40   08:54   09:33 08:04   08:44  08:57  09:25
09:25    09:40    09:54  10:33 09:04   09:44  09:57  10:15
             10:40   10:54   11:33 10:04   10:44  10:57
             11:40    11:54  12:33 11:04   11:44  11:57
             12:40   12:54   13:33 12:04   12:44  12:57
             13:40   13:54   14:33 13:04   13:44  13:57
             14:40   14:54   15:33 14:04   14:44  14:57
15:15   15:40   15:54   16:33 15:04   15:44  15:57  16:15
             16:40    16:54  17:33 16:04    16:44  16:57
             17:40    17:54  18:33 17:04   17:44  17:57
18:15    18:40   18:54   19:33 18:04   18:44  18:57  19:15
             19:40   19:54   20:33 19:04   19:44  19:57
             20:40   20:54   21:33 20:04   20:44  20:57
             21:40   21:54    22:33 21:04   21.44  21:57
             22:40   22:54   23:33 22:04   22:44  22:57

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:
Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

07:15 07:30 08:35 09:00 10:05 10:15 10:30
10:45 11:00 11:10 12:15 13:15 14:20 14:30

14:50 15:00 16:05 16:30 17:35 17:45 17:55
18:00 18:20 18:30 19:35 19:45 20:50 21:00 21:15
Dissabtes, diumenges i festius:

07:15 07:30 08:35 09:00 10:05 10:15 10:30
14:30 14:50 15:00 16:05 19:45 20:50 21:00 21:15

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

POEMES I GLOSES

15

Hi havia moltes dones
que les varen alabar
ses ensaïmades que varen dar
tothom les va trobar bones.

A dins sa plaça des Pou
feren un bon berenar
i sa coca que varen dar
li faltava part de forn.

Tothom va quedar content
d’aquest tan bon berenar
xampany en varen donar
a tothom a bastament.

N’hi ha que tenen picor
i se poden gratar es cap
per ses festes han tirat
carretades de meló.

Andreu Forteza, octubre 1988
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
Just acabades les festes patronals la revista en

feia una anàlisi des de l’editorial, així com dos articles
d’opinió firmats per José Luís Corresa i Magí Ferriol.
En tots aquest escrits es parlava de l’anomenada guerra
o festa del meló. També es publicava un reportatge
fotogràfic.

Jaume Mestre ens parlava de les restes
prehistòrics de sa Pleta de l’amo en Joan Cotó, de ses
Tarragones i del pou d’Ero de Santa Margalida i de la
necessitat de la seva excavació i neteja.

Anunciàvem una exposició sobre Hans Christian
Andersen que s’havia de fer a Maria organitzada pel
Ministeri d’Afers Estrangers de Dinamarca i la Direcció
General de Cultura del Govern Balear.

Els bolets era el títol d’un article de Jaume Ferriol,
davant l’arribada de les pluges i de l’eclosió dels fongs
pels nostres boscos.

En el Bullit de notícies publicàvem que n’Aina
Darder havia inaugurat la seva perruqueria;, que no
havien pogut començar a l’escola de baix per mor de
les obres, que l’escola tenia quatre mestres nous dels
quals just queda na Martina Vives, que havien començat
147 alumnes i que s’havia acabat de col·locar
l’arrambador de ferro de la plaça de dalt.

En la secció de demografia publicàvem la mort
de Francisca Mas Payeras i d’Eulàlia Mas Arlès, el
casament de Nofre Rotger amb Catalina Castelló i de
Gaspar Mas amb Antònia Martorell. Pedro Barceló
Carbonell acabava de ser ordenat sacerdot i havia
celebrat la seva primera missa.

Maika Lozano ens parlava de l’all i la camamil·la
en la secció sobre les herbes.

A Casa de la Vila ens fèiem ressò de l’acord de
l’Ajuntament de Maria de demanar el canvi del nom
del municipi passant a anomenar-se Maria de la Salut
en lloc de la forma castellana “Maria de la Salud”.

Carrerany Esportiu donava informació del
torneig de futbet guanyat per l’equip “Discoteca
Charly”,  d’Escacs i del trofeu ciclista Mare de Déu de
la Salut.
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LA BIBLIOTECA INFORMA...
I CONCURS DE REDACCIÓ FESTES MARE DE
DÉU 2008
Tema del concurs: Maria de la salut, el meu poble: com
el veig, com el sent,  com el voldria,….

La biblioteca vol  agrair a tot@s nin@s la seva
participació en aquest concurs i felicitar-los per la feina
feta.

Per una altra banda, se’ls comunica que el jurat, tenint
en compte el contingut: quantitat i qualitat de les idees
expressades; l'aspecte formal: coherència en la redacció i
expressió acurada, ortografia i vocabulari emprat, així com
l’edat i l’esforç realitzat, ha decidit que la redacció
guanyadora sigui la de na Maria Àngels Florit Ferriol.

Quant  als premis, es notificarà  personalment a tots
els participants el dia, hora i lloc del seu lliurament.

Des de la biblioteca us emplaçam a tot@s a una major
participació en la pròxima convocatòria i… enhorabona a
tot@s!!!, especialment a la premiada.

A continuació adjuntam la redacció guanyadora
perquè tots en puguem gaudir amb la seva lectura:

Maria de la Salut, aquest és el nom del meu
poble, un nom encantador per a un poble petit,
tranquil i molt acollidor, situat pràcticament en
el centre de Mallorca, dins la comarca del Pla i
envoltat també de petits pobles agrícoles que
desprenen una olor característica i molt
agradable, sobretot durant l’estiu, quan els
camps estan plens de fruits i plens de palla, encara
que aquesta olor es canvia per una altra provinent
de la depuradora i aquesta, com podeu suposar,
no és gens ni una mica agradable, això sí que trob
s’hauria de millorar. També m’agrada molt el fet
de ser un poble petit, ja que tothom es coneix, la
gent se saluda pel carrer i sempre trobes qualque
persona per xerrar un poc i podem anar caminant
a tots els llocs del poble i a comprar a la botiga
sense haver d’anar molt lluny. El que no
m’agrada és que moltes vegades els cotxes van a
tota velocitat, hem d’anar per damunt les
voravies i aquestes són molt petites i quasi totes
estan espenyades i és molt perillós perquè si no
t’hi fixes pots caure i fer-te mal. Però llevat
d’aquestes petites coses, que amb poc de feina i
bona voluntat per part del polítics es poden
millorar, Maria de la Salut és el millor poble del
món i si no ho creieu, veniu i ho comprovareu
vosaltres mateixos.

NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES I
AUDIOVISUALS

A continuació faig una relació d’algunes de les novetats
bibliogràfiques i audiovisuals  arribades a la biblioteca
des del Centre Coordinador de Biblioteques:
VOLUMS:
Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys
El asombroso viaje de Pomponio Flato
El meu germà Pol
Los March
Jazz la historia completa
Leyendas de becker contadas por eliacer casino
El meu primer diccionari Larousse
Nasreddin
nit de l'anima, La
No estoy solo
noche del rison, La
noia del ball, La
okupa de cervells, L'
pequeño yared, El
Pisco y el contramaestre diente de oro
príncep no dorm, El
reina rodamón a la Xina, La
reloj de Hitler, El
sindicat de policies jueus, El
sirenes de bagdad, Les
Sóc un drac
Soria moria
Vasos de vida y muerte...
DISCS COMPACTES:
Chenoa, Absurda cenicienta
Maná, Arde el cielo
Joan Pons, El darrer viatge
Serrat, Per al meu amic
La Musicalité, Insomnio
Jaume Arnella i Ferran Martínez, Cançons i balades
Lou, Música i cinema...
DVDs:
Buenas noches, buena suerte..
Camino a la perdición
El orfanato
Mr. Brooks
La muerte de Superman...
PUBLICACIONES  PERIÒDIQUES:
Diari de Mallorca
Revistes: Fent Carrerany, El Temps, Muy Interesante,
Super 3, Sapiens, Enderrock, Cinefilm...

OFERTA FORMATIVA DE LA MANCOMUNITAT D’ES
PLA
Ja  ha sortit l’oferta formativa de la Mancomunitat d’es Pla;
a tota persona que estigui interessada i vulgui informació sobre
els cursos ofertats, termini d’inscripció, matrícula, horaris ...
es pot dirigir a la biblioteca, a l'ajuntament o a la mateixa
Mancomunitat amb seu a Petra (tl: 971 56 12 12)
www.mancomunitatplademallorca.net).

Angeles Toro
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IMATGES DE LA FIRA

Na Maria Fons amb la seva filla davant les seves obres a la
capella de Ca Ses Monges

Al local de la tercera edat hi havia una exposició de brodatsAntònia Font exposà les seves obres  a  sa Plaça

Mostra de  ca de Bestiar a la plaça des Mercat Paradeta de conserves de figa de la finca Ses Figueretes de
Montblanc

Una altra de les exposicions de pintura que hi hagué a Ca Ses Monges
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Na Catalina Quetglas davant la seva paradeta de joies artesanes Panoràmica de la fira a la  plaça des Pou.

A la plaça a punt de començar  la batucada

Gent que acudí a la
convocatòria dels batucaires

Com que feia calor s'havien de recuperar forces bevent

Un moment de la passejada pel poble tocant per a un munt de
dones que seien a la fresca.

Els components de Mariatukada varen voler participar de la bulla i organitzaren
una passejada per convidar el poble a la festa fent sonar els seus timbals i convidant
la gent a beure del que duien dins el carro. Una manera de fer festa i participar que
pot tenir continuïtat els propers anys.



FENT CARRERANY -     (220) Octubre 200820

Qui dies passa... setembre 2008
Dilluns 1: La síndrome dels darrers dies. No sempre la
data de tornada als quefers diaris, després de les vacances
estiuenques, es correspon amb un dilluns. Enguany, però,
ha estat així i, a més, ha estat després d'un diumenge en
què fins a ben tard he estat ocupat en altres temes. No és
de la mandra, ben humana, generalitzada i perdonable,
de tornar a les ocupacions diàries d'allò que volia parlar,
sinó de la síndrome dels darrers dies, d'aquell neguit que
t'envaeix la darrera setmana de descans en la qual un munt
de coses et recorden que s'acosta el final dels temps en
què el rellotge no juga un paper rellevant en el teu dia a
dia i que Sant Tornemhi ja és a la cantonada.

En el meu cas i des de fa uns anys, allò que m'acosta,
m'anuncia, el final de l'estiu (no el meteorològic, que
aquest segueix el seu ritme normal, fins a finals de
setembre) és el sol i la manera com entra i surt del nostre
espai quotidià, a la casa i al corral. A la manera de la
rosassa de la Seu que dos cops l'any, projecta la seva llum,
els seus colors, a l'altra façana interior contrària travessant
tot l'espai interior, el sol, a l'estiu, a començaments de
juliol i fins a la primera quinzena d'agost fa un semicercle
al damunt de ca nostra; així que de bon matí entra pel
portal del davant i surt pel portal del darrere i a l'horabaixa
del tot fa el camí en sentit contrari. Però quan entram a la
segona quinzena d'agost aquest semicercle ja no és ben
bé igual i la projecció del sol ja ha tombat de tal manera
que no travessa l'habitatge com abans. I això es nota. He
de dir, però, que aquest privilegi de poder comptar amb
aquesta lluminositat particular, penja d'un fil. Davant ca
nostra, al carrer de Sa Raval, comptam, per ara, amb un
dels pocs solars que donen a la banda de Llevant, que no
estan contruïts, així que un dia o altre (i esper que no
sigui per ara) em trobaré que aquesta entrada de llum
matutina ja no serà possible. Però el que em passa al
davant, també em pot passar al darrere, ja que al carrer
Villalonga, que m'ofereix l'entrada del sol horabaixenc,
passa el mateix. Si  m'arriben a tancar, per davant i per
darrere, hauré de trobar altres fórmules que m'indiquin el
final de les vacances. Un cert esperit massoquista m'hi
obliga.

Diumenge 14: El raïm penjat de les botelles. Llegesc al
Diari de Balears un reportatge sobre el raïm de la varietat
calop (les dues parres que vaig sembrar al corral, una
blanca i una vermella, ho són) i les propietats que aquesta
presenta respecte de les altres. Aquest raïm que també
rep el nom de palop (nom procedent de la zona vitícola
de la Marina d'Alacant, de la població de Polop) pot ser
blanc daurat com vermell, rodó i ovalat. I d'ell se'n pot
fer vi, però sobretot, se n'elaboren les millors panses. I la
lectura em remet, invariablement, a episodis de la meva

infantesa.
A la casa familiar per part de pare, a Roqueta, el

meu padrí Antoni tenia unes parres precioses que
marcaven l'entrada a  la gruta i després a baix, a la marjada
dels tarongers, a la paret seca, alta, semicircular i ben
cuidada, unes altres parres donaven uns raïms
esplendorosos. Crec que era d'aquestes parres que el meu
padrí en treia uns raïms, que possiblement eren d'aquesta
varietat calop, que guardava d'una manera ben particular,
i que a tots els néts i nétes ens tenia fascinats.

Agafava els raïms, no tallant-
los just pel damunt, amb la tija que
els unia al sarment, sinó deixant un
forcall de branca, de sarment, del
qual en penjaven aquells grans
ufanosos, brillants i esponerosos. A
dalt de tot de les cases de Roqueta,
en una sala immensa en la qual
també s'hi guardava el gra i la palla,
i penjats d'uns bastons llarguíssim,
hi penjava unes botelles plenes d'aigua. Lligades als
bastons pel coll, amb una cordella i espaiades uns pams,
de cada una d'elles en feia penjar un raïm. El tros de
sarment més gruixat, era introduït dins de l'aigua. Aquell
raïm, en penombra, aguantava mesos a dalt d'aquella sala.
En temps de matances aquell bé de Déu era col·locat a la
taula i es mostrava amb totes les seves propietats, lluent i
saborós. Així com anava passant el temps, però, s'anava
pansint a poc a poc, sense assecar-se del tot, gràcies a
l'aigua que ho evitava.

Els jovenets (aleshores) de la família, els meus
cosins i jo, teníem una fal·lera enorme per pujar a la sala
i de manera ben dissimulada anar espipellant qualque
singlot. Sabíem que el padrí ho tenia molt gelós i no era
cosa que notàs que allò s'aprimava de manera exagerada;
per això les ràtzies infantils no passaven de menjar uns
pocs grans que no poguessin delatar l'infantil malifeta.

Dilluns, 15: Es necessita tota una vida i tota una societat
per educar un ciutadà. Aquesta màxima, que he sentit
més d'una vegada, s'hauria de complementar, però, dient
que només cal una mala influència o un mal moment
perquè tot se'n vagi en orris. I avui hi torn pensar, el dia
que un nou curs escolar torna començar de bell nou. Si
fins no fa massa l'escola era l'espai educatiu més
representatiu de cara a la formació de la persona, amb el
complement de la família com a unitat força estable i amb
una societat fortament homogènia, amb l'afegitó d'uns
valors col·lectius que s'havien mantingut inalterables al
llarg de molt de temps ( la bondat o progressisme d'aquests
valors seria tota una altra cosa), avui hauríem de parlar
de manera ben diferent. L'escola ja no ocupa aquesta
centralitat educativa que tenia abans. Els valors educatius
s'han difuminat, sense alternatives clares i compartides
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per tota la comunitat educativa; l'alumnat ja no té res a
veure amb aquells alumnes obedients, porucs i resignats
davant del professorat, que érem els de la nostra generació;
la família ja no és aquella unitat estable, fèrria i
jerarquitzada d'abans; la societat presenta una variabilitat
i una heterogeneïtat amb valors ben diversos, dispersos
en molts casos, que no contribueixen a marcar pautes de
comportament col·lectiu que siguin assumits pel jovent.
Ni els petits pobles com el nostre s'escapen d'aquests
canvis socials, agreujats per un canvi demogràfic intens
que s'ha produït en molt poc temps, fruit d'una immigració
massiva i sense eines d'integració que hagin facilitat la
cohesió social.

Davant d'aquests reptes no tenc clar que l'escola
actual sigui capaç de sortir-se'n amb la munició de què
disposa. El tractament de la diversitat (que sempre ha
existit, val a dir-ho, encara que abans l'escola la ignorava
de manera brutal i barroera) necessita molts de recursos
si es vol fer una societat justa, igualitària, respectuosa, on
cadascú trobi el seu camí d'acord amb els seus interessos
i habilitats. I necessita famílies implicades en l'educació
dels seus fills i que reforci i doni, alhora,  altres valors
que l'escola no pot donar. I una societat que assumeixi
també el seu valor  educatiu, que doni confiança a l'escola
i als seus protagonistes, alhora que els exigeixi, esforç,
adaptació, reciclatge continu.

Quasi res, que diria el diari.

l'acotació d'espais és indispensable per entendre la
globalitat de la història. I són necessàries desenes,
centenars, milers d'anàlisis parcials, locals, més concretes,
per marcar pautes socials evolutives, globals, més
generals.

Dic això perquè el passat divendres dia 26 de
setembre vaig anar a la Casa de Cultura a una xerrada
que havia vist anunciada al programa de Festes de la Mare
de Déu i que allargava els actes que s'havien de celebrar
fins a la Fira d'Ocasió. Aquest acte, organitzat per
l'associació com.fessio@maria.es, anunciat amb el títol:
L'escola a Maria:   1932-1942 es complementava amb
una exposició de material i documentació de l'AMEIB
(Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears) a Ca
ses Monges i un “Audiovisual sobre la depuració de
mestres de l'escola de Maria”. I la veritat és que
l'expectativa creada es va veure compensada amb una
anàlisi minuciosa que el marier Joan Carbonell (que
actualment treballa en aquest arxiu i que ha tengut accés
a la documentació que ha permès resseguir la pista dels
mestres que al llarg d'aquells anys passaren per l'escola
de Maria) va fer dels processos depuratius que afectaren
tots aquells docents. I al llarg de l'exposició sorgiren dos
noms que em varen interessar especialment, un dels quals
amb una informació absolutament desconeguda per a mi.
Es parlà de la troballa d'un document que nomenava el
mestre Joan Gelabert Oliver, germà del meu padrí Antoni
de Roqueta,  com a comissari cultural, en temps de la
República i menava a les autoritats governatives de l'època
que es posassin a les seves ordres. Amb aquesta suposada
afinitat ideològica, la seva sort, vist tal com anaren les
coses, hauria d'haver estat una altra quan començaren les
depuracions. Però curiosament sembla que aquest
document no trascendí i no es va usar mai en contra seva.
La veritat és que se m'obriren un munt d'interrogants sobre
un parent que sempre mantengué un cert distanciament
familiar. I d'un parent a un altre. L'altre padrí, per part de
mare, també de nom Antoni, “l'amo Antoni de
s'adrogueria”, també aparegué en escena quan es va
mostrar una imatge fotografiada d'una carta manuscrita
on avalava un altre mestre qüestionat i amb un procés
obert, don Justo, al qual li cercaven les puces. Un altre
interrogant que m'obrí dubtes ja que sempre havia associat
aquest personatge a una afinitat ideològica amb els
colpistes del 36. Una altra finestra no acabada de tancar
que també pot ser resseguida i aprofundida.

Cal encoratjar i animar aquests estudis (el recent
llibre d'en Pere Sureda, així com els articles que
sistemàticament publica en Bartomeu Pastor, en serien
exemples perfectes), perquè tal i com digué el presentador
de l'acte, ens ajuden a entendre el passat, per evitar així la
seva tràgica repetició.

Joan Gelabert Mas

Divendres, 26: No hi ha història en majúscula, sense la
microhistòria. Els especialistes en economia parlen de la
microeconomia quan volen fer referència a aspectes
parcials dels moviments econòmics generals o quan volen
emmarcar l'economia en un espai territorial més petit. Els
meteoròlegs també parlen de microclimes per referir-se a
les particularitats climàtiques d'un territori amb uns
condicionants geogràfics peculiars. Exactament igual fan
els historiadors. Les grans matèries acadèmiques tenen
noms extensos com Història antiga, Història moderna,
Història d'Amèrica, Història de les revolucions, etc. Però
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CICLISME
Sebastià Mascaró va ser el millor a les
curses ciclistes de les festes patronals

TOMEU ARBONA.
S e b a s t i à

Mascaró, ciclista ju-
nior del Bicicletes
Caldentey, va ser el
guanyador de la cur-
sa més destacada de
les festes patronals de
Maria. Va guanyar a
la prova reservada
per a cadets i juniors
que completaren 30
voltes al circuït urbà.
Els 20 participants,
sempre oferiren un
bon espectacle i gran
combativitat.

Mascaró va prendre una volta a tots els seus
oponents. Va superar Joan Carles Riutort i Joan Marín,
mentre que els millors cadets foren Pep Solivellas, Sal-
vador Gonzálvez i Miquel Àngel Morlà. De les fèmines,
la poblera Catalina Rayó va ser la guanyadora.

A la cursa de promoció hi participaren 21 ciclistes
entre els quals hi havia els mariandos Simó Darder, Biel
Bergas, Joan Ferriol i Toni Gelabert. El guanyador va
ser el porrerenc Bernat Mieras seguit de Toni Tenerife,
Bernat Mesquida, Simó Darder i Biel Bergas. A l'onzena

posició es va classificar Joan Ferriol i Toni Gelabert va
abandonar abans de la finalització.

Altres dos ciclistes del nostre poble competiren a la
curs d’alevins. Marc Buades i Joan Tomàs que es
classificaren als llocs tercer i quart respectivament, superats
per Eric Alfaro i Xavier Marí, amb Marga López com a
millor nina.

José Camilo Romero va guanyar la cursa per a
infantils, amb 14 participants, superant Jeroni Esteva i
Guillem Mas, amb Maria del Mar Santandreu com a pri-
mera fèmina. També hi hagué dues proves per a principiants
amb 13 participants de les escoles de ciclisme.

Pot ser la cursa que més expectació va despertar fou
la del ciclistes locals. Hi hagué de tot. Des d’una prima de
cinquanta euros fins a un ciclista que va arribar tard ....... o
que no l’esperaren perquè li tenien por. Bon ambient per a
la cursa que va servir per tancar les competicions

CARRERES CICLISTES, FESTES DE LA MARE
DE DÉU 2008

Des de ja fa molts d’anys, amb motiu de les festes
de la Mare de Déu, s’organitzen unes carreres ciclistes, i
sempre  s’ha emprat el mateix circuit urbà.

Recordareu que l’any passat es va haver de canviar
perquè l’Ajuntament de Maria, uns dies abans, no ho
autoritzà,  quan ja tots els permisos estaven arreglats i
obtinguts –  l’Ajuntament de Maria, també – amb
l’excusa que un tram del carrer, el del Metge Monjo, era
propietat del Consell i no de l'Ajuntament. Després de
moltes corregudes, discussions i contactes amb la
Federació i Ajuntament, s’acordà un nou circuit. Però
aquí no acabaren els problemes. L’oficial de la Policia
Local, ens envià, al fax 971728566 i des del fax
971525194 – és a dir Viatges Martel i Ajuntament de
Maria, un escrit amb les deficiències que hi trobava. Els
detall literalment:
1.- Rebut de la pòlissa de responsabilitat civil.
2.- Fiança que s’establirà en el 0.25% del capital garantit
a la pòlissa.
3.- Còpia del reglament de la prova.

4.- Identificació dels responsables de l’organització i
concretament del director executiu de seguretat vial que
dirigirà l’activitat del personal auxiliar habilitat.
5.- Permís d’organització expedit per la federació esportiva.
6.- Nombre aproximat de participants previstos.

Firmat, el 23 d’agost, pel Senyor, José A. Blanco
Gómez.

I ara vénen els interrogants.
Enguany, ha canviat la titularitat del carrer Metge

Monjo? El Consell havia autoritzat la disputa de la prova?
Ho havia aconseguit l’Ajuntament? Per què l’any passat,
no?

També.
Tenien permís i tots els papers??? Per "torejar" la

vedelleta?  Per la verbena al camp de futbol?
Les pegues,  els problemes i travetes, feren que qui

signa aquest escrit presentàs la dimissió al Club Ciclista
Maria de la Salut, com a membre de la Junta i com espònsor
– Viatges Martel – que des del primer dia de la creació del
Club havia aportat l’ajuda econòmica.

Pep Ferriol Torelló
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