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2

Sumari

Sor Francisca Negre, Antoni Gelabert Mas Pep Ferriol Torelló i Tomeu
Arbona.

Lloc Web:
www.fentcarrerany.cat
correu electrònic:

   fentcarrerany@premsaforana.cat

Un mes carregat. Si feis una mirada a la revista d’aquest mes
d’octubre veureu com el setembre ha estat ben carregat. Fins i tot d’aigua,
ja que s’acosten als dos-cents litres, els que han caigut! Això sí, la pluja
ha respectat les festes i la Fira. Començàrem el mes amb unes festes de
la Mare de Déu que enguany tenien el dia de la festa grossa, en dimarts.
I d’actes n’hi va haver al llarg de ben bé deu dies. És extraordinària,
com sempre, la participació de les diferents associacions del poble en la
seva organització. Ens demanam què passaria si les associacions del
poble no participassin activament fent actes que cobreixen totes les edats
i aficions. També hem tengut una jornada solidària en forma de cursa,
pels carrers del poble, a benefici d’una associació que treballa per millorar
les condicions de vida de les persones afectades per l’esclerosi múltiple.
potser si la volen seguir organitzant seria bo que la substituïssin per una
caminada popular pels carrers del poble, a fi de recollir el màxim de
doblers dels participants, ja que no tothom pot córrer en una cursa que
es disputa a veure qui va més ràpid.

I també hem tornat a tenir la Fira. Una fira que s’ha
consolidat ja entre els cites d’aquest tipus d’esdeveniments i que enguany
diuen que ha notat els efectes de la crisi. S’ha venut més poc i
l’assistència, deien, ha estat més discreta.

Aquest mes de setembre també ha vist el naixement d’una nova
associació al nostre poble. Els equatorians que resideixen entre nosaltres
han constituït una associació que agafa el nom simbòlic de “Asociación
de Maria de la Salut Wil-Mar”, vinculada a la Federación de Asociaciones
Ecuatoriana (FAEB). El seu nom vol recordar les dues desgraciades
víctimes (pare i filla) que tant colpiren la seva comunitat (i el poble
sencer). Ara és una ocasió immillorable per implicar-los en els afers del
poble i animar-los a una integració coherent, responsable i on el
coneixement dels aspectes que ens defineixen com a comunitat, siguin
la porta d’aquesta integració. El nostre futur ha de ser el seu futur. Hi ha
molt de camí per recórrer, l’hem de recórrer junts i els poders públics
s’han de posicionar clarament prenent la iniciativa.

I entre les coses pendents, hi ha l’etern tema de les obres del nou
edifici escolar. A hores d’ara i per assegurar-se que la nova construcció
serà operativa a començaments del curs 2010-2011, les obres ja haurien
d’haver començat. Volem creure que és qüestió de dies.
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"Per Biel Pomar
El més interessant del Puig Roig, una de les muntanyes
mes altes de l’illa (1.003 metres), és donar-li la volta.
Una de les excursions clàssiques i més espectaculars de
Mallorca, pel paisatge i per l'antic camí empedrat.

Recorrerem els 16 quilometres en unes 6 hores,
començant des de la finca de Mossa fins al monestir de
Lluc, la qual cosa implica deixar un cotxe al monestir i
l’altre al punt de partida. Només podem fer aquesta
excursió els diumenges, doncs els propietaris només
deixen passar aquest dia.

Bé. Començarem deixant el cotxe al quilòmetre 15,3 de
la carretera que va de Lluc a Pollença, on trobarem la
porta d'accés a la finca de Mossa i un guarda que ens hi
donarà pas.

Una vegada dins la finca, caminarem per un camí de
ciment primer i poc després de terra, fins a arribar, desprès
d’uns vint minuts, a la casa de Mossa.

La creuarem per un sender que hi ha a l’esquerra desprès
de passar un portell i que ens conduirà al bosc, en direcció
al coll dels Ases.

Aquest camí és bastant espectacular, està empedrat i avui
es conserva gairebé intacte. Veurem unes panoràmiques
magnífiques de la serra de Son Torrella, el puig d’en
Galileu, la Muleta de Binifaldó, el Tomir, la torre de Lluc,
el Morro de sa Vaca, així com del barranc del Torrent de
Pareis.

En alguns moments anirem aferrats a la paret de penya-
segats, per la qual cosa no és gaire recomanable per als
que tenguin vertigen.

Prop d’una hora desprès d’haver començat l’excursió,
arribarem al coll. Aprofitarem per fer fotos i beure aigua.
Cal anar proveïts, doncs només a l'hivern és possible
aconseguir aigua en la font del Poll.

A partir d’aquí, en comptes d’anar cap a l’esquerra, ens
dirigirem cap a la dreta per fer la volta al Puig. Durant tot
aquest recorregut ens acompanyaran unes magnífiques
vistes del mar.

Tot aquest camí, fins a gairebé arribar a les cases dels
carrabiners, està en bastant bon estat. Poc desprès de passar
un abeurador del bestiar, la font des Coco, el terreny se
suavitza.

Creuarem una paret seca i descendirem cap a una font
que es troba a l'esquerra de les ruïnes de la casa dels
carrabiners.

Aquí podrem fer el segon descans per reposar energies i
visitar les ruïnes de la caserna de carrabiners, una antiga
base militar pràcticament destruïda.

Ben reposats, continuarem l’excursió dirigint-nos cap a
les cases de Cosconar, molt vistoses per la seva edificació
sota la roca mare de la paret.

El camí des d'aquí al monestir de Lluc, on ens esperen els
vehicles, és una pista interminable que se’ns farà eterna.

Passarem per diferents finques. Al principi és tot descens,
fins a arribar al final que té una forta pujada, després de la
qual arribarem al monestir de Lluc.

Estarem ben cansats. Al bar, aigua fresca, cerveses i
pastissos. Com nous!"

FENT CARRERANY FA LA VOLTA AL PUIG ROIG
La propera excursió que tenim progra-

mada és la volta al Puig Roig. La partida
serà dia 25 d'octubre, des de la Plaça, a les
8,30 hores i hi anirem amb cotxes
particulars.

S'ha de dur el berenar i el dinar que
farem al coll dels Ases i a les cases d'Es
Cosconar, respectivament, i aigua a voler,
sobretot si el dia és calent.

Aquí teniu una descripció de
l'excursió que hem extret de
"BalearsNews" que vos posarà al corrent
del que vos trobareu si hi veniu.
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SETEMBRE EN IMATGES: FESTES, FIRA I ALTRES HERBES

Tomeu Arbona encetà les festes amb el pregó fent un
recordatori dels seus primers anys a Maria, fins ara.

A les festes no hi pot mancar el ball de bot.

Presentació dels equips més joves i inauguració del cap de gespa artificial.

Panxes verdes contra panxes grogues. Jugadors de
diferents èpoques del Mariense, jugaren un partidet.

El sopar popular s'ha convertit en l'acte més
multitudinari de les festes
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Després del sopar
popular, el
president Antich i
el batle Antoni
Mulet felicitaren
les festes als
Mariandos

Diferents moments
dels divertits

playbacks, concurs
que fou guanyat

per Maria Magda-
lena Vanrell Font i
Maria Margalida
Ferriol Galmés
amb la cançó

"Baby Girl" del
grup Acqua
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Tirada de guàtleres organitzada per la societat de
caçadors "Sa Guàtlera"

Preparatius per al Rock'N'Rostoll, a Son Perot.

El pintor Paul In den Eicken, resident a Maria, devora
una de les seves obres.

El concert de Contemporary Club Ensemble a l'església
tancà el XXII Festival de Música Clàssica del Pla.

Xerrada sobre "El sexe a través de la història" a càrrec
de Jaume Serra.

Carreres de motorets a Son Roig
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MariantòniaOliver representant "La paraula i els peus
nus" a la plaça de Dalt.

Horris Kamoi encalentí l'ambient de la plaça

Mariatukada organitzà la festa pel seu compte, realitzant una tocada per tot el poble i dinant d'una paella a la plaça
de Dalt

Carrera en benefici de l'esclerosi múltiple, en el moment
de la sortida.
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Imatges de la fira a la plaça i els seus envoltants.

Les exposicions no poden faltar a la fira

A la paradeta dels
Embotits Matas tenien

un bisbe impressionant

L'Associació
d'Equatorians de

Maria féu
demostracions dels

seus balls

És temps de bunyols

Paradeta del taller
"Cactus" de de na
Catalina Mestre
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CARTA OBERTA A MIQUEL
ROSSELLÓ QUETGLAS.
Estimat Miquel:
Crec que quan te vaig cridar per telèfon, et vaig dir que ja
m’havia arribat la teva carta. Si no t’ho vaig dir, vull que
sàpigues, que ja fa mesos que la tenc en el meu poder. Va
tardar un poc en arribar, però vaig tenir el goig de rebre la
teva nota i, sobretot, de poder conèixer un poc millor,
aquesta gran dona, la teva senyora, que tant de bé va fer a
molts de germans nostres, amb el seu esperit solidari, de
sacrifici, d’entrega generosa i tot fet amb goig i alegria.
Que preciós seria que hi hagués moltes de persones, que
poguessin arribar a la fi del seu llarg pelegrinatge, per
aquest món, amb una vida tan plena d’obres de caritat i
misericòrdia! Sense cap dubte, des del cel segueix, com
dius, intercedint per aquelles persones a les quals se sent
lligada pel seu amor i dedicació, mentre va desenvolupar
la seva professió. Per tot el que dius d’ella, es veu, que la
seva activitat no la basava en els doblers, sinó en fer el
bé, de la mateixa manera que tu, malgrat la limitació pròpia
de la teva malaltia, ets un apòstol que escolta, així com
orientació per a molts de germans que te visiten i te
necessiten. M’omple d’alegria que puguis donar aquest
servei tan valorat i cotitzat per molta de gent, que el que
més necessiten és que els escoltis i sàpigues guardar el
secret. Per desgràcia, vivim uns moments d’estrès a la
vida, no hi ha espai per aquesta necessitat tan urgent i
necessària, sobretot per als majors, malalts o que viuen la
solitud. Que el senyor te concedeixi el do de la saviesa
per poder fer el bé a molts de germans nostres, que sense
cap dubte t’ho hauran d’agrair tota la vida. Per aquí també

feim el que podem per ajudar la gent que més ho necessita,
en tots els sentits, espiritual, moral, psicològic i no diguem
en l’aspecte econòmic. Fa pena veure la situació de
pobresa en què es troben moltes famílies i l’esforç que
els suposa guanyar alguna cosa per sobreviure. Crec que
sí que és cert que la crisi és mundial. Pens que encara a
Espanya es tenen més mitjans per sortir-ne sense arribar
a aquesta extrema situació. Tal vegada m’equivoqui, però
crec que la pobresa no és tan extrema, ni tan generalitzada.

Amb molt de gust t’he dedicat uns moments,
d’aquest dia de juliol, amb fred aquí i vosaltres amb calor.
Compta sempre amb la meva oració perquè el senyor et
concedeixi els dons i les gràcies que necessites en cada
moment. No oblidis resar per nosaltres i per la nostra gent

Amb sincer afecte,
Sor Francisca Negre.

DUES ARTISTES DE MARIA SELECCIONADES EN UNA COL·LECTIVA DE
JOVES ARTISTES EMERGENTS

Na Francisca Maria Bergas, amb dos gravats i
n'Antònia Bergas amb dues pintures foren les dues
representants marieres a l'exposició col·lectiva PRAXIS
MMIX que es va inaugurar el passat dijous dia 3 de
setembre a l'espai Ramon Llull i que comptava amb el

suport de la Conselleria d'Educació i Cultura. En aquestes
dues fotografies podeu veure les dues somrients artistes
davant les seves obres el dia de la inauguració de
l'exposició.

Enhorabona a totes dues.
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El passat dissabte dia 12 de setembre va tenir lloc
a Cas Metge Monjo la presentació d’una nova associació
de Maria. Aquesta associació que reuneix els equatorians
que han passat a viure entre nosaltres duu el nom de WIL-
MAR, agafant les inicials del pare i la filla equatorians
que trobaren una mort tràgica el passat mes de gener. A
partir de les dificultats en què es trobaren per repatriar els
cadàvers, varen veure la necessitat d’unir-se i sorgí la idea
de l’associació que dia 12 presentaren públicament. El
president Vicente Tandazo exposà les idees i intencions
de la nova associació i expressa les ganes que tenen de
mostrar-se i mostrar la seva cultura entre nosaltres i
adquirir alhora coneixements de la nostra llengua i cultura.

Aquell mateix dia ja anunciaren que per la fira de
Maria tenien intenció de muntar una paradeta per donar-
se a conèixer una mica més a la gent del nostre poble.
Digué, també,  que ja comptaven amb prop de cent afiliats.

L’acte comptà amb la presència del president de la
Federació d’Equatorians de les Illes Balears, el regidor
de l’Ajuntament, Bartomeu Serra i el director de l’Escola
de Maria, Magí Ferriol.

CREADA UNA ASSOCIACIÓ D’EQUATORIANS RESIDENTS A MARIA

Directius de la Federació, amb les autoritats assistens i la junta directiva de l'Associació Wil-Mar, de Maria

Intervenció de Bartomeu Serra,
acompanyats de la junta directiva local

Danny Razza, que interpretà un grapat
de cançons, amb el seu company

d'escenari
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NOTES D’ESTIU PER LA TARDOR

Demanar disculpes i desprès permís (i supòs que
no s’enfadarà), a En Climent Picornell per haver-me
inspirat en un capítol d’un llibre seu per posar aquest títol
a l’article.

Ja se sap que el sol de l’estiu fa molta claror i per
això a vegades un té els ulls mig clucs i sembla com
entabanat i condormit, i paradoxes de  la vida, resulta que
un hi veu poc.

I tot això a què ve, em direu. Idò ve al fet que m’he
trobat que algunes coses que tenia per ben clares ara
resulta, analitzades amb els ulls mig clucs per la claror
solar i amb una calor sense vergonya de boca-forn, ara
resulta que no les veig clares, vaja, que no són com jo em
pensava.

En primer lloc començaré per la influència que em
creia que tenien els sants en la regulació dels fenòmens
meteorològics que vénen del cel, que dominaven l’ofici;
em referesc a Sant Bernat, el frare per excel·lència pels
nostres redols, que sempre s’havia dit que l’apagava, idò
quasi una setmana després de celebrar la seva festa, resulta
que les temperatures diürnes encara s’enfilaven més enllà
dels 35º C a l’ombra; no em direu que d’això se’n digui
tenir poder. O és que ha perdut els papers o influència a
les altures.

La segona cosa és que haurem de vigilar són els
porcs per fer les matances d’enguany. Que Sant Antoni
ens guardi la porcelleta. Amén! Com que a les tomàtigues
de ramellet els ha agafat “pipida”, la puta Tuta en diuen,
jo he arribat a pensar qui sap si no estan infectades per la
grip A! El cert és que pocs enfilalls tendrem per passar
l’hivern; i com que també les figues, amb la calor
d’aquests dies, sembla que estiguin bullides, haurem
d’engreixar els porcs amb gra, i no sé si ens sortirà a
compte. Sense enfilalls de tomàtiga, al manco que el sant
ens asseguri les sobrassades, que si no l’hivern podria ser
molt llarg, i només faltava això per haver d’aguantar la
crisi. Alguna cosa falla per la volta celestial!

Un altre tema que m’ha fet trontollar els meus
fonaments és la pèrdua de la meva identitat. Jo ja no som
jo. M’explicaré.

Resulta que des de ben petit, sempre he cregut que
jo era i seria sempre “En Toni de s’adrogueria”; així se’m
coneixia abans i jo em creia que seria per sempre més;
idò mira per on ara resulta que he canviat d’identitat. Jo
ja no som jo per mi mateix, sinó per altri.

Mirau. Quan vaig pels carrers del poble hi ha molta
gent que no conec i també molta que no em coneix, fins
aquí tot normal i lògic; els anys d’absència de residència
permanent no passen en va.

Si m’atur a xerrar amb algun grup de gent, a parlar
del tema que sigui, i si en aquest grup hi ha algú que no
em coneix, quasi bé sempre n’hi ha qualcun que sol ser
més jove que jo i en preguntar a la concurrència qui som,
els interlocutors per identificar-me davant aquella persona
diuen que jo som el germà d’en Joan  o de na Joana
Gelabert, i de seguida la persona en qüestió em té ben
classificat, ... ah... aquell que viu a Barcelona! Idò, què
us pensau! Jo ja no som jo, sinó que som: “el germà de”.
No em direu que no sigui ben trist no esser res per un
mateix sinó per altri. A què ens hem de veure!

I encara un altre tema m’ha fet trontollar conceptes
de la construcció que jo em pensava que tenia per ben
clars. M’ho contava un amic picapedrer, mentre fèiem
unes herbes dolces en un cafè de la plaça. Resulta que a
Ciutat han construït un gran edifici emblemàtic i de molt
presència per fer-hi curses ciclistes i mira per on, no varen
tenir en compte la consistència, hi posaren tanta i tanta
“arena”, a més de fer el morter amb terra de “matas”, que
ara resulta que no s’aguanta i fa figa.

País ve de païssa...com deia en Pep Melià.
Horreur!

Antoni Gelabert Mas
Maria de la Salut, estiu-09
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ART PER ARREGLAR LES TEULADES
Com tots sabeu les teulades de l’església estan en

molt mal estat. Per tal de recaptar doblers i poder arreglar-
les la parròquia de Maria va posar en marxa una rifa de
dos quadres. El sorteig es va dur a terme el dia de la fira i
els números que sortríren varen ser: paperetes verdes núm.
3270, paperetes vermelles núm. 1053. A dia de tancar la
revista encara no han sortit els guanyadors, esperem que
algú se’n pugui dur les dues obres d’art.

SURT AMB ELLA!
El problema de les bosses de plàstic és que

romanen en el nostre entorn anys i panys contaminant
moltíssim. D’un temps ençà des de les insititucions i des
d’algunes grans cadenes es promou l’ús d’altres formes
menys contaminants, com ara la senalla de tota la vida.
El nostre Ajuntament s’ha sumat a aquesta iniciativa la
qual ha tengut un èxit impressionant (en quatre dies hi va
haver comerços que donaren 100 floretes). Des d’aquí
donam suport a aquesta iniciativa i esperam que la gent
que la vagi a cercar la faci servir a l’hora d’anar a comprar.

En tot això només un emperò. Són molts els
veïnats i veïnades que han anat passant pels diferents
comerços del poble que s’han trobat que no tenen els
segells que acreditin que hi ha comprat, ja que exhauriren
les existències i no els havien subministrat més floretes
indicadores de la compra.

EL VI “ES PUJOL DE MARIA” PREMIAT
La noticia la

llegírem a la premsa, a
finals del passat mes de
setembre. El vi “es Pujol
de Maria”, que com el seu
nom indica surt d’unes
vinyes ubicades a Es
Pujol, propietat del Mateu
Estelrich de Santa
Margalida i amb arrels
marieres per part de mare,
ha rebut la medalla d’or en
un certamen organitzat a
Alemanya que ha reunit
prop de sis mil vins a concurs. Aquest vi que compta amb
l’elaboració de l’enòleg petrer Arnau Galmés, ha guanyat
el primer premi en el certamen MUNDUSVINIS, un
concurs avalat per un jurat internacional. El vi que es fa a
partir de les varietats Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah,
s’elabora als cellers de Petra on compta amb la darrera
tecnologia i segons conten els seus propietaris després

s’envelleix en bótes de roure francès. Enhorabona a en
Mateu i a n’Arnau i a veure si un dia feim una xerradeta
amb ells perquè ens ho expliquin de manera més detallada
i amb una botella de vi a la taula.

GESPA A LA PLAÇA D’ALLÀ DALT
Si aquesta darrera setmana de setembre heu passat

per la plaça de l’església, haureu pogut observar com en
un extrem de la plaça ha sortit una verdor inesperada de
tal manera que més d’un es deu haver demanat si havien
sembrat gespa entre els blocs que formen l’empedrat de
la plaça. L’aparició de tal verdor té una explicació més
senzilla, però que alhora té un punt poètic.

Si ho recordau, un dels actes que es feren a la plaça
durant les festes, fou una actuació de la companyia de
dansa de na Mariantònia Oliver, que posà en dansa una
sèrie de poemes de diferents poetes illencs. En un moment
donat de l’obra, els intèrprets jugaven amb civada. Una
part d’aquests grans de civada sortiren de l’espai escènic
i anaren a parar a les encletxes entre les blocs de
l’empedrat. Si a aquest fet hi afegiu les pluges que tot
just passat festes començaren a caure entendreu que els
brullols apareguessin, oferint una imatge més que curiosa
de la plaça.

PINTADES DESPINTADES TORNADES A PINTAR
Uns dies abans de la Fira de setembre vàrem poder

observar com una brigada municipal procedia a netejar
les pintades que des de feia temps decoraven les parets
de la Plaça del Mercat, dels voltants de l’escola i del pati
del recinte escolar. Des d’aquestes mateixes pàgines ens
queixàrem de la mala imatge que tot plegat tenia i del
contingut xenòfob d’algunes de les pintades i demanàvem
que les esborrassin. Es veu que davant de la suposada
presència massiva de gent de fora poble per la Fira es
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procedí a eliminar-les per no quedar en evidencia. Però
es veu que al pati de l’escola n’han aparegut unes altres
de signe contrari a les primeres, tot just acabada de repintar
la paret. Tornam a dir el mateix. Convendria netejar-les
com més aviat millor. I a veure si entre tots aconseguim
fer entendre als nostres futurs quintos, entre altres, que
no és precisament cap signe de maduresa deixar la seva
empremta embrutant les parets del poble. Més aviat és
una demostració d’una adolescència no superada.

de la cultura del poble del desert africà. D’aquesta
relació en surten uns llaços tan estrets que molts cops
les famílies d’acollida visiten els nins saharauis, per
conèixer in situ les seves famílies i el seu món tan
diferent del nostre.

Enguany, a més, l’AMIPA de l’escola de Maria
va voler aportar el seu gra d’arena i obsequià les nines
amb xandalls que s’endugueren per repartir entre els
nins saharauis.

Fins l’any que ve.

SAHARAUIS A L’ESTIU
Aquest estiu haureu pogut veure passejar-se

pels carrers de Maria, quatre precioses criatures. Són
les nines saharauis que podeu veure a la fotografia, les
quals des de fa uns anys passen els dos mesos estiuencs
amb les famílies d’acollida marieres. Segons ens diuen
els pares adoptius l’experiència és gratificant per
ambdues parts ja que les nines s’allunyen un temps de
les condicions extremes en què viuen, com a
conseqüència del conflicte entre el poble saharaui i el
govern marroquí i les famílies d’acollida aprenen coses

MADÒ MARGALIDA COMPLEIX 101 ANYS
Va ser l’any passat que el poble de Marià es bolcà

en la festa que dedicà al centenari de madò Margalida
Gual Matas. I ja ha passat un any i els cent ja són cent un.
Per celebrar-ho, enguany madò Margalida rebé un regal
especial en forma de ram de flors remès per part de la
gerència i dels treballadors de l’Hospital Comarcal d’Inca
que la volgueren felicitar d’aquesta manera.

Enhorabona a la nostra centenària més un i a veure
si l’any que ve celebram els cent i dos més.

SOPAR BENÈFIC DE L’ASSOCIACIÓ CONTRA EL
CÀNCER

Com cada any, l’Associació contra el Càncer de
Maria torna organitzar el seu sopar anual benèfic per
recollir fons en la seva campanya de prevenció contra la
malaltia. El sopar serà divendres dia 23 al Restaurant Ses
Torres, a les 21
hores. Podeu
comprar els
tiquets del
sopar als llocs
habituals al
preu de 20 •.
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          HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16.30 a 20.30 hores.
UNITAT SANITÀRIA: de dimarts a divendres
de 9 a 15 hores. (els dilluns, de 14 a 19 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

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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BENVINGUTS:

ENS HAN DEIXAT:

Pedro Quetglas Ribas va morir el passat dia 30 de setembre
a l'edat de 89 anys. Vivia al carrer Antoni Monjo, número 11.

Que descansi en pau

Enhorabona als seus pares i família

Salma Hamouti Omoussa nasqué el passat dia 12 de
setembre. És fill de Said Hamouti Boullalas i Khadija Omoussa.

Isabel Quetglas Carbonell vingué al món el passat dia 16 de
setembre.  Els seus pares són Miguel Quetglas Alcover i Margarita
Rosa Carbonell Marí.

Josep Sebastià Sabater Ginart  nasqué el passat dia 17 de
setembre. És fill de Jaume Simó Sabater Garau i Rosa Maria Ginart
Serrano.

Lays Rochados Santos vingué al món el passat dia 21 de
setembre.  Els seus pares són Roberto Rocha da Silva i Samanda
Dos Santos Silva
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El temps

PLUVIOMETRIA

TOTAL: 0 LITRES

Temperatura Màxima
35,4º C (Dia 19)
Temperatura Mínima
20,1º C (Dia 1)
Temperatura Mitjana
26,9º C
Mitjana Màximes
32,2º C
Mitjana Mínimes
21,6º 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
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POEMES I GLOSES

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

Si pel cas s'estrevenia
per dins Algaida passar,
preguntau pen Capellà
per qualsevol cosa sia,
de tot quan té vos darà.
Si veniu a punt de migdia
vos convidarà a dinar,
si és es vespre a sopar
un bon llit per descansar,
sa dona per disfrutar
només es vol reservar
només es vol reservar
un redolet com sa mà
que té davall sa camia.

(publicat a Fent Carrerany fa vint anys)
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
L’Editorial de l’octubre fa una reflexió sobre les

eleccions que s‘han de dur a terme aquest mes. Deu fer
molts d’anys que unes eleccions no es fan tan envant.
Giram pàgina i en Jaume Mestre escriu sobre l’incivisme
d’alguns mariers que donen mala fama al poble. Vint anys
després aquesta mala fama encara ens persegueix.

A revistes passades hem vist anunciat l’homenatge
a l’amo en Xesc de son Cloquis dins la VIII Festa
Folklòrica Cultural Mallorquina de Son Ferriol. En
aquest cas és en Nofre Sureda qui ens en fa cinc cèntims
i reprodueix el discurs del batle, el dia de l’homenatage.

A la secció Casa de la Vila podem llegir l’acta de
la Comissió de govern del dies 14 i 28 de setembre. Tot
seguit en Pere Fons segueix explicant el sagrament del
baptisme. És curiós que digui que el baptisme ha de ser
un fet conscient perquè sinó, no té valor.

A la revista de setembre havia sortit publicat un
reportatge sobre el Vellmarí, el qual segueix aquí en forma
de còmic.

A la secció d’Opinió, en José Luís Corresa fa una
anàlisi política amb vistes a les eleccions. I seguint amb
temes seriosos, al Correu obert hi ha cartes per al Consell
de Redacció, per al Cop de Gas, per a l’Ajuntament ...
una secció, com sempre molt participativa.

Per distreure’ns una mica, giram pàgina i en
entretenim amb els Poemes i Gloses de l’amo en Biel
Jordà, l’amo en Xesc de Son Cloquis i l’amo en Biel
Femenies. També per passar una bona estona hi ha Sa
xerradeta, que aquest mes és amb l’amo en Bernat
Quetglas, un personatge molt interessant.

La Demografia d’aquest mes està plena amb quatre
noces, però no ha nascut ni ha mort ningú.

Com sabem el mes de setembre són les festes del
poble, i la revista d’octubre està plena de fotos dels
diferents actes festius.

Per seguir amb l’entreteniment, hi ha els
Passatemps i el Bullit de notícies gràcies al qual sabem
que hi ha un orgue nou per al cor de la parròquia, que per
les festes hi ha hagut meló...

En el Carrerany Esportiu se’ns diu el VII Torneig
de futbol-sala ha finalitzat, que el Fonthisa ha començat
la temporada i coneixem el sensacional triomf de Jeroni
Bergas davant Miquel Illescas (campió d’Espanya).
També hi ha lloc per a les bicicletes i el Trofeu Verge de
la Salut o la VII Volta ciclista a Menorca.

No podem acabar sense anar d’excursió, en aquest
cas al Castell del Rei.
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NOU PRESIDENT A LA SEGONA ONA
        A l’assemblea a general de socis de l’associació de
la segona edat de Maria de la Salut, Segona Ona, celebrada
el passat divendres dia 12 de setembre al local social, es
va produir el relleu a la junta directiva fundadora de
l’entitat.

La primera presidenta que ha tengut aquesta
associació, Francisca Jordà, va agrair a tots els socis la
col·laboració i va manifestar que ha estat una experiència
enriquidora, manifestant que els membres de la primera
junta directiva seguiran, com a socis, participant a les
activitats que s’organitzin.

Després de llegir els noms dels membres de la nova
directiva, els socis varem aprovar per àmplia majoria la
candidatura. La composició és la següent:

President: Tomeu Arbona Quetglas
Vicepresident: Ramon Porcel García
Secretària: Margalida Mascaró Bergas
Tresorera: Magdalena Ramis Mas
Vocals: Llorenç Genovart Alomar

Joana Ferriol Tous
Isabel Mas Cifre
Margalida Pascual Negre
Catalina Pastor Quetglas
Catalina Pascual Negre
Francisca Estarellas Tugores
Maria Bergas Morey

Després de l’elecció, el nou president va agrair als
assistents el suport rebut a la votació. Seguidament, en
nom de tots els associats va manifestar l’agraïment a tots
els membres de l’anterior junta directiva la tasca realitzada.
També va afirmar que espera la col·laboració i la
participació dels socis en totes les activitats que
s’organitzin.

El nou president, Tomeu Arbona, i l’anterior presidenta, Francisca

Una vegada acabada la reunió assembleària, els
socis es reuniren al restaurant Cas Metge Monjo per sopar
i ballar. Hi participaren 98 dels associats.

Posteriorment, el dissabte dia 19 es reuniren els
membres de la nova junta, amb l’objectiu de repassar les
activitats realitzades els dos anys anteriors i planificar la
nova programació que posteriorment s’oferirà a la massa
social. Entre els acords d’aquesta reunió cal destacar que
l’associació seguirà oferint les classes dels balls, de saló,
de línea i de boleros, en els mateixos dies i horaris de
l’any anterior. Aquestes classes seran ateses pels mateixos
professors que el curs anterior. També es va decidir
participar amb una paradeta informativa a la fira de Maria,
el diumenge dia 27 de setembre.
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Qui dies passa... setembre 2009
Divendres, 11: La primera comunió... fa trenta anys.
Fa temps, fa molt de temps que La Trinca, un, aleshores,
cèlebre trio d’humoristes català, ens feia passar bones
estones amb un humor carregat de mala bava, àcid,
punyent, divertidíssim que es ficava amb tot quant es
movia davant seu. Record que feren una paròdia (una de
les seves especialitats, això d’agafar un tema seriós i fer-
li la volta) d’una cançó d’Antonio Machín: “La primera
comunión”. Aquell trio de capsigranys cantaires
transformaren la lletra i la convertiren en “La primera
manifestació”, on uns pares progres es manifestaven
nerviosos, exultants i alhora orgullosos davant la primera
manifestació del seu fill i els nervis que passaven abans
de l’esdeveniment.

Jo no sé si el meu cas pot ser comparable als nervis
que es passen abans d’una primera comunió, ja que a
aquests trenta anys n’hi hauríem d’afegir quinze o setze
més i la memòria ja no dóna per saber si m’hi vaig posar
nerviós en aquella ocasió, però sí que és cert que cada
any, el vespre abans de començar un nou curs escolar, no
puc dormir. Sense motiu aparent  (a hores d’ara ja hi hauria
d’haver posat call!) la son no arriba a guanyar-me i em
qued en blanc. I no hi ha res a fer. Igual que un novell
interí que entra a l’aula per primera vegada i s’enfronta a
la por escènica de l’aula. I quan he comentat el fet als
meus companys, i els he parlat de les tres dècades que ja
duc passejant-me per aquests móns, m’han mirat amb cara
estranya i no se’n sabien avenir. De fet, això em sol passar
cada vegada que de manera un poc especial l’endemà tenc
un compromís més o manco excepcional: una estrena
teatral, una xerrada, una entrevista, etc. No és una qüestió
de nervis, crec. Els nervis més o manco els control. El
que ja no puc controlar és la son.

També és cert (i això em consola en part) que m’ho
agaf en positiu i pens en el comentari que em va fer un
bon amic, quan li vaig comentar el fet: “Això vol dir que
la teva feina t’interessa, encara”.

Deu ser això!

Dissabte, 12: Una festa de Mallorca... buida, buida
buida. Amb els companys i companyes de la batucada,
dissabte capvespre, baixam a Ciutat a fer una sonadeta.
Ens hem ajuntat amb els arianyers, els margalidans i els
murers, per fer encara un poc més de renou. Ens diuen
que és per la Diada de Mallorca que hem de sonar i que
ho hem de fer a les escales que van de La Rambla fins a la
Plaça Major. Ens deixen al costat dels instituts i baixam,
Rambla avall, una batucada darrere l’altra, fins a les
escales de la Plaça Major. La gent, poca gent, que es
passeja, pel cèntric carrer palmesà ens mira amb cara de

sorpresa. On deu ser la festa? Un cop a les escales ens
esperam una bona estona fins que fa acte de presència la
presidenta del Consell de Mallorca. Tot just arriba i una
de les batucades comença a sonar unes peces. Després
una altra. La presidenta deu  tenir pressa, ja que a la segona
peça desapareix de l’escena. De gent que s’ho mira des
de baix de la Rambla, o des de dalt de la Plaça Major,
quatre amics i familiars i qualque turista despistat. On
deu ser la festa? Nosaltres, ja que ens hem desplaçat,
procuram engrescar-nos tot sols i fer tanta bulla com
podem. En haver acabat, xino-xano i cap a l’autocar. On
devien fer la festa? Quina festa?

Dimarts, 15: Una nova associació... Una oportunitat
perduda o una ocasió immillorable?  Llegesc a la premsa
que aquest passat dissabte es presentà a Maria una
Associació que vol representar els interessos dels
equatorians i equatorians que han passat a viure entre
nosaltres, al nostre poble. Perfecte! Ells més que ningú
són conscients de la necessitat que tenen d’estar units per
defensar millor els seus interessos. En un món, el nostre,
on bona part dels drets humans (escolarització, sanitat,
prestació social, etc.) per sort, estan reconeguts, pel sol
fet de ser persona, independentment que hagis nascut en
un lloc o un altre, la lluita per unes condicions laborals
emparades per la legalitat no els deuen resultar, per la
seva condició d’immigrants, tan fàcils. I encara que només
fos per això, l’associació ja s’ho pagaria. Però, pel que
llegesc, l’associació vol anar més enllà i agafa el nom de
les dues víctimes (pare i filla) equatorianes que a penes
fa un any trobaren la mort en un accident desgraciat. La
gent de Maria, és cert, no va fer cap distinció entre
nouvinguts i veïnats de tota la vida, qual va ocórrer la
desgràcia i es solidaritzà i els ajudà a repatriar els cossos
dels seus, al seu país. Som molts, a més, els mariers que
hem tengut la sort de poder comptar amb la inestimable
ajuda d’alguna dona equatoriana que s’ha fet càrrec
d’assistir algun parent nostre, que, per edat o per alguna
circumstància, ja no es podia valer per ell mateix. I tots
hem estat d’acord a valorar l’especial sensibilitat que tenen
a l’hora de cuidar dels nostres majors, que es veuen així
assistits i acompanyats. La gratitud i l’entesa, per tant,
hauria de ser un pont extraordinari per acostar-nos
mútuament. Potser per això no m’agradà gaire veure com
els dies de festa, com per exemple en el sopar popular,
pràcticament no feren acte de presència; o veure com a
l’esplai a penes hi ha nins equatorians (i no diguem
magribins); o quan veig que se’n van lluny del poble i
lloguen un espai per jugar a volei i reunir-se els caps de
setmana. La integració, aquesta paraula tan mala de definir
i tan mal·leable i diversa, no passa per guetitzar i fer nuclis
a part, sinó per unir, per acostar-se, per conèixer el món
dels altres i així poder-lo entendre i compartir-lo. I en
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aquest sentit la llengua, la nostra llengua, hauria de ser el
camí cap a aquesta entesa i comprensió. I en aquesta tasca
hi hem de participar tots: els autòctons i els nouvinguts. I
és necessari, absolutament imprescindible, que els poder
públics hi juguin un paper destacat, engrescador, que animi
a aquest coneixement de la llengua i al seu ús, entre la
població nouvinguda i a no renunciar sistemàticament al
seu ús a la població autòctona quan es troba amb un extern.
Com volem que apreciïn i s’interessin pel nostre món,
per la nostra llengua, pels nostres costums, si nosaltres en
feim renúncia de manera sistemàtica? Ara hi ha uns
interlocutors coneguts. És l’hora d’aprofitar l’ocasió i
treballar conjuntament.

escoles, als instituts, als locals socials i culturals. No hi
ha cap centre escolar, educatiu, que no tengui en el treball
teatral un dels seus objectius anuals. Cada curs, cada grup,
cada nivell prepara alguna cosa de teatre amb els seus
professors, que després, a finals de curs, mostra davant
de tothom, pujant a un escenari professional i amb tots
els mitjans tècnics posats a la seva disposició. Quina
experiència! I els nins, des de petits, viuen el teatre com
un fet associat a la seva formació, al seu gaudi, a la seva
quota de responsabilitat en un exercici col·lectiu. I d’això
ja en fa vint-i-tres anys! Quin públic no s’ha format en
dues dècades de feina intensa, constant i coherentment
planificada!

Diumenge, 27: Un anònim voluntariós. És dia de fira.
Des de fa un bon grapat d’anys, el darrer diumenge de
setembre, el poble viu una fira que vol ser la nostra fira
que no teníem. És cert que quan va néixer, ara ja deu fer
una quinzena d’anys, va ser pionera en el seu estil, però
ara ja n’hi cinquanta més com ella. Tot i això, ha arrelat
força com per interessar els mariers i els forans. Enguany
hem convidar uns amics, amb els quals ens veiem poc, a
passar el dia amb nosaltres. I sobre les dues i mitja, pujam
cap a ca nostra a dinar. Pel camí, passam per davant d’un
conegut restaurant. El carrer de l’establiment i els altres
dels voltants són plens de cotxes aparcats. I em fix que en
un cotxe un netejavidres aguanta, sobre el vidre del
parabrises, un paper que té alguna cosa escrita a mà.
Instintivament pens en algun missatge que qualcú deu
haver deixat a qualque conegut. Encuriosit, però, m’hi
acost i tot d’una veig que la cosa no va per aquí on em
pensava. Escrit amb bolígraf blau, amb majúscules, i lletra
algun anònim escriptor ha amollat en aquell paper tot un
discurs reivindicatiu sobre la situació socioeconòmica del
país (d’Espanya, s’entén) en un castellà realment curiós,
farcit de faltes d’aquelles que els ensenyants acostumam
a combatre de manera (sembla pels resultats) bastant inútil.
L’escrit, per davant i per darrera del full, no perdona ningú.
Surten tots els cappares: el poder polític, el judicial, el
religiós, els poderosos mitjans de comunicació. Hi ha
llenya per a tothom. La meva mirada se’n va cap al cotxe
situat just al davant i veig un altre exemplar, també
enganxat al netejavidres corresponent. Encara que les
frases són diferents, la intencionalitat, el to i la temàtica
es repeteixen. Quina feinada! Desconec qui són els
propietaris dels dos cotxes i si ha estat casualitat o
premeditat que els dos escrits apareguessin en aquests i
no en altres. Torn els paperets al seu lloc, no fos cosa que
l’anònim escriptor m’estigués vigilant. No seré jo qui em
carregui la seva feina. La meva obsessió per la lectura de
tot quant es posa al meu davant no ha de ser la culpable
de carregar-se el seu objectiu i la seva feinada.

Joan Gelabert Mas

Dissabte, 26: Una Fira de Teatre a prova de crisis. M’ho
comentava un company de feina i que també té la curolla
del teatre, encara que ell es limiti al paper d’espectador,
apassionat i constant, això sí: “Sort de la Fira de Teatre
de Manacor”. Efectivament, a penes dues setmanes
després d’haver començat el curs escolar i quan més
atabalat vas amb les programacions, amb definir bé el
camí que ha de seguir el nou curs, la fira teatral manacorina
es converteix en una mena de bàlsam, d’oasi, on
desconnectar de la realitat quotidiana i submergir-te en
una mena de teràpia catàrtica que t’ajuda a relaxar-te en
uns moments especialment estressants. I és un miracle.
Manacor és un miracle teatral. Els afeccionats al teatre
ho saben, ho sabem, i bé que ens n’aprofitam els qui vivim
a prop de la vila manacorina. És molt difícil trobar una
població, al nostre petit país, on el fet teatral hagi arrelat
tant i amb tanta força que es pugui permetre programar
una fira de deu dies, amb una quarantena d’espectacles
diferents i amb una assistència que superi el 90% de les
localitats disponibles. I que de les companyies que
presenten obra, n’hi hagi unes quantes de manacorines!
Que com s’explica això? Potser mirant que fan a les
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Quatre noves visites pel Pla d’Obres i Serveis per a
2010

Miquel Rosselló, conseller de Cooperació Local i
Joan Font, director insular de Cooperació Local continuen,
un cop iniciat el nou curs polític, amb la ronda
d’entrevistes amb batles i batlesses que el portarà a visitar
els municipis de Mallorca en els propers mesos.

Al llarg tot el matí l’equip del departament de
Cooperació Local ha visitat Santa Maria del Camí, Alaró,
Costitx i Maria de la Salut.

Aquestes reunions amb els ajuntaments han servit
per preparar el Pla d’Obres i Serveis 2010. S’han avançat
projectes i avantprojectes i s’han aclarit algunes dubtes i
qüestions, que faran la convocatòria molt més senzilla i
eficaç.

També s’ha aprofitat per informar de l’ampliació

dels serveis d’assistència i assessorament municipal que
ofereix el departament de Cooperació Local, que passa
dels dos serveis de començament de legislatura als set
actuals. En concret  assessorament econòmic-financer,
jurídic, d’Agenda 21 Local, per al desenvolupament local,
qualitat i formació, projectes europeus i cooperació tècnica
en projectes d’obra i de direcció d’obra.

Per altra banda, aquests municipis han expressat el
seu interès en una propera línia de subvencions per a
realitzar estudis i obres de reforma per a evitar fuites
d’aigua. El conseller de Cooperació Local, Miquel
Rosselló, ha avançat que confia que aquesta línia de
subvencions pugui convocar-se en breu.

Finalment, Joan Font, ha comentat que la
convocatòria per subvencionar als ajuntaments
l’adquisició d’equipament per a fires locals es resoldrà
en les properes setmanes.

El batle Antoni Mulet demana al Consell que
millori el finançament municipal i agiliti el traspàs
de competències, l’exoneració de taxes i el
pagament de certificacions

El batle de Maria de la Salut, Antoni Mulet, va
transmetre avui al conseller de Cooperació Local, del
Consell de Mallorca, Miquel Roselló, la necessitat de
millorar el finançament municipal, fer realitat l’exoneració
de taxes i el traspàs de competències als ajuntaments, així
com donar celeritat al pagament de les certificacions per
a saldar deutes pendents amb proveïdors i contractistes.

Mulet, qui malgrat plantejar tot un seguit de
reivindicacions va reconèixer l’actitud positiva i el tracte
proper que ha imprès el conseller Rosselló al departament
de Cooperació Local, va exposar a la institució insular
els projectes que inclourà en el Pla d’Obres i Serveis 2010.

“Cooperació Local ens ha donat molt suport, però
és hora que el Consell de Mallorca faci efectives una sèrie
de propostes que ha anunciat, com per exemple el traspàs
d’algunes competències, com Cultura i Esport;
l’exoneració de taxes, l’increment del finançament o el
pagament de les certificacions”, va exposar Mulet.

El batle va informar que l’aportació del Pla d’Obres
i Serveis del 2010 serà l’establerta amb anterioritat
corresponent al  plurianual de les obres voravies i arbrat.
L’aportació  prevista per al 2010 ascendeix a 268.000
euros, el que  no fa possible  ampliar l’aportació i per tant

segurament, per part de l’Ajuntament  es  descarti
sol·licitar una nova inversió municipal.

El tema del finançament va causar frustració entre
els regidors de l’equip de Govern, atès que el pròxim any
es preveuen menors quantitats de recursos. A més, el Pla
E, de finançament estatal, també podria reduir-se i els
nous projectes s’orientaran a àrees socials, de medi
ambient i tecnologia. Com a conseqüència, el pla per a
millorar la xarxa de pluvials del municipi podria quedar-
se sense subvencions.

El batle de Maria de la Salut, Antoni Mulet, al costat
de regidors de l’Ajuntament, y del conseller de
Cooperació Local, Miquel Rosselló, axí com del
director Insular de Cooperació Local, Joan Font.
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EL FC MARIENSE

L’any que ve el Club de Futbol Mariense farà el
seu 40è aniversari, per això vull fer un petit homenatge a
tots aquells que feren possible que el club fos una relitat.

 Record que els inicis varen ser durs ja que no
teníem camp de futbol i cada any n’havíem de fer un de
nou després de la sega. Per tal de tenir-ne un en condicions,
un grup de joves decidírem comprar un terreny a Sa Font
i per poder pagar-lo anàvem de casa en casa a demanar
doblers, sort que la gent va col·laborar i el poguérem
comprar.

Encara record que el primer equip del Mariense
va jugar amb en Jordi Pastor com a president i en Miquel
Oliver com a entrenador. L’alineació era: Jaume Pastor,
Guillem Aulet, Nofre Sureda, Guillem Mascaró, Jaume
Ribas, Jaume Bergas, Magí Ferriol, Pere Antoni Quetglas,
Antoni Castelló, Jaume Pastor Arlès, Rafel Oliver, Lluc
Bunyol i Pep Ferriol.

Mirau si han canviat els temps que durant les
passades festes de la Mare de Déu es va fer un acte per
inaugurar el camp de gespa, per això vull recordar tots
els presidents del club que el 1995 foren homenatjats amb
una placa:  Jordi Pastor – el primer – Antoni Morey, Joan
Barceló, Bernadí Matas, Antoni Esteva, Magdalena
Carbonell (l’única dona), Pere Mas, Jaume Bergas, Andreu
Bergas, Gabriel Bergas i Esteve Mas.

També crec que és important recordar aquella
plantilla de juvenils, disputant el
 “Torneo Primavera” amb en Jaume Pastor, Nofre Sureda,
Jaume Ribas, Andreu Ximenis, Magí Ferriol, Lluc Buñola,
Damià Bergas, Jaume Bergas, Guillem Ferriol, Pep

Ferriol, Antoni Mestre, Antoni Castelló, Pere Antoni
Quetglas, Sebastià Quetglas, Xisco Mas, Jaume Pastor.
No em puc oblidar d’en Ramon Frau, el massatgista, i
l’aficionat número 1, en Bernat “Currillo”.

Al llarg dels diferents números de la revista aniré
publicant fotos i algunes sancions que formen part de la
història del Mariense, perquè hem de recordar que si avui
tenim aquest Poliesportiu és perquè als 70 hi va haver
gent amb molta il·lusió que desinteresadament  va posar
el seu granet d’arena.

Pep Ferriol Torelló

SEMIFINALS, 1 de setembre:
Caixa Postal - Rústic des Pla 4-3
Alumini Biel Vanrell - Es Triquet 4-6

FINALS, 3 de setembre:
3r i 4t: Rústic des Pla- Alumini Biel
Vanrell(no presentat)
Final: Caixa Postal - Es Triquet 4-3

CAMPIONAT DE FUTBET ESTIU 2009

Es Triquet, de Sineu, segon classificat El campió d'engunany, el Caixa Postal de Muro

Un dels primers equips del FC Mariense, que ara farà
quaranta anys
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INTRODUCCIÓ AL
MÓN DELS BOLETS
31 D’OCTUBRE A MARIA DE LA SALUT

PROGRAMA:
-9’00 h. Concentració a la Plaça del Pou per anar a un bosc del

terme de Maria a cercar bolets. La cercada durarà unes dues hores i
ens acompanyaran experts en bolets.

-12’00 h. Classificació de tots els bolets trobats.
-14’00 h. Dinar a Cas Padrí Toni d’un menú de bolets.
-21’00 h. «Introducció al món dels bolets»
Conferència a càrrec d’un especialista en bolets a Ca Ses Monges

Inscripcions a l’Ajuntament fins dia 28 d’octubre. Preu 10 euros (no inclou el dinar).
L’entrada a la conferència és gratuïta i l’assistència al dinar és voluntària, però s'ha fer la
reserva el mateix dia de la inscripció a l'activitat.

Organitza: Patrocina


