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EDITORIAL
Necessàriament ens hem de referir a la vinguda, aquest
passat mes de juliol, al nostre poble, de la gent d’Aire Nou de
Bao. Aquesta vegada foren setanta-dos els nostres convidats. I
la veritat és que pareixien uns quants centenars, ja que la seva
presència entre nosaltres ens mostrà una gent molt activa,
participativa, incansable, que ens oferí un tast d’unes quantes
de les activitats que duen a terme. El millor, però foren ells, la
seva presència. I la relació que hem consolidat. És de justícia,
però, donar les gràcies a la gent de Maria que els acollí a ca seva
com si fossin parents i coneguts de tota la vida. En un acte de
generositat extrema els obriren les portes de ca seva i els tractaren
tan bé com saberen. També volem donar les gràcies a
l’Ajuntament de Maria que es va fer càrrec de les infraestructures
i de la intendència i que ens cedí les instal·lacions municipals.
Gràcies, també als components de Mariatukada, que ens
ajudaren a fer més agradable la festa i que demostraren les ganes
que tenen de participar en activitats per al poble. I gràcies a les
diferents institucions que ens han ajudat en alguna de les
activitats programades, sobretot la Direcció General de Política
Lingüística i l’Ajuntament de Palma.
Ara ens toca a nosaltres. Els nord-catalans ens feren un
convit al qual hem de respondre. I hem de respondre conscients
que hem de quedar bé. Ens volen a la seva festa. Cada any fan
l’IdentiCat, una mostra de la vitalitat de la cultura dels Països
catalans. I l’any que ve volen que els mallorquins mostrem una
mica el nostre llegat cultural. Si hi hem d’anar és hora de posarnos en marxa. Les improvisacions no són bones quan hi ha molta
gent per mig. Ens agradaria comptar amb el suport de molta
gent, tenir tot un poble al darrere i donar el millor de nosaltres
mateixos. Si hem d’anar a cercar ajuda fora poble hi anirem, si
hem de demanar l’ajuda d’altres associacions, d’altres persones
que ens hi acompanyin ho farem, però som nosaltres qui hem
d’assumir aquesta responsabilitat.
Comptam amb tots vosaltres!
HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:
Aire Nou de Bao, Joan Ferriol Mascaró i Joan Guasp Vidal.

EDITA:

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

IMPRIMEIX: Gràfiques Gelabert
Sa Pobla

correu electrònic:
fentcarrerany@premsaforana.cat

Nº DEPÒSIT LEGAL: PM-457/1986

La redacció de Fent Carrerany
no es fa responsable de les
opinions dels qui hi escriuen
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PROGRAMA D'ACTIVITATS MES D'AGOST
Programació Agost 2009
Diumenge, 02/08/2009 Festa Anys 70
Organitza: Segona Ona
Hora:22.00
Lloc:Plaça des Pou
Divendres, 14/08/2009 Fira Oficis Tradicionals
de la Pagesia
Dimecres, 19/08/2009 Cinema a Ca Ses Monges
Hora:21.00
Lloc:Casal de Joves
Dijous, 20/08/2009 Diada Aquàtica per a Joves
Lloc: Piscina Municipal
Hora:10.00 h
Diumenge, 23/08/2009 Excursió al Torrent de
Pareis
Organitza: Fent Carrerany
Sortida a les 06.00 h de la
Plaça
Inscripcions a l’Ajuntament
Preu:7 •
Ball amb Pep Toni
Hora:21.00
Lloc: Plaça des Pou
Dimecres, 26/08/2009 Cinema a Ca Ses Monges
Hora:21.00
Lloc: Casal de Joves

Divendres, 28/08/2009 Fira d’Oficis Tradicionals
de la Pagesia
Dissabte, 29/08/2009 Diada de Caçadors
10.00 Tirada de Guàtleres
21.30 Entrega trofeus
22.00 Sopar a la Fresca

Baixada al torrent de Pareis de l'any passat. Vos hi
esperam una vegada més!

23.30 Exhibició de toc amb reclam a
càrrec dels xiuladors de Ciutat Reial.
Organitza: Societat de
Caçadors Sa Guàtlera
Diumenge, 30/08/2009 Ginkana Casal Jove i
Escola de Música. Animació amb varis grups de
música.
Lloc:Plaça d’alt
Hora:18.00

Horaris d’Agost
Natació: dimarts i dijous a partir de les
16.00 h
Piscina: Mati de 10.00 a 13.00 h
Horabaixa de 16.00 a 19.00 h
Escoleta: de 7 a 9 h escola matinera
de 9 a 15 h escola d’estiu
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INTERCANVI ENTRE AIRE NOU DE BAO I FENT CARRERANY
72 airenovencs visiten Mallorca.
El 10 de juliol marxàvem de Catalunya Nord, per anar a Mallorca. Els socis de Fent Carrerany nos havien
preparar un recorregut per descobrir aquesta illa, molt freqüentada per turistes, però massa desconeguda.
La proposta era de fer cada matí una excursió o vista, d’anar a refrescar-nos a una platja cada tarda i presentar
una actuació cada nit.

Amb el mapa a sobre ja se pot imaginar el recorregut.
però anem a pam...

A Palma, una
fotografia de grup i
a visitar el centre..
abans d’anar cap al

la tarda a la platja
del Sant Elm
(Andratx) a fer...
castells...

10 de juliol a les 10 del vespre pujàvem al ferri i fins i
tot al ferri uns quants se senten obligats de fer-hi
castells.

Castell Bellver... sembla el palau de Perpinyà!!!

a la nit nos tocava fer un correfoc
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l’endemà una visita al Museu de Son Real...
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una vista a la platja de Son Real visita a travès de l’ull
d’en Trenca-Rocs.

pels més valents la passejada a la necropoli.
aquest segon vespre tocava fer castells.

el tercer dia va començar per la degustació de
sobrassada i altres embotits... una visita per Manacor

i cap a Campos per a dinar
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la platja de la Colonia de Sant Jordi

a la nit, la darrera del nostre viatge presentàrem
el Ball de Pastorets, primera actuació a fora de Bao

els falcons arribaven per primera vegada a Mallorca

i per continuar vam presentar vins del país: vi de
Pesillà, de Vingrau, de Cotlliure, vi Muscat i vi
Banyuls.

els nostres cantaires polifònics foren apreciats per les
200 persones presents

i els cargols també... però d’una altra manera...
abans de menjar i
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i finalment el 14 agafàvem el ferri per a tornar al
continent...

dedicar-se a jocs de tota mena..
Aquestes imatges i els seus repsectius comentaris
han estat "baixats" de la web de Aire Nou de Bao
(www.airenou.cat) que vos convidam a visitar i apreciar
el fotimer d'activitats que fan els nostres amics de
Catalunya Nord, aixi com també veure les demés
fotografies que feren durant la seva estada entre nosaltres.
Nosaltres els volem donar les gràcies per els seus
espectacles i per la seva amistat. Per part seva també volen
fer-vos arribar la seva alegria i el seu agraïment de com
els hem rebut i de com els hem tractat. Ara ells ens esperen al seu poble.
Des de Fent Carrerany també volem fer arribar a
tots els que heu acollit o heu ajudat de qualque manera a
la seva estada al nostre poble el nostre més sincer agraïment
i fer-vos a saber que sense vosaltres, sense el recolzament
de tots això no hagués estat possible.

Assaig casteller mariando
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Els avanços del nostre temps
En la caminada que faig cada dia, normalment
d’una horeta, i a l’estiu de bon matí veient la sortida del
sol passejant pel camp, m’entristeix la desolació del
paratge. És tan poca la gent que es veu que fa la impressió
que les persones han desaparegut.
Me ve a la memòria, aquells dies de la meva
joventut, que tant dies feiners com diumenge, a l’estiu i
de bon matí, els camps eren plens de gent, hi havia vida,
gent que anava i venia, carros, algú amb la guardeta de
porcs, cabres i mens, etc.
Avui el camp pareix que ha passat a l’oblit, almenys
per a la major part de la gent, malgrat encara hi hagi gent
que ho treballi, però com si fos d’amagat.
Dic això, perquè normalment no hi veig quasi ningú
que hi faci feina. Ara, en aquest temps, passar avui o el
s'endemà hi pot haver molta de diferència. Avui per
exemple no hi ha cap bocí de terra segat i el s'endemà,
fent el mateix camí, podem veure bastants de sementers
de rostoll, també es recull la palla a bales, petites o grosses,
i quan te n’adones ja està fet.
Altre temps, durant molts d’anys, es treballava de
molt distinta manera. Anirem a la temporada de segar i
batre. El mes de juny, era el mes que generalment se
segava, si bé les faves les solien segar dins el maig. Quan
jo era petit ja hi havia màquines de segar remolcades per
una bèstia, però encara vaig veure segar molt amb la falç
i també hi vaig ser a temps i moltes de vegades vaig
aplegar mal d’esquena.
En temps de segar, a la sortida del sol, la gent ja
era al sementer si s’havia de segar a mà, perquè era millor
que no fos torrat i la calor no era tan pesada, en canvi, si
s’havia de segar a màquina , millor que el sol ja hagués
encalentit.
Com he dit abans, el camp tenia vida, la gent el
mantenia viu, no era aquesta quietud, aquest silenci
matiner que t’enrevolta de bon matí passejant pel camp.
Caminant aquesta horeta matinera, trob una colla o dues,
qualque vegada més, que anam a fer la caminada
obligatòria per fer salut, i poca cosa més, una guarda
d’ovelles qualque dia, pocs ocells, un avió que passa, pero
sobretot silenci, molt de silenci.
En temps passat era una altra cosa, molta de gent
pel camp, que fent feina cantaven, en trobaves uns que
segaven, més enllà uns altres que feien garbes, que anava
millor que fos blanet, dones que espigolaven, tothom
s’afanyava amb el seu treball. Ara és difícil imaginar que
mentre vas caminant, trobar gent que feineja i canta, dos
veïnats que xerren, el traqueteig dels carros carregats de
garbes, aquell al·lot amb la guardeta de porcs dins un
bocí que han llevat les garbes que les pastura perquè no
quedi cap espiga sense aplegar...En tot això i més, el camp
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vibrava, hi havia per, a pesar de les suades, sentir-se bé i
tranquil, no com avui que t’hi sents oprimit, camines de
pressa i frisses d’arribar, quin contrast!

Passat el mes de juny, que generalment s’havia
acabat de segar (la dita diu: al juny la falç al puny)
començava la temporada de batre de bon de veres, tal
vegada s’havia fet qualque batuda primerenca per a poder
fer farina, normalment al juliol era quan més se batia.
El camp en si no canviava molt, però sí la feina, a
l’era s’hi solia fer la major part de la feina i millor si feia
un bon sol a l’hora de batre i un ventet seguidet si s’havia
de separar el gra de la palla.
Quan jo era petit ja hi havia batedores, màquines
que funcionaven mitjançant un tractor per a la majoria de
pagesos batien a l’era, que previament l’havien preparada
o feta nova.
La jornada començava de bon matí, a la sortida del
sol molts de pagesos ja eren amb el carro a carregar-lo de
garbes i tot seguit traginar-les cap a l’era, era un roi seguit
de carros que havien sortit del poble, agafant diferents
camins per anar als seus terrenys. Una vegada el carro
caregat i ben fermat, sense perdre temps i depressa cap a
l’era, a vegades es podia veure uns quants carros un darrera
l’altra fins que en arribar a un creuer tal vegada se
separaven. Record haver acompanyat mon pare a garbejar,
a mi, m’hi feien anar, per així com mon pare anava
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aixecant una garba jo anava aplegant les espigues que
quedaven en terra i les anava posant dins un sac, no se’n
podia perdre ni una. Era bo de fer veure que si a un carro
pel camí li caien espigues el qui li anava darrera les anava
arreplegant i si una persona que anàs a peu, després encara
en trobava alguna també l’agafava i cap a l’era o al
galliner.
Hi havia pagesos que abans de començar a batre
havien traginat totes les garbes i fet un bon caramull a
prop de s’era, la garbera, i així no havien de garbejar cada
dia i poder dormir una estona més el dematí o aprofitar
per fer una altra feina com traginar un viatge de palla cap
al sostre, treure una carretada de fems, etc.
A mon pare no li agradava tenir el caramull de
garbes massa gros, perquè hi havia el perill que se cremàs,
així que abans de começar a batre duia les garbes del tros
més lluny i després cada dia en traginava una carretada i
les descarregava damunt l’era. Quan havia descarregat el
carro se’n duia el carro i la bístia a l’ombra d’una figuera,
el carro amb les forquetes posades, palla dins el carro a la
part de darrera i la bístia amb el morrió posat amb la ració,
millor si eren faves, perquè després li tocava una bona
tasca de voltar damunt l’era.
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Fet tot això tocava estendre, primer llevar
les cordetes o vencissos i fer manats de 10, un cavalló,
aquesta feina la vaig aprendre ben jovenet. Per estendre
es feia un rotllo de gavelles, voltant l’era les gavelles es
col·locaven amb les espigues cap a dins l’era, fet això,
amb la forca s’espargien les garbes que quedaven, i com
més desfetes quedaven millor, procurant que quan el
carretó voltàs, trobàs la part de l’espiga, perquè així
passava amb més facilitat. El carretó voltava en sentit
contrari de les busques del rellotge.
Una vegada estés, cap a s’ombra i a fer un bon
trempó per berenar i ben berenats perquè la dieta podia
ser llarga i feixuga.
Si el sol no atacava de valent, a vegades s’havia
d’esperar que torràs, perquè no convenia posar-se a batre
que si era blan no se trencava el tronc i com més anava
més s’estufava i no importava cansar la bístia per no res.
El batre era una feina que volia un bon sol i un bon
vent i els que havien de fer la feina tenir la panxa pen
preparada, que si no, les cançons no sortien.
Seguiré un altre dia.
Maria, 15 de juny de 2009
Joan Ferriol Mascaró
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BULLIT DE NOTÍCIES

ASFALTAT DE CARRERS DE MARIA
Aquesta darrera quinzena de juliol, diversos carrers
de Maria han vist com el seu ferm era alçat, i com unes
màquines “que feien feredat”, en paraules d’una veïnada
d’un dels carrers afectats, passaven primer per arrencar
una capa d’asfalt a fi de respectar l’alçada de les voravies
i els desaiguos de les teulades que van a la calçada, i més
tard un altra màquina passava deixant una capa d’asfalt.
La veritat era que molts d’aquests carrers necessitaven
amb urgència una repassada com aquesta, ja que els clots
s’hi comptaven per dotzenes.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DEL NOU
CENTRE
Una setmana abans, a Ca ses Monges, es va fer
una presentació d’aquest projecte de l’escola nova. Va
venir na Margalida Moll, responsable del Servei de centres
de la Conselleria d’Educació, un tècnic de l’IBISEC i un
arquitecte que ha de supervisar les obres. També hi eren
presents el batle i la regidora d’Educació. A la reunió
s’explicaren les característiques tècniques de la
construcció i els requisits tècnics que s’havien de tenir en
compte per a l’adjudicació de les obres.

POLÈMICA SOBRE UNA OBRA A LA BISBAL
La notícia sortí en portada a la revista Sa Plaça i
posteriorment també se’n va fer ressò el Diario de
Mallorca. Es deia que a La Bisbal, un veïnat havia
construït una casa i que aquesta, amb el vistiplau de
l’Ajuntament de Maria, estava situada sobre un camí
públic, que impedia el pas a un altre veïnat de la zona,
cosa que s’havia denunciat.
Així les coses, el passat divendres dia 24 rebérem
un comunicat de premsa de l’Ajuntament de Maria on
entre d’altres coses deia, que segons els informes
municipals, així com els del Departament del Territori
del Consell de Mallorca, no hi havia cap motiu per no
autoritzar l’obra, ja que aquest suposat camí públic és en
realitat privat, ja que sobre el catàleg de camins públics
aprovats l’any 1994, aquest no hi figurava, cosa que en el
seu moment no es va al·legar per part de ningú. Veurem
com acaba la cosa.
SINEU I MARIA AJUNTARAN LES POLICIES
LOCALS PER REFORÇAR-SE MÚTUAMENT EN
MOMENTS PUNTUALS
També fou a través de la premsa que sabérem que
els Ajuntaments de Maria i de Sineu han decidit fer causa
comuna a l’hora d’aconseguir augmentar la vigilància per
part de la policia local. Així, ajuntant les dues plantilles
en moments puntuals s’aconseguirà reforçar el nombre
d’efectius, i augmentar la seguretat dels actes que se
celebrin amb caràcter extraordinari.
CALOR EXTREMA AQUEST MES DE JULIOL.
Tothom deia el mateix. Feia estona que ningú
recordava episodis de calor tan intensa. Si des de fa vinti-tres anys que registram les temperatures de Maria i que
apareixen puntualment a les pàgines de la revista, mai
ens havíem trobat amb tres dies seguits en què les
temperatures pujassin dels trenta-nou graus. Això passà
dimecres 22 (el més calorós), dijous 22 i divendres 24.
Hi va haver gent que comentà que mongeteres,
tomatigueres, pebrers i algunes plantes s’havien socarrat
i havien tombat el coll. A veure si a partir d’ara l’estiu és
més suau.

RÀDIO LOCAL I ONA MALLORCA
Un d’aquests dies del mes de juliol, ens trobàrem
amb la directora de la Televisió de Mallorca que sortia
d’entrevistar-se amb el batle. Ens comentà la possibilitat
de posar en funcionament una emissora local de ràdio i
fer una xarxa de ràdios locals connectades amb l’emissora
del Consell Ona Mallorca.
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BULLIT DE NOTÍCIES
ADJUDICADES LES OBRES DE LA NOVA
ESCOLA
Es va haver d’esperar al passat divendres dia 17
per formalitzar l’adjudicació de les obres del nou centre
escolar, ja que una setmana abans, quan ja s’havia concedit
l’obra, una de les empreses argumentà que alguna de les
baremacions fetes contenia errors que la perjudicaven.
Es va haver d’esperar així una setmana més, però al final,
l’assignació de l’empresa adjudicatària era correcta i es
va tancar aquest primer procés. L’adjudicació es va fer
finalment a l’empresa FERROVIAL, i si tot va bé, les
obres començaran el darrer trimestre de l’any. El total de
les obres pugen a 2.854.391 •., el termini d’execució serà
de deu mesos. A més l’empresa es comprometé a posar
180 panells solars per al subministrament elèctric del nou
edifici, donar 40.000 • en material audiovisual, esportiu i
infantil, millorar parcs i jardins i tancament i manteniment
durant vuit anys de l’edifici.
PACTE DE BATLES PEL MEDI AMBIENT
El passat dimarts dia 21 de juliol, al Castell de
Bellever es va signar l’anomenat Pacte de Batles, una
iniciativa que pretén aconseguir mesures urgents en
matèria d’energies renovables i estalvi energètic.
L’objectiu prioritaria és aconseguir reduir un 20%
les emissions de CO2 a l’any 2020. Entre les accions que
es poden dur a terme per aconseguir aquest objectiu es
poden destacar: l’enllumenat públic amb bombetes
d’estalvi energètic, impuls al transport públic, aplicació
de mesures de racionalització energètica als edificis de
titularitat municipal, etc. Així, els municipis es
comprometen a presentar un pla d’acció d’energia
sostenible per l’horitzó 2020, que detalli les mesures i
estratègies per assolir els objectius de reduir en més d’un
20% les emissions de CO2. Cada any les ciutats i
municipis del Pacte presentaran un informe públic per
mostrar l’estat d’avanç del Pla d’Acció.
Per la seva part, la Comissió Europea finançarà
la secretaria del Pacte, encarregada entre d’altres, de fer
el seguiment del progrés, donar suport tècnic i facilitar
l’intercanvi d’experiències. També negociarà amb actors
financers com el Banc Europeu d’Inversions el
finançament dels projectes.
SENSE AJUDA OFICIAL PER A L’ESCOLETA
D’ESTIU
A començaments d’aquest passat mes de juliol va
sortir a la llum un problema que afectava la viabilitat de
l’Escoleta d’Estiu de Maria que començava aquest passat
mes de juliol. Alguns equips de govern municipal es

queixaren que el Servei d’Ocupació de les Illes Balears
els havia negat una subvenció per a les diferents escoletes
d’estiu, cosa que implicaria que la quota a abonar per
part dels pares, usuaris del servei, hauria de ser molt
elevada. Posteriorment el SOIB va aclarir que aquests
municipis que es quedaren sense ajuda era perquè la
quantitat destinada era de 2,2 milions d’euros i la valoració
dels projectes presentats i denegats no arribava a la
puntuació mínima o no s’ajustaven a la convocatòria.
Davant el fet que foren molts els projectes que es quedaren
fora de la subvenció s’acordà que de cara a l’any vinent
cada municipi podrà assegurar-se un projecte com a
mínim.
UNA PISCINA AMB AIGUA NETA, PERÒ AMB UN
HORARI MOLT ESTRET I SENSE GENS
D’OMBRA.
Alguns usuaris de la piscina municipal ens han fet
arribar la seva queixa sobre la piscina municipal,
concretament per la manca d’una zona d’ombra que
permeti refugiar-se una mica del bater del sol a
determinades hores. Alhora no entenen com és que a
l’horabaixa, a l’estiu, a les set, la piscina tanca, quan hi
ha gent que acaba la feina a aquella hora i li aniria bé
acostar-s’hi i fer un banyet.
SOPAR SOLIDARI
El passat divendres dia 24, a Ca’s Padrí Toni se
celebrà un sopar solidari a benefici de l’Asociación de
Mujeres Artesanas de Medio Mundo. Aquesta associació
que treballa per millorar les condicions de vida de les
dones que treballen el jonc en aquesta zona d’albuferes
peruanes, duu a terme tota una sèrie d’activitats destinades
a formar aquestes dones, a procurar que la seva feina
tengui viabilitat i alhora a protegir aquest hàbitat natural
amenaçat per múltiples interessos.
Na Margalida Barceló, que treballa en aquest
projecte, que es nodreix de fons europeus de diferents
llocs va ser l’encarregada de presentar el projecte als
assistents
al sopar.
Al final es
rifaren uns
quants
productes
artesanals
fets per
aquestes
dones.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

Jaume Esteva Dalmau va morir el passat dia 5 de juliol a
l'edat de 51 anys. Vivia a Son Cloquis.
Que descansi en pau

FOTO ANTIGA DEL MES PASSAT
Per si no els heu conegut aquí teniu els noms dels que
apareixien a la foto del mes passat:
1.- Francisca Pastor
8.- Mateu Català
2.- Maria Magdalena Vanrell
9.- Catalina Font
3.- Pere Mas
10.- Pere Ignasi Font
4.- Francesc Vanrell
11.- Jaume Marc Ferriol
5.- Catalina Vanrell
12.- Antoni Ferriol
6.- Miquel Mas
13.- Gabriel Mas
7.- Joana Aina Aulet

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

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

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

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 i de 18 a 19 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
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El temps
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MES DE JUNY
PLUVIOMETRIA
Dia 7 .............. 1,5 l.
Dia 21 .............. 1 l.
Dia 25 .............. 6 l.
Dia 26 .............. 3,5

Temperatura Màxima
34,9º C (Dies 29 i 30)

Temperatura Mínima
16,7º C (Dia 1)
Temperatura Mitjana
25º C
TOTAL: 12 LITRES Mitjana Màximes
30,7º C
Mitjana Mínimes
19,4º C

POEMES I GLOSES
El pou que hi ha a Roqueta
varen fer un bon forat,
per a donar aigua al poblat,
aigua clara i ben neta.
L'aigua del pou de Roqueta
diuen que és medicinal,
per això no farà mal
i ens curarà la panxeta.
Tot el poble estarà bé
si lleven les aigües brutes,
mataran moltes de puces
que van per dins el carrer.
Prop de l'església han sembrat
a Maria una olivera
ja té verdor de primera,
sembla que ja haurà aferrat.
Andreu Forteza i Bonnín, agost de 1989.

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
Maria -Sineu-Inca - Palma
06:25 06:40 06:54 07:28
07:25 07:40 07:54 08:28
08:25 08:40 08:54 09:28
09:25 09:40 09:54 10:28
10:40 10:54 11:28
11:40 11:54 12:28
12:40 12:54 13:28
13:25 13:40 13:54 14:28
14:25 14:40 14:54 15:28
15:25 15:40 15:54 16:28
16:25 16:40 16:54 17:28
17:40 17:54 18:28
18:40 18:54 19:28
19:25 19:40 19:54 20:28
20:25 20:40 20:54 21:28
21:40 21:54 22:28
22:40 22:54 22:28

Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:09 06:44 06:57 07:25
07:09 07:44 07:57 08:25
08:09 08:44 08:57 09:25
09:09 09:44 09:57
10:09 10:44 10:57
11:09 11:44 11:57
12:09 12:44 12:57 13:25
13:09 13:44 13:57 14:25
14:09 14:44 14:57 15:25
15:09 15:44 15:57 16:25
16:09 16:44 16:57
17:09 17:44 17:57
18:09 18:44 18:57 19:25
19:09 19:44 19:57 20:25
20:09 20:44 20:57 21:15
21:09 21:44 21:57
22:09 22:44 22:57

BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu06:40
07:40
08:25 08:40
09:25 09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:15 15:40
16:40
17:40
18:15 18:40
19:40
20:40
21:40
22:40

Inca- Palma
06:54 07:33
07:54 08:33
08:54 09:33
09:54 10:33
10:54 11:33
11:54 12:33
12:54 13:33
13:54 14:33
14:54 15:33
15:54 16:33
16:54 17:33
17:54 18:33
18:54 19:33
19:54 20:33
20:54 21:33
21:54 22:33
22:54 23:33

Palma- Inca- Sineu-Maria
06:04 06:44 06:57
07:04 07:44 07:57
08:04 08:44 08:57 09:25
09:04 09:44 09:57 10:15
10:04 10:44 10:57
11:04 11:44 11:57
12:04 12:44 12:57
13:04 13:44 13:57
14:04 14:44 14:57
15:04 15:44 15:57 16:15
16:04 16:44 16:57
17:04 17:44 17:57
18:04 18:44 18:57 19:15
19:04 19:44 19:57
20:04 20:44 20:57
21:04 21.44 21:57
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
10:45 11:00 11:10 12:15
14:50 15:00 16:05
18:00 18:20 18:30 19:35
Dissabtes, diumenges i festius:
07:15 07:30 08:35
14:30 14:50 15:00 16:05

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

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

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

09:00 10:05 10:15 10:30
19:45 20:50 21:00 21:15
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
Ja som a l’agost i el número estiuenc es presenta
tan calent com la temperatura. A la portada una maquina
recol·lectora, “una cossetxadora”, tal i com en dèiem en
excel·lent “catanyol”, il·lustra el mes en què ens trobam.
L’editorial, ens parla del canvi climàtic i les conseqüències
sobre l’agricultura. Més a l’interior, tres pàgines amb
moltes fotografies mostren l’excursió que la nostra
associació organitzà el passat mes de juliol a Cabrera,
amb 90 mariers inscrits. També es mostra el cartell de la
VIII Festa Folkòrica Cultural Mallorquina que s’ha
d’organitzar a Son Ferriol on es farà un homenatge al
marier l’amo en Xesc de Son Cloquis.
El concert de fi de curs de l’Escola de Música, se’n
duu una altra pàgina, mentre que el bullit de notícies dóna
compte de festes, excursions, campaments de l’esplai, i
com la piscina municipal és a punt d’inaugurar-se.
Dues pàgines més informen sobre notícies
relacionades amb la Casa de la Vila. A la primera es fa
una relació de les ubvencions atorgades a les diferents
associacions del poble, entre elles Fent Carrerany, mentre
que la segona notícia fa referència a un ple extraordinari
on entre altres coses s’aprova l’Avanç de les Normes
Subsidiàries de Planejament urbanístic.
La xerradeta és la segona part del’entrevista feta a
l’amo en Tomeu Ferriol Bergas, “des Pou Nou”, que
encara tendrà una tercera part el mes vinent.
Allà on bull la cosa és a la secció del Correu Obert,
on diferents membres del Consell de Redacció
s’intercanvien acusacions sobre manipulacions de
notícies, d’acord als interessos que defensa cadascun
d’ells.

Una altra pàgina està dedicada a l’exposició de
diferents pintors que cedí l’amo en Bernat Quetglas,
conegut col·leccionista i que quedà exposada a la Casa
de la Vila.
El Carrenay Esportiu, parla de temes diferents.
Surten els escacs, les motos amb el III Enduro de Maria,
els resultats del VII Torneig de futbol-sala, la creació d’un
equip de futbol, el FONTHISA, que participarà a la lliga
de Futbol d’Empreses, així com els resultats d’una cursaº
de promoció de ciclisme social celebrada a finals de juny.
Tanca la revista, l’anunci de la propera i tradicional
excursió estiuenca al Torrent de Pareis.
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EL MISTERI MÉS GRAN
(A Miquel Rosselló Quetglas)
Voldria no repetir-me i no dir allò que ja he dit en altres
reflexions anteriors. Aquest també és un aspecte molt fràgil de
l’escriptura. Així que ho diré d’una revinglada. El misteri més
gran, com tots sabem, és el de l’existència. Naturalment. I per
concretar més podríem dir que ens referim a l’existència
humana, a la teva i a la meva, a la de tots els que tenim
consciència del que significa el concepte de misteri. El que
primer hem de reconèixer és que el misteri es troba inserit de
forma absoluta en la naturalesa dels éssers humans. Essent així
les coses no ens hauríem de preocupar gaire pel fet misteriós.
Així és la realitat i així l’hem d’acceptar. No hi podem fer res,
tanmateix. Però, no. Volem esbrinar-ho, volem escodrinyar tots
els racons i tots els aspectes d’aquesta naturalesa nostra i tot
allò que l’envolta. També constitueix un altre misteri això de
voler escorcollar els misteris. Per què ho volem fer? No ho
sabem. És quelcom natural en nosaltres, un cop més.
Així que ja tenim el motiu més interessant de les nostres
vides per fer que elles no sigui mai avorrides. Desxifrar els
misteris que ens abracen des del mateix moment de la nostra
naixença, o almenys intentar-ho, ens durà més temps que el
temps que duri la nostra vida. No ho aconseguirem. Ja en podem
fer de cabrioles d’un vent i d’una altre, que tanmateix no ens
en sortirem. Però no deixarem en cap moment d’inquirir i
d’escorcollar. Aquest és el misteri més gran: que malgrat saber
que som incapaços de saber allò que volem saber estam
constantment encaparrotats en esbrinar-ho. Magnífic! Magnífic
artefacte aquest de l’ésser humà! Tan bé com estaríem creuats
de mans i ben asseguts, tot esperant que se’ns comunicàs allò
que se’ns està destinat a saber. Però som massa caparruts. No
podem mantenir aquesta passivitat, aquesta calma absoluta en
el nostre interior. Hem de fer-nos preguntes i més preguntes,
una darrera l’altra, fins a l’esgotament final. No pot ser de cap
altra manera. Aquesta és la nostra finalitat immediata de la qual
no en podem defugir.
Així que acceptem-ho: estam enrevoltats de misteri. De
misteris. Misteris a dalt i a baix. Misteris a dreta i esquerra.
Misteris a dins i a fora. A partir del nostre aguait a la vida no
feim res més que preguntar-nos “Per què?” Perquè això i perquè
allò. No sabem res. No comprenem res. Només intuïm. O
creiem. Aquest és el veritable misteri: el de creure en els
misteris. Per què creiem en allò que desconeixem, en allò que
no veiem, en allò que som incapaços d’explicar? Per què naixem
els homes si al final ens hem de morir sense saber perquè? I
per què, d’altra banda, ens aferram tant a la vida si no
aconseguirem aferrar-nos-hi per a sempre? Per què temem tant
la mort si al cap i a la fi ens allibera de tots els perquès?
Podríem seguir fent-nos tones de preguntes. Mirau,
m’han entrat ganes de contar-vos una història real dels nostres
dies. Tenc una amic que fa més de vint-i-cinc anys que pateix
una paràlisi muscular progressiva. Al llarg d’aquests 25 anys
ha anat perdent la mobilitat de les seves cames i de tota la part
inferior del seu cos. Des de fa uns cincs anys viu en una
habitació de ca seva d’uns quatre metres quadrats: la part que
ocupa en el llit i un espai molt estret entre el llit i la paret, el
qual envaeix quan “s’aixeca”, és el seu hàbitat quotidià. Perquè,
de fet –ben mirat- no s’aixeca mai. Es gira i es mig incorpora,
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quedant assegut a la
vorera del llit. Aquesta
és tota la seva
possibilitat
de
moviment. També, un
cop assegut d’aquesta
manera, pot allargar
els braços i les mans
fins a una prestatgeria
que té farcida de
papers i de llibres, fins
a la tauleta de nit, fins
al telèfon, fins a
l’aparell de ràdio i fins
al comandament a
distància
de
la
televisió. I així s’està
tots els dies de la seva vida. Un dia i un altre. I ara ve el millor
de tot: el meu amic és feliç. Veritablement feliç. Molts de
vosaltres no em creuríeu si no sabéssiu que jo tenc el costum
de dir la veritat. Aquest home immobilitzat, aquest bon amic
meu, es demana constantment “per què?” No té resposta a la
seva pregunta. La millor manera de contestar-se és amb un
somriure, perquè al cap i a la fi és feliç. I no només és feliç,
sinó que reparteix felicitat a tots aquells que el visiten. Sembla
que sigui mentida, però és així. Sovint vaig a casa seva a visitarlo. I hi vaig per recuperar energies. Estar-me amb ell una
estoneta, una hora o més temps, significa vigoritzar el meu
esperit, enfortir el meu ànim. Hauria de ser tot el contrari, que
fos jo el que proporcionàs ànims a l’invàlid, i tractàs de
consolar-lo de la seva greu situació. Idò és al revés. La pregunta
seria: per què la gent que pateix es queixa constantment i,
malgrat tot, hi ha excepcions a aquesta regla que, en comptes
de queixar-se conta acudits i alegra els seus visitants? No hi
ha dubte que l’estat psicològic de la ment juga un paper
important en la interpretació de l’estat general de les persones,
es trobin en la situació que es trobin. Encara que, ho mirem
com ho mirem, tot plegat és una realitat força misteriosa. Una
realitat a la qual ens resulta impossible donar-li una explicació
del tot entenedora. Està ben vist que la vida és això, un misteri
de misteris indesxifrables que, malgrat tot, tenim la il·lusió i
les ganes de desxifrar. Estam donant voltes al mateix lloc.
Tornant al meu amic i a la seva invalidesa, he de dir
que dedica el seu temps a “activitats” que semblen inútils,
com són llegir, escriure, resar escoltar la ràdio, mirar la tele,
telefonar els amics, enviar cartes als polítics i, el que és més
sorprenent, a fer gloses humorístiques i a inventar-se acudits.
Es tracta, com es veu, d’un home excepcional. Quin humor
s’ha de tenir per “perdre” el temps d’aquesta manera! Pensareu
que és un altre misteri, i encertareu. Barrejar sofriment amb
bon humor, ais i cebes amb acudits, immobilitat física amb
contarelles i endevinalles, malestar general amb glosats
necrològics desenfadats o de picat, és tot un art de la vida que
només té explicació a través d’un misteri. Així és el món, així
és la vida.
Bé, per ventura algun dia desapareixeran les boires de
davant nostre i aconseguirem veure-ho tot més clar. Fins
aleshores, si hi som a temps, restarem a l’aguait.
Joan Guasp Vidal, escriptor.
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Qui dies passa... juliol 2009
Dissabte, 4: Comença el Tour. Ho de de confessar: som un
addicte a la volta francesa. Des de fa anys, molts d’anys,
que el mes de juliol em ve marcat per aquesta prova ciclista.
Els capvespres de juliol de la meva adolescència, i més
endavant, durant un bon grapat d’anys, sobretot els dissabtes
i diumenges, la cita ciclista al cafè de Ca’n Xirme era
obligatòria. Amb un mínim de consumició (un polo de dos
reals, ja que l’economia, per a nosaltres, criatures, aleshores,
no donava per a molt més, era prou garantia per deixar-nos
estar al cafè, sempre que hi hagués cadires per a tothom, ja
que érem molts els espectadors que hi fèiem cap), un bon
grapat d’afeccionats del poble ens passàvem unes hores en
el cafè, fèiem tertúlia i escoltàvem la veu i els comentaris
d’uns quants dels presents, crèiem, entesos en la història
del ciclisme, que ens il·lustraven, amb noms i anècdotes,
tot allò que vèiem a la pantalla. Quan la televisió encara
era en blanc i negre i amb unes imatges que desapareixien
sovint de la pantalla per problemes tècnics, vaig anar agafant
interès per la prova i pel ciclisme en general amb uns quants
incondicionals més. De tots els esports, el ciclisme és aquell
que associi més a l’èpica i al sacrifici. Els noms d’Eddy
Merckx, Thévenet, Ocaña, Van Impe, Zoetemelk, Agostinho,
Poulidor, etc. en un primer moment, varen ser substituïts
més endavant, per Hinault, Fignon, Delgado, Roche, Parra,
Herrera, etc. Les col·leccions de cromos ens ajudaven a
reconèixer aquells extraordinaris herois de la bicicleta. El
fet que les cases particulars passassin a poc a poc, a tenir
televisors de manera més o manco generalitzada, va
desmembrar aquella colla d’interessats en la prova francesa,
que ens reuníem a Ca’n Xirme. Ara, ho he de confessar,
més d’un cop, assegut al sofà de ca nostra, amb el televisor
retransmetent la carrera, he fet més d’una becadeta. La prova
ha canviat, i jo, quin remei, també.
Diumenge, 12: Son Real, unes cases per visitar, un espai
per conèixer. Acompanyam els nostres convidats
rossellonesos fins a les Cases de Son Real. Allà els hem
gestionat una visita a les cases, un lloc on poder menjar i la
possibilitat d’anar a fer un “banyet” fins a la platja i visitar
les necròpolis de la mateixa finca i de l’Illa dels Porros.
Alhora, nosaltres, també aprofitam per veure com ha quedat
el museu etnogràfic instal·lat a les antigues cases de la
possessió, adquirida a la darrera legislatura del Pacte, amb
els doblers de la famosa i breu “ecotaxa”. I qued gratament
impressionat de veure la quantitat i qualitat d’informació
(bona informació) de què disposa el museu etnogràfic.
Primerament es fa un recorregut sobre la importància
històrica de les cases i de la finca de Son Real. L’extensió
de la finca, els usos agrícoles, la gent que hi treballava, la
distribució de les feines, les eines, la temporalitat, l’oci, la
roba, el menjar, per després passar a parlar de les necròpolis,
suposadament fenícies, del litoral i de l’Illa dels Porros i de
les descobertes que s’hi han fet, etc. Una extraordinària i
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ben muntada enciclopèdia visual i virtual que mostra de
manera molt didàctica i dinàmica un món que s’acaba (o ja
s’ha acabat, en molts de casos) i que ja forma part de la
museística. Curiosament, alguns dels nostres amics nordcatalans, molts d’ells treballadors del camp, s’hi reconeixen
i reconeixen algunes de les coses que veuen.
Quan acabam la visita em queda l’estranya sensació
de trobar-me, desgraciadament, enmig d’un món
decididament caïnita i que gaudeix de fer-se mal a si mateix
de manera ben evident. Aquells doblers que en teoria
s’havien de recaptar dels turistes que visiten les nostres illes
i que havien de servir per protegir alguns dels béns materials
(territori, cultura, patrimoni etnogràfic, etc.) que encara
podem salvar de la depredació dels nostres interessats
especuladors (que llevat de petitíssimes excepcions no han
tengut mai un sentit de país, excepte per sucar-lo de mala
manera) va servir per poder fer uns quants projectes i
comprar, per al bé públic, dues o tres coses, una d’elles
aquesta emblemàtica finca. La ràbia de veure com els nostres
hotelers, els primers que haurien d’estar interessats en
preservar la major part de patrimoni públic possible, foren
els més bel·ligerants amb aquesta ecotaxa, i veure com ha
quedat aquesta finca, ara, amb el poc que es va poder
recaptar, és una mostra ben fefaent d’aquesta irresistible
malaltia que consisteix a fer-se mal a un mateix i gaudir
d’aquest dolor.

Dimarts, 14: a. Un exemple de resistència, de solidaritat,
de compromís. Avui dematí se n’han anat. La gent de
l’Agrupació Aire Nou de Bao de Catalunya Nord, que han
estat tres dies entre nosaltres, a Maria, ja han partit. Era la
segona vegada que ens visitaven. I si la primera varen ser
una sorpresa, aquesta encara ens han deixat més bocabadats.
Per a molts mariers, desgraciadament orfes de tota referència
a les dimensions de la seva llengua i cultura, descobrir uns
senyors francesos que parlen català (una mica estrany,
pensaven!) era descobrir tot un món i qüestionar-se alguna
cosa. I és que la realitat etnocida de l’estat francès és encara
molt més greu que la de l’estat espanyol. En saben més
d’això de carregar-se llengües i cultures en nom d’una
universalitat associada a una “grandeur” assimilista i
experta en eliminar diferències. El lema “Una, grande y
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libre” associat a l’esperit espanyolista no deixa de ser un
aprenent al costat de la uniformitat de la piconadora
francesa. Per això és d’admirar com encara hi ha gent com
aquesta, la d’Aire Nou de Bao, que lluiti, aferrant-se a totes
les formes de tradició popular, per despertar consciències i
fidelitzar els seus conciutadans cap a la pròpia identitat. I
quan ho fan, ho fan festivament, amb un somriure permanent
a la boca i gaudint al màxim de cada cosa que fan. I veure’ls
fer castells, o fer el correfoc, falcons (quina meravella
d’execució i plasticitat), balls de pastorets, o gaudir de la
gastronomia, del beure, de la música, de la gresca, de la
companyia dels uns i dels altres, és un plaer que els mariers
hem pogut compartir amb ells durant un grapat de dies. Tot
un exemple i una gran enveja. Una sana, però ben conscient
enveja, de la seva capacitat de mobilització i de resistència
festiva.
b. La Conselleria d’Educació no troba directors per
posar-se al davant dels centres educatius. Llegesc a la
premsa que prop d’una quarentena de centres públics (de
primària i secundària) de les Illes Balears es troben a hores
d’ara sense direcció. Si fa una trentena d’anys -que és quan
jo vaig començar a fer classes- els centres educatius eren
dirigits per equips directius elegits en assemblea per la resta
de companys i els claustres eren una estructura democràtica
de debat on es parlava de tot (el meu primer claustre, a
Bellvitge, a l’Hospitalet, va durar tres dies!), les coses pareix
que han canviat de manera considerable. Ser director d’un
centre públic era una marca de distinció al qual només s’hi
podia aspirar si un tenia a més d’un envejable currículum
professional (anys de docència), un estigma personal
contrastat associat bé a l’activisme polític (ideologia,
bàsicament de caràcter progressista), bé a un reconeixement
intel·lectual (estudis, publicacions, etc.) conegut. I era, per
tant, un exercici de llibertat, sempre sotmès al parer i a
l’opinió dels altres docents, que miraven amb lupa la feina
feta. I de feina n’hi havia, i molta. I de disputes i tensions,
més encara. Els centres d’ensenyament, almanco els de
secundària que jo vaig trepitjar, eren una mena de laboratori
de pràctiques de consciència ciutadana (s’hi organitzaven
debats, concerts, sessions de cinema, setmanes culturals,
etc.). Veníem d’una escola monolítica, negra, dirigista i gens
democràtica i calia oposar-hi una altra concepció
d’ensenyament. La llibertat com a paradigma (Als primers
centres on vaig estar, encara es fumava a les aules; fumava
el professorat i fumava l’alumnat.). Avui, trenta anys
després, amb un món escolar en canvi perpetu, on s’han
deixat perdre determinats valors i on la complexitat i
heterogeneïtat de la societat ha entrat a les aules, unit a una
forta burocratització de la feina, a uns plans de qualitat
associat a paràmetres de pautes de rendiment de to gairebé
empresarial, la gestió dels centres s’ha allunyat del tot
d’aquell perfil d’aleshores. Els problemes són uns altres, el
dia a dia és diferent i els mateixos docents s’han funcionariat
en excés. Qui vol assumir, avui, aquesta direcció tan ingrata
i tan poc valorada, socialment, econòmicament?
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Dilluns, 20: Quaranta anys a la lluna. Sempre m’han
quedat més les imatges que els noms. Com si d’una
pel·lícula es tractàs, record més les cares, l’escena, que no
allò que es digué. Per això, avui quaranta anys després,
record la imatge. I no és la de la televisió, sinó la de la
ràdio. Érem a ca nostra, a la cuina, escoltant com un locutor
radiava l’esdeveniment que molta gent i ell també, veia a
través de la televisió. I en feia la crònica radiada. I com el
padrí, escèptic, no s’ho acabava de creure. I jo absolutament
meravellat de sentir -de veure- com aquell llumet que
penjava del cel era trepitjat per uns astronautes americans,
els noms dels quals ben aviat passarien a ser pronunciats
com si de coneguts i veïnats de tota la vida es tractassin.
Armstrong, Aldrin i Collins, foren els tres herois dels meus
tretze anys. El somni de tota una generació.
Dijous, 23: A la fresca! Són les dotze i mitja de la matinada.
Ahir, dimecres, la calorada es va menjar mitja vida. Segons
els homes del temps, a Mallorca vàrem tenir les
temperatures més altes de tota Europa. La basca feia feredat
i tothom que pogué es quedà a ca seva, evitant sortir a fora
si no era ben imprescindible. Al vespre aprofitam per anar
a donar els molts d’anys a una amiga que té una casa fora
poble i ens hi estam fins ben entrada la vetlada. S’hi està
bé. Ha començat a notar-se una mica el canvi de temperatura
i a pesar que segueix fent calor, la nit pareix que reduirà
una mica l’extrema xafogor ambiental. Hora de partir (ja és
ben bé mitjanit) decidesc, amb uns amics, tornar caminant
fins al poble a fi de pair una mica el sopar, generós i
abundant, ofert per la nostra amfitriona. Ells duen una pila
preveient aquesta tornada a peu. I partim. Una bona marxeta
ens duu amb mitja horeta fins a l’entrada del poble. Els
carrers, com és lògic en aquestes hores, són buits. El silenci
és amo i senyor del lloc. Un carrer abans de separar-nos
una escena ens
sorprèn i ens
duu a compartir
un somriure de
complicitat.
Com que la nit,
a pesar de tot,
segueix sent ben
calenta,
un
veïnat ha decidit
cercar la fresca a
fora, al carrer. Ha obert portes i finestres i s’ha instal·lat al
costat del portal, sobre la voravia, assegut en una cadira,
amb els peus sobre una cadireta baixa. Amb uns calçons
curts com a única roba deu haver trobat la pau i la frescor
desitjada, ja que uns lleugers, però destriables roncs, mostren
com la son l’ha agafat del tot. La nostra presència no
destorba per res l’angelical somni. Ni la por que cap estrany
entri a la casa, tampoc. Avui no és nit per a aventures
estranyes. Fa massa calor!
Joan Gelabert Mas
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Calendari Futbet 2009
Resultats:
Asociación Wl_Mar - Electrodomèstics Nadal
Polipalanca – Binicomprat
2-2
Binicomprat - Instalacions M+
10-33-5
Bar S’Intensiu - Asociación Wl_Mar 4-4
Rústic des Pla - Caixa Postal
9-4
Àfrica - Polipalanca
3-6
Mundi Esport - Es Fixo
4-5
Es Triquet - Alumini Biel Vanrell
3-5
Alumini Biel Vanrell - Mundi Esport 8-2
Es Fixo - Bar S’Intensiu
7-5
Caixa Postal - Àfrica
3-2
Instalacions M+ - Es Triquet
1-8
Asociación Wl_Mar - Mundi Esport 3-6
Alumini Biel Vanrell – Binicomprat 8-5
Polipalanca - Rústic des Pla
1-11
Instalacions M+ - Àfrica
5-5
Es Fixo - Es Triquet
3-3
Electrodomèstics Nadal - Bar S’Intensiu 1-6
Binicomprat - Es Fixo
1-1
Àfrica - Alumini Biel Vanrell
1-5
Caixa Postal – Polipalanca
10-3
Rústic des Pla Instalacions M+
8-2
Asociación Wl_Mar - Binicomprat
6-4
Bar S’Intensiu - Mundi Esport
3-0
Alumini Biel Vanrell - Rústic des Pla 1-6
Instalacions M+ - Caixa Postal
3-5
Es Fixo - Àfrica
1-1
Electrodomèstics Nadal - Es Triquet 5-9
CLASSIFICACIÓ:
equip
punts
1 Caixa Postal
12
2 Es Triquet
10
3 Rústic des Pla
9
4 Alumini Biel Vanrell 9
5 Bar s'Intensiu
9
6 Es Fixo
9
7 Binicomprat
5
8 Asociación Wi_Mar 4
9 Polipalanca
3
10 Mundi Esport
3
11 Instalacions M+
2
12 Àfrica
2
13 Electrodomèstic Nadal 1

gols
24
27
28
23
23
17
19
15
12
11
15
13
18

partits jugats
4
4
4
5
4
5
5
4
4
4
5
5
3

Dimarts 28 de Juliol
21h. Es Triquet - Asociación Wl_Mar
22h. Mundi Esport - Electrodomèstics Nadal
Dimecres 29 de Juliol
21h. Binicomprat - Electrodomèstics Nadal
22h. Polipalanca - Instalacions M+
Dijous 30 de Juliol
20’30h. Electrodomèstics Nadal - Àfrica
21’30h. Bar S’Intensiu - Binicomprat
22’30h. Asociación Wl_Mar - Rústic des Pla
Divendres 31 de Juliol
20’30h. Alumini Biel Vanrell - Polipalanca
21’30h. Es Fixo - Caixa Postal
22’30h. Mundi Esport - Es Triquet
Dimarts 4 d’Agost
21h. Àfrica - Asociación Wl_Mar
22h. Rústic des Pla - Es Fixo

Dimecres 5 d’Agost
21h. Caixa Postal - Alumini Biel Vanrell
22h. Es Triquet - Bar S’Intensiu
Dijous 6 d’Agost
20’30h. Asociación Wl_Mar - Polipalanca
21’30h. Bar S’Intensiu - Rústic des Pla, (1)
22’30h. Electrodomèstics Nadal - Caixa Postal
Divendres 7 d’Agost
20’30h. Mundi Esport - Àfrica
21’30h. Es Fixo - Instalacions M+
22’30h. Es Triquet - Binicomprat
Dimarts 11 d’Agost
21h. Binicomprat - Mundi Esport
22h. Rústic des Pla - Electrodomèstics Nadal
Dimecres 12 d’Agost
21h. Àfrica - Bar S’Intensiu
22h. Caixa Postal - Asociación Wl_Mar
Dijous 13 d’Agost
20’30h. Àfrica - Es Triquet
21’30h. Caixa Postal - Bar S’Intensiu
22’30h. Rústic des Pla - Mundi Esport
Divendres 14 d’Agost
20’30h. Polipalanca - Electrodomèstics Nadal
21’30h. Alumini Biel Vanrell - Es Fixo
22’30h. Instalacions M+ - Asociación Wl_Mar
Dimarts 18 d’Agost
21h. Polipalanca - Es Fixo
22h. Instalacions M+ - Alumini Biel Vanrell
Dimecres 19d’Agost
21h. Binicomprat - Àfrica
22h. Es Triquet - Rústic des Pla
Dijous 20 d’Agost
20’30h. Caixa Postal - Triquet
21’30h. Polipalanca - Mundi Esport
22’30h. Rústic des Pla - Binicomprat
Divendres 21 d’Agost
20’30h. Instalacions M+ - Bar S’Intensiu
21’30h. Es Fixo - Asociación Wl_Mar
22’30h. Alumini Biel Vanrell - Electrodomèstics Nadal
Dimarts 25 d’Agost
21h. Asociación Wl_Mar - Alumini Biel Vanrell
22h. Electrodomèstics Nadal - Instalacions M+
Dimecres 26 d’Agost
21h. Bar S’Intensiu - Polipalanca
22h. Mundi Esport - Caixa Postal
Dijous 27 d’Agost
20’30h. Bar S’Intensiu - Alumini Biel Vanrell
21’30h. Mundi Esport - Instalacions M+
22’30h. Àfrica - Rústic des Pla
Divendres 28 d’Agost
20’30h. Es Triquet - Polipalanca
21’30h. Electrodomèstics Nadal - Es Fixo
22’30h. Binicomprat - Caixa Postal
Observacions:
Els Quatre primers equips classificats jugaran les semifinals.
Dates a determinar
*És obligatori portar els corresponents dorsals a les camisetes.
**Per a poder disputar les semifinals i la final i 3r i4t lloc tot jugador ha de jugar un mínim de quatre
partits de la fase prèvia (lliga).
*** Sancions:
Targeta groga 3 •
Targeta blava 5 •
**** Expulsió per blava directa suposarà un partit de sanció.
*****Les incompareixences suposaran la pèrdua de tres punts
******Les agressions o conats d’agressió, tant als àrbitres, com altres jugadors suposarà
l’exclusió per a la resta del torneig.
****** No es poden canviar d’horaris els diferents partits.
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FOTO ANTIGA: Aquesta foto ens l'ha cedida na Isabel Gual i el retratat és el seu repadrí, Miquel Gual Monjo, a la casa on viu al carrer del Carme. La foto és de fa
més de 80 anys i en desconeix qui és el fotògraf.

