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2

Sumari

Bartomeu Pastor Sureda, Antoni Gelabert Mas, Antoni Fiol Morey, Joan
Ferriol Mascaró, Lluc Matas, Margalida Rico, Pep Ferriol Torelló i
Tomeu Arbona.

Lloc Web:
www.fentcarrerany.cat
correu electrònic:

   fentcarrerany@premsaforana.cat

Ja som a finals d’any. És hora de fer balanç i veure què ha passat
aquests darrers dotze mesos. Pel que fa a Maria, el nostre poble, cal remarcar
un fet extraordinàriament positiu. Les revistes de finals de l’any passat i
de començament d’any es feien ressò de la petició unànime de la comunitat
educativa de Maria (pares i mares, ensenyants, alumnes i classe política)
sobre la necessitat de tenir un centre nou, únic, que pogués donar resposta
a les necessitats educatives del nostre poble, a començaments del segle
XXI.I a finals de novembre, un any després, aquestes obres ja han començat.

I la nostra associació? El balanç cal considerar-lo globalment positiu.
La revista ha seguit el seu camí, amb força dignitat i amb puntualitat. Els
continguts, molt diversos, han intentat mostrar allò que era la vida al nostre
poble, en un any, en què pel mig no hi ha hagut ni eleccions, ni
esdeveniments especialment significatiu. I a final d’any hem tengut una
sorpresa molt agradable en forma de recompensa per part de l’Associació
de Premsa Forana, de la qual formam part des del nostre naixement. La
fotografia publicada en la nostra portada del mes de gener ha estat
seleccionada com la millor fotografia de l’any publicada per la premsa
forana. El seu autor, el nostre col·laborador Antoni Gelabert, fou l’autor
de la instantània. I al marge de les revistes, cal citar les dues fites que ens
havíem marcades i que han arribat a port de manera molt satisfactòria.
Així, el passat mes de juliol tornàrem ser els amfitrions de la visita de la
gent de Bao (Catalunya Nord), que tornaren ser amb nosaltres per segona
vegada. Foren una setantena de convidats que mostraren al poble les seves
habilitats a l’hora d’executar tot un seguit de mostres diverses de cultura
popular que meravellaren la gent de Maria. I el mes de novembre fou el
torn de la jornada que dedicàrem als bolets, la seva classificació elemental
per destriar els bons dels dolents, la seva gastronomia, el seu coneixement.
Un altre èxit de convocatòria que interessà a gent de procedència i origen
ben divers. Una jornada inoblidable.

Per al 2010 la feina continua. A més d’intentar que la revista segueixi
el seu camí, amb més qualitat, intensitat, rigor i participació, si és possible,
una altra fita se’ns obre com a associació. Els nostres amics rossellonesos
ens volen a ca seva. Els agradaria que encapçalàssim una nxpedició que
els mostràs una mica el nostre perfil com a poble germà en llengua i cultura,
a pesar d’estar separats per la mar, per estats diferents i per una hiastòria
que ha pres camins diversos. Ho hem d’intentar, encara que ens representi
un esforç considerable i cercant ajuda fora si cal. Ho hem d’aconseguir.

I finalment ja només ens queda desitjar a tota la gent de Maria unes:

Bones festes de Nadal!
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IMATGES DE L'EXCURSIÓ A LA TRAPA

No hi ha excursió sense berenar, sinó, fa mal arribar. Aquí ja veim les cases de La Trapa

L'indicador que explica que La Trapa és una finca
comprada per subscripció popular. Fent Carrerany

participà en la seva compra.

Això és un
qanat, obra

d'enginyeria
hidràulica àrab

.

En Jaume i n'Esteve al molí de sang de les cases. De tornada a Sant Elm també haguérem de pujar.
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ROTES COMUNES/ ROTES DE LA MARE DE
DÉU/ ROTES DE LA CAPELLANIA. SEGLE XVIII.

Bartomeu Pastor Sureda

Dins del terme de Maria (fins a 1836 formava part
del de Santa Margalida) trobam dues tipologies de rotes:
una que seria les rotes comunes, rotes de la Mare de
Déu o rotes de la capellania, i, la segona, les rotes dins
d’una gran propietat, com seria el cas de les rotes velles i
noves de Montblanc.

En aquests moments no tenim prou documentació
per escriure sobre l’actual comuna de Maria, darrera de
son Perot.

En aquest article tractarem d’analitzar les rotes
comunes, terrenys comunals del segle XVIII dins del
terme actual de Maria. La superfície, el sistema de
contractes, els conreus... seran esbrinats en aquesta breu
exposició.

La primera font documental on es cita les comunes
de Maria1 és de 1569. A aquest document es fa palesa la
situació d’opressió que patien els veïnats de Maria, tant
per part de l’administració de Santa Margalida com per
part dels grans terratinents ciutadans. Als estims dels
segles XVI i XVII2 hi ha referències a les rotes comunes,
sense figurar-hi ni les superfícies ni la localització.
Segurament no deu haver-hi diferències respecte a les
dades que posseïm del segle XVIII.

El fet que el terme de Maria estigués posseït per
cinc grans propietaris terratinents (Montblanc, Roqueta,
son Perot, Deulosal i son Roig), així com la presència
excessiva d’una mà d’obra sense terres pròpies o suficients
per llur manutenció, convertia les rotes en un mitjà
d’ocupació i d’alimentació més segurs.

La documentació de rotes estudiada és del segle
XVIII, i que segurament és vàlida tant pels segles anteriors
com fins llur desaparició al segle XIX.

Les rotes eren terrenys comuns que, en el cas de
Maria, eren administrades pels electes o diputats, amb
l’ajut d’uns clavaris (administradors o tresorers).

La consulta d’uns llibres de rotes3 ens ha permès
esbrinar i seguir el seu funcionament.

Els noms de les rotes consultades són: Rota Nova,
rotes dites del Puig, rotes dites del Pinar... Quasi amb
tota seguretat tot aquest conjunt de rotes quedarien
incloses dins de les rotes comunes de la Mare de Déu.

Les clàusules per les que es regulaven les
concessions de rotes estaven molt tancades:

− Les rotes eren encantades [subhastades] i llogades per
un període de nou (9) anys, 6 pagadors i 3 buits, encant
públic en presència del clavari (administrador).

− Solien tenir una superfície  de mitja quarterada (2
quartons).

− El pagaments (censals) es feien o bé per Sant Pere
(juny) o per Sant Feliu (Agost), en diners i en espècie
(gra i productes de les rotes).

− Les rotes no es podien vendre.
− Per una sentència de la Reial Audiència de 1741, les

rotes de  Capellania de Maria, tenen alou de la
Cavalleria de Roqueta (drets dels senyors de
Roqueta).

− Conservació dels camins de la manera acostumada,
camins de mig destre (2 metres i un poc).

− Conservació dels portells i barreres.
− S’ha de donar al corredor (encarregat de les rotes)

dues dobles per lliura [de terra]4.

La primera documentació consultada sobre encant
de rotes que hem consultat  és de l’any 1721. Aquest any
eren electes Miquel Amengual, Jordi Carbonell i
Bartomeu Font i Roig.

Les rotes comunes confrontaven amb el rafal de
son Bacs, la possessió de Deulosal, es Pujolet, i la
visindat de la Reval (sic) [...]. El conductor de dites rotes
pagava el cens de blat “bo, nou, net i rebedor al temps de
batre, baix lo arer [porgat], que pagava an el clavari de
dit lloc que sera extret o alegit per dits Alets”. En aquest
darrera clàusula quedava ben palesa com s’administraven
les rotes.

TAMANY, PARTIONS, CONREUS I NOMBRE DE
ROTES.

1. ROTA NOVA.
Confrontava amb el pinar [de Roqueta].
Rotes de mitja quarterada [2 quartons].
Total nombre de rotes: 56.
Superfície total: 56 quarterades.
Clàusules: Les rotes s’encantaven a tongades de 9

rotes i eren encantades pels electes, per temps de nou anys,
6 pagadors i 3 buits.

2. ROTES DEL PUIG.
Confrontaven amb son Bacs, el Rafal de son Bacs

i altres rotes de Maria.
Total: 16 rotes.

Església de
Maria: les

rotes
ajudaven a
sostenir el

culte
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3. ROTES DE LES COMUNES.
Confrontaven amb Banderola, rotes del Puig,

possessió de Deulosal, Deulosal, Pujolet i Quintana
Comuna.

Total: 147 rotes.

4. ROTES DEL PINAR.
Confrontaven amb la possessió de Banderola, el

pinar de Roqueta, restants rotes i camí d’establidors.
Any 1740: 6 tongades de rotes.
Total: 59 rotes.
Dins les rotes des Pinar, s’esmenta la raconada

de la rota nova, amb 12 rotes.

5. L’any 1742.essent Electes Damià Buñola i Martí
Monjo s’encantaren rotes confrontants amb
Quintana Comuna, possessió de Banderola,
Nepta, rotes del Puig, Deulosal i Pujolet.

6. TANCA  DES PUIG.
L’any 1734 “Tanque del Puig are rotes comunes...”.

“Es troba armas [ermàs] i no donen profit al be comu del
dit poble [...] seria convenient que se encantas a mitjas
quarteradas per temps de dos anys y dos esplets” (sic).

Amb els diners de l’encant de les rotes s’aconseguia
liquiditat per continuar i eixamplar les obres de l’Església,
bastir la vicaria.

L’any 1741, la senyora de Roqueta (Isabel Sureda
i Desbrull) fundava una capellania collaticia (de patronat
laïcal), dotada amb 100 lliures de cens. Per aquest motiu
la senyora de Roqueta havia creat rotes per tal de poder
mantenir les despeses de la capellania, rotes de la
capellania.

L’increment demogràfic de la segona meitat del
segle XVIII va fer que els Electes5 de Maria haguessin de
comprar terrenys per ampliar la vicaria i l’Església.

Vocabulari per poder comprendre millor el text:

− Alou: Dret que tenia el senyor de la cavalleria de
Roqueta, com a propietari directe (domini directe), a
cobrar una part del preu del domini útil, quan aquest
fos venut per l’emfiteuta (llogater).

− Clavari: Dipositari dels diners. Recaptador d’imposts.
− Corredor: Encarregat de concedir i controlar les rotes.
− Destre lineal: 21 palms i dos quarts (DCVB) [21 palm

i mig].
− ½ destre lineal: 2 metre i un poc.
− 1 destre de superfície: 17,7575 m2. Un quartó té 100

destres.
− 1 dobla de diners: 5 lliures i mitja.
− Encant de rotes: subhastar.
− Ermàs: terra sense cultivar.
− Hort de terra: ¼ d’un quartó (443,9375 m2).
− Lliura de terra: 20 destres quadrats, 1/5 part d’un

quartó.
− Quarterada: 7103 m2, 4 quartons, 400 destres, 16 horts

de terra, 20 lliures de terra.

(Notes)
1 Mateo Rotger: Nuestra Señora de la Salud del pueblo de
María. Palma, 1898.

“Junto a la pequeña población de Maria había unos terrenos
que desde muy antiguo se consideraron bienes comunales de aquellos
habitantes. Ya en 1569 los encontramos con el nombre de comunes
de Maria. En lo alto de la colina que domina y que separa estos
terrenos baldíos de las fincas de particulares establecióse un caserío
que tomó el nombre de s’arraval, llegando a contar en una sola pero
larguísima calle, que corre a lo largo del altozano, más población
que el mismo lugar de Maria, del cual le separaba una fèrtil
hondonada, hoy atravesada por algunas calles que unen los dos
antiguos núcleos para formar una sola villa. Estos terrenos (rotes de
la Mare de Déu, rotes comunes) ayudaban a sostener el culto y
daban vida a la población, demasiadamente oprimida por las vastas
propiedades de extraños que la rodeaban, y absorbida por la villa de
Santa Margarita, de cuyo dominio raras veces obtenía algún donativo
para ayudar a los gastos perentorios que el vecindario, cada día más
numeroso, iba exigiendo.

2 A.R.M. D-1252(Any 1578). “Comunes del llogaret de Maria
en alou de la baronia del comta de Empuries, valorades en 500 lliures”.

A.R.M. D-1276 (Any 1581). “Abitadors del lloch de Maria
per comunes”, valorades en 500 lliures”.

A.R.M. D-1290 (Any 1693). “Habitadors del lloch de Maria
per comunes, valorades en 600 lliures”.

A.R.M. D-1255 (Any 1694). “Les comunes dels habitants de
Maria, valorades en 600 lliures”.
3 A.M.M.S. 527
4 Una dobla=5 lliures i mitja

Una lliura de terra=1/5 part d’un quartó
5 A.M.M.S. 527 (Any 1758). “Guillem Gibert ha venut a los
elets de este lloch de Maria la portio que ha faltat per edificar la
vicaria per preu de quatre lliures y es pacte entre ellos que el carreró
queda comu ente ellos per passar, de tal manera que el dit Gibert no
pugui impedir per anar dins lo seu.

L'actual plaça des Mercat ocupa terrenys que abans
foren les rotes de la Mare de Déu.
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Sa Xerradeta amb...
Seria un acudit fàcil dir que hem esperat el mes

de desembre a fer la xerradeta amb en Nadal Ferriol
perquè coincidís amb la celebració del seu sant, però
la veritat és que en part ha estat així, no pel seu nom,
coincident amb la festa, sinó per la seva activitat que
té lloc per aquestes dates. I ho feim venir bé.

S’ha de dir que el nostre interès partí ja del
Nadal d’aquest darrer any quan ens sorprengué a tots
amb la construcció del betlem de l’església que
reproduïa de manera molt fidel l’església de Maria. I
quan li enfilam la primera pregunta, ell no atura fins
al cap d’una bona estona. El tema li agrada,
l’apassiona. I això es nota.

Fent Carrerany: Ens podries explicar d’on et ve aquesta
afecció pels betlems i la seva construcció?
Nadal: La història comença ja des de petit quan a ca nostra
s’acostava Nadal, era l’hora de fer el betlem. Sobretot
amb la meva germana Bàrbara, quan es feia dia vint i
pocs de desembre, baixàvem una maleta de cartró
d’aquelles que es guarden damunt la sala i d’allà en treiem
totes les figuretes i les peces del betlem. I amb una soca,
o un cep de vinya, o unes planxes de suro que mon pare
ens duia, i amb una mica d’herbeta que anàvem a cercar
amb ell al pinar de Roqueta, ja teníem tot el que
necessitàvem.

A partir d’aquí, la primera “gran obra”, si és que es
podia dir així, va ser quan a Maria va venir de capellà
don Nadal Trias. Un any ens va dir a en Mateu “Beato”
del carrer Nou, i a mi, que havíem de fer un betlem a la
Capella Fonda. Jo crec que devíem tenir uns quinze o
setze anys. Sé que vàrem omplir la capella de trossos de
terra de diferents tons i colors i amb les figures que hi
havia en aquell temps a l’església vàrem fer un betlem.

FC: I a partir d’aquí tot rodat, no?
Nadal: Bé, en temps d’en Pere Fons i amb la gent que en
el seu moment començaren l’Esplai “Es Rebrot”,  vàrem
fer un parell de decoracions nadalenques entre les quals,
alguns petits betlems. En record un que en férem de vivent
i llavors substituírem les persones per figures de cartó del
mateix tamany que les persones. Quan el capellà va ser
en Pere Oliver, també em va dir una vegada per fer un
betlem a la Capella Fonda amb la col·laboració de la gent
que en aquell temps formava el Comitè de la Capella
Fonda. Muntàrem un betlem de dimensions grosses, en
el qual hi posàrem una sínia d’en Jaume de Deulosal. Amb
en Pere, el rector, férem muntanyes, un desert, etc.
Ocupàrem ben bé tres quartes parts de la capella.

FC: I sempre ho has viscut amb la mateixa intensitat amb
què ho vius ara?
Nadal: No! A pesar que sempre, repetesc, m’ha agradat,
ara ho visc d’una altra manera. L’interès ha anat creixent
de manera progressiva. Quan na Catalina i jo ens casàrem,
record que el primer any ja ens compràrem el naixement,
amb l’objectiu d’anar ampliant les peces, per fer un betlem
tan extens com fos possible. I la veritat és que amb el pas
del temps tenim una certa inversió feta en les figures. De
llavors ençà el betlem familiar ha anat creixent. Vosaltres
mateixos heu pogut veure com s’anava ampliant en les
diferents mostres de betlems que heu organitzat des de fa
uns anys.

FC: I l’empenta forta quan es produeix?
Nadal: L’esclafit fort en el món dels betlems va ser en el
2006. En una visita a Palma, al betlem que es fa als Grans
Magatzems C&A, al carrer de Sant Jaume, en una clastra.
Aquell Nadal, amb la meva família baixàrem a fer allò
que acostumen a fer moltes famílies per aquestes dates.
Es passegen per Ciutat i van a veure els betlems
tradicionals que estan oberts al públic. Hi trobàrem el seu

NADAL JOSEP FERRIOL NEGRE,
BETLEMISTA

El betlem de l'església de l'any 2008
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autor, en Pere, i gràcies a ell vaig saber de l’existència de
l’Associació de Betlemistes Francesc Rosselló. M’hi vaig
donar d’alta com a soci i a partir d’aquí, va començar una
relació més intensa amb gent que té una afecció per aquest
món, que et descobreix coses que tu no sabies. Gent que
construeix les seves obres d’una manera, gent que ho fa
d’una altra. I m’hi vaig engrescar molt. El Nadal del 2007,
com que l’espai que tenia a ca nostra ja em quedava petit,
vaig demanar al rector Antoni Oliver si em deixava fer
un betlem a l’església i ell em digué que sí.

FC: Per tant va ser iniciativa teva?
Nadal: Bé, jo li ho vaig proposar. Al principi ell es devia
pensar que seria una cosa; que li ompliria la capella de
mata i herbeta, i al final en va ser una altra. I em digué
que li havia agradat molt i que si volia, quedava “llogat”
per als propers anys. Entre que tens un espai més grans i
allò que vas aprenent, et vas engrescant de cada vegada
més. Ja des de ca nostra el meu objectiu era no repetir el
betlem; aprofitar peces d’un any per altre, però, canviar-
lo substancialment. Cada anys com a mínim canviava les
construccions, allò que era el maquetisme del betlem. Així,
a més de l’espai, veure altres maneres de fer feina, em va
obrir altres possibilitats, que el 2008, es concretaren en la
reproducció de l’església de Maria, que crec que va
agradar molt. I a partir d’aquí entres en una dinàmica
especial. Si ara he fet l’església; què he de fer l’any
següent?

tres metres quadrats per cap i cadascú hi mostrava allò
que volia, d’allò que sabíem fer. Com que un sempre vol
quedar bé i fer qualque cosa més, jo, aprofitant allò que
ja havia fet per al betlem de l’església, hi vaig afegir coses.
Així que si abans la perspectiva de l’església era des de la
part del darrere, ara es tractava d’afegir-hi coses de la
part del davant. Com que la maqueta de l’església era
completa, visible des de qualsevol cantó, enguany hi vaig
afegir la Plaça de Dalt, i les cases de devora: ca’n Nepto,
ca’n Beato, etc., a més del jardí de davant l’església. Això
és el que jo vaig presentar i que serà la novetat del betlem
d’enguany.

FC: Quina feinada, no?
Nadal: Sí. Això m’ha representat un gran cost personal.
Pensau que a l’hora de posar-me a preparar tot això, encara
ens trobàvem a l’estiu. Costa pensar en una cosa que serà
mig any més tard, quan el temps i l’estació de l’any serà
una altra. Hi ha qualque membre de l’associació que s’hi
passa tot l’any preparant el seu betlem. Són betlemistes
tot l’any. A mi em costa moltíssim. És cert que si vas a
part o banda i veus alguna cosa curiosa li fas una fotografia
pensant si d’allà en podràs treure una idea per a la teva
obra. Per tenir llest allò que vaig preparar per a l’exposició
de l’octubre,  que havia d’estar muntada dia 1, vaig
començar a fer-hi feina a finals d’agost. Per les festes de
la Mare de Déu i per la Fira, quan la gent veia que me
n’anava i em demanava on, i jo els responia que a preparar
el betlem, es quedaven ben sorpresos.

FC: Ens has comentat que has après coses noves gràcies
al teu contacte amb aquesta associació; vols dir que hi ha
tècniques diferents a l’hora de fer les maquetes de les
construccions i les figures?
Nadal: Cadascú té la seva tècnica en la construcció dels
betlems, és cert, però jo he après sobretot en el tema de la
construcció de les maquetes. Amb el poliestirè, que és un

Trobada de betlemistes a la Misericòrdia.

FC: Exacte. I a partir d’ara, què?
Nadal: Bé, el meu objectiu és la reproducció a escala
d’elements característics del poble de Maria. Enguany dia
3 i 4 d’octubre se celebrà a Palma una Trobada de
Pessebristes de Catalunya i Balears, que l’organitzava
l’Associació de Betlemistes de Palma. Jo no havia anat
mai a cap trobada d’aquestes, i com que és costum en
aquestes trobades que l’associació que ho organitza
presenti el que són els seus treballs. Així que a l’edifici
de La Misericòrdia  férem una exposició dels diferents
treballs de cadascun. Ens reservaren un espai d’uns dos o
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material molt manejable, que pesa poc, es poden fer moltes
coses. El poliestirè, per entendre’ns és aquest suro que
s’empra per aïllar les cases. És molt bo de tallar amb
escalfor o amb cúter. Es pot aferrar amb cola blanca o
amb altra cola especial i a més amb paper de vidre es pot
modelar perfectament. Dóna moltes possibilitats per fer
l’estructura. A més de les tècniques de maquetació també
he après coses que ja es veuran en l’església d’enguany.
L’any passat vaig pintar l’església, però, enguany, gràcies
a l’ajuda i l’assessorament de na Catalina Rullan Mas, de
Deià, que és descendent de Maria, i que de pintar en sap
molt, l’hem tornada a pintar i jo he après també coses
sobre l’acabat en pintura de les maquetes. Ha agafat un
realisme total. El detall és màxim, ara. Aquesta al·lota té
una mà perfecta per pintar els mínims detalls. El rellotge
de l’església i tot apareix com si fos de veritat. I pensau
que és un petit quadradet que no deu fer més d’un
centímetre i mig per banda, però té totes les hores, les
seves busques; tot.

FC: Hi ha molta diferència entre les figures dels betlems,
quant a material o a qualitat?
Nadal: Les figures que teníem quan érem petits eren
bàsicament de plàstic i qualcuna de test, de fang cuit i
pintat; però aquestes eren poques. El betlem que vos he
dit que començàrem a fer quan ens casàrem era de figures
hebrees, que són figures que sobretot solen venir
d’artesans murcians i són fetes de fang i tela. Les podeu
trobar pels volts de Nadal als tendals de la Plaça Major
de Ciutat. Llavors record que vaig fer una col·lecció per
fascicles sobre les figures, obra d’un dels grans betlemistes
que hi ha a Espanya, que fa figures molt cotitzades. Record
que aquest personatge va fer el betlem d’El Corte Inglés
de Palma, ara fa uns anys, que era grandiós. També arrel
de les peces que hem anat aconseguint al llarg d’aquests
anys en la mostra que feis de betlems a Maria, on regalau
figures del betlem mallorquí, hem comprat un naixement
del mateix estil.

FC: És per tant una figura de betlem diferenciada?
Nadal: Sí, i tant. Hi ha publicacions que en parlen i et
mostren la seva tipologia i característiques. Hi ha artesans
actuals que a partir d’aquest model de betlem antic
mallorquí n’han fet versions actualitzades, sensiblement
diferents.

FC: I dels betlems tradicionals i populars de Palma, com
el de Sant Antoniet, les figures que exposen; són originals,
tenen valor?
Nadal: Quan férem la trobada de betlemistes visitàrem
diversos betlems d’aquests que fa anys que es fan i que
s’exposen al públic. Un d’ells va ser el que es fa a la
Fundació March, que està fet amb figures napolitanes,
molt antigues, amb una quantitat de detalls espectaculars:
Les teles són finísssimes. Fan ben bé trenta o més
centímetres d’alçada. Si t’hi fixes bé pots arribar a distingir
els grans o fics que els personatges tenen per la cara.
També anàrem a veure el de les Caputxines que diuen
que és un dels més antics, i que té la particularitat que les
figures no són completes, ja que només tenen visible el
cap, les mans i els peus que són de fusta. La resta són
peces de roba amb què les vesteixen i desvesteixen. Però
el més antic de tots és el de La Sang, amb un naixement
que sempre està exposat.

FC:  I les figures del betlem de l’església de Maria, com
són? De qui són?
Nadal: De les que jo he fet servir en el betlem d’aquests
dos darrers anys, n’hi ha que són d’en Toni, el rector, i les
altres són meves.

FC: I què se n’ha fet de les figures que abans es posaven
al betlem de l’església de Maria?

Vista posterior de l'esglesia de Maria

FC: Com t’ho feres per reproduir l’església a escala?
Nadal: L’església està feta a escala 1:40. Vaig haver de
prendre totes les mides. L’única cosa que vaig trobar a
l’església va ser un plànol en planta, de l’any 1912, em
sembla. Com si fos vista des de dalt. La Capella Fonda hi
apareixia pintada però la part de darrere de la Mare de
Déu no hi era. Era anterior a una reforma que es va fer el
segle passat. Així que vaig haver de prendre totes les mides
en alçada. N’hi ha que són aproximades, ja que a pesar de
prendre-les amb un làser, n’hi havia que em resultaven
de difícil accés. El campanar està fet a trossos, per
exemple.

FC: I de les figures del betlem, què ens pots dir? Encara
conserves les figures del betlem familiar?
Nadal: Sí, la maleta encara existeix. És a ca nostra, a ca
ma mare.
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Nadal: O bé han desaparegut o s’han anat fent malbé. Hi
havia un naixement d’aquells que se’n diuen d’Olot, d’una
espècie de cartró pedra, que era molt antic, d’una talla
més que considerable, ja que les figures devien fer ben
bé, quaranta o cinquanta centímetres. Record que quan
vaig fer el darrer betlem amb en Pere Oliver a la Capella
Fonda ja vaig fer cases, un molí, un estable de test, ho
vaig recollir i empaquetar tot, perquè servís per altres anys.
I quan ho vaig anar a mirar, ja pràcticament no quedava
res, o estava espanyat. Ara he tengut la sort que a l’actual
rector això li agrada i està sensibilitzat per guardar-ho i
que no es faci malbé, però si al darrere en ve un que no li
interessa especialment, en poc temps pot tornar a
desaparèixer. I la inversió que es fa no és poca. Pensau
que un pastor, d’uns desset centímetres d’alçada pot costar
ben bé uns 25 •. L’any que vols comprar els reis o el
naixement pots preparar més de 200 •. Segur!

FC: Antigament, però, a totes les cases, també a les més
humils, es feia el betlem.
Nadal: És que per a mi, el betlem no va associat
necessàriament a ser practicant de la religió. Va més enllà.
Hi ha gent que no és practicant que fa un betlem a ca
seva, ja que ho ha vist fer tota la vida i ja forma part de la
tradició. Igualment que quan arriba Nadal, agafa la família
i se’n va a  fer una volta i a veure betlems. Forma part de
la iconografia de la festa nadalenca. A Catalunya i Balears,
sobretot, és una tradició arreladíssima, també a Andalusia.
La trobada de què vos parlava abans no és més que una
mostra d’aquesta vitalitat. També es fan congressos a
nivell d’estat. I a Europa, també té tradició, no només
aquí.

FC: Què penses quan veus tota aquesta decoració nova
que ha envaït cases i carrers en temps de Nadal?
Nadal: No puc negar que no em satisfà gaire. Puc
respectar que n’hi hagi que la vulguin introduir, perquè

supòs que no ho han reflexionat gaire. Però la nostra
tradició són El Reis. Igual que el betlem. L’arbre de Nadal
ens l’introduïren en el seu moment. Jo som el primer que
en faig un a ca nostra. El veig més com un element
decoratiu, que altra cosa. Ara, aquests homenets de
vermell, ja és una cosa més comercial, que ens l’han
“clavada”. La gent fins i tot ja valora més el Pare Noel,
que Els Reis. Això és una manera de descafeïnar les
nostres festes i tradicions, de manera banal i gratuïta.

Com que tota la conversa ha estat feta abans i
després de començar a moure la boca per fer altres
feines més prosaiques, com donar compte d’uns peus
de porc deliciosos o d’unes sípies a la planxa al punt,
al final, panxa plena i la cinta de la gravadora també
gairebé plena, li demanam a en Nadal si vol afegir-hi
qualque cosa més.

Nadal: Sí, crec que és de justícia dir que l’autor dels
betlems fets a l’església aquests dos darrers anys, no
només ha estat en Nadal Ferriol, ja que un betlem
d’aquestes dimensions, sense ajuda, hagués estat molt
difícil. Sense dir noms concrets, hi ha hagut gent que m’ha
ajudat a muntar els bastiments, la instal·lació de llums, el
fuster que he anat a empipar perquè necessitava una fusta
o una altra cosa, el ferrer que m’ha ajudat a tallar les peces
per a la sínia. Gràcies a tots.

Miquel Morey i Joan Gelabert

Tres imatges de la construcció de la maqueta de l'església

Moment de la xerrada amb en Nadal a Cas Padrí Toni
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HEM DE PASSAR PENA PELS JOVES

En una xerrada a la qual vaig participar es discutia
sobre el futur que els espera a la joventut, tenint en compte
el panorama actual.

Fèiem referència a la gran crisi que tenim, la
gentada que hi ha a l’atur, se creen molts pocs llocs de
feina, les despeses no disminueixen, la banca concedeix
els préstecs amb comptagotes, en definitiva, un panorama
molt negre. La meva opinió és que no hem de passar pena
per la joventut, ara diré perquè.

En més d’una ocasió vaig sentir contar a ma mare
com el seu padrí, son pare del meu padrí Jordi, quan per
aquells dies que s’anaven establint possessions, estava
astorat de veure els joves que s’atrevien a comprar bocins
de terra sense tenir cap dobler.

En aquella època se van establir bona part de
finques com es Gassons, son Niell, es Pujol, es Rafal,
entre d’altres i se venien a plagues, el que ara deim a
terminis.

Contava ma mare que el meu padrí deia: “Aquesta
gent jove se’n va des cap! Com han de pagar si no tenen
cap dobler? Si paguen un raig i després no poden seguir,
els ho tornaran prendre”.

Idò bé, el meu repadrí s’equivocava, aquella
gent jove se’n va sortir, sinó tots, la majoria tiraren
endavant. Tot això ens duu a la teoria que la vida no
s’atura. Jo record el padrí quan ens contava que anava
amb el carro a Ciutat a vendre fruita del temps, ja fossin
cebes tendres,  carxofes, melicotons, etc. La bèstia, era
un ase gros que nomia en Gelat i podia carregar una
bona somada. El padrí Jordi va comprar terra a son
Niell, es Pujol, es Gassons i es Rafal i tot el que ell va
comprar ja fa anys que s’ha tornat vendre.

Què vull dir amb això? Que no ens hem d’aferrar
a la idea que si això no canvia els joves ho passaran “pillo”.
Els joves se’n sortiran així com se’n sortiren els joves
d’altre temps, la vida segueix.

Jo faig la reflexió que el meu repadrí es va
morir, quedaren els seus fills que eren joves, tornaren
vells i també es moriren, de la generació de mon pare i
ma mare no en queda cap, els seus descendents directes
ja som vells i a darrera nosaltres fills, néts i qualque
renét que seran els qui, si no els deixam les coses bé,
hauran de resoldre la papereta.

Resumint, els vells sempre s’han mort   i són
substituïts pels joves, així que no importa passar pena
pels joves; se’n sortiran.

Ara vos contaré una anècdota que vaig viure
juntament amb uns companys de feina. Això seria devers
l’any 1964 o 65 que estàvem fent feina a Santa Margalida,
a l’empresa Monjo-Oliver, quan havíem acabat la jornada.
L’horabaixa, hi havia dies que de tornada cap a Maria
amb altres companys de feina ens aturàvem a fer una

cerveseta o una copa a la
bodega de Can Escales, que
a mi me venia de passada.
Fèiem una estoneta i després
cadascú a ca seva.

Un dia, ens n’hi
havíem aturat quatre i passà
el següent: a la bodega hi
havia una camilla que duia
molt de rodó i a l’hivern s’hi
enrevoltaven una bona
remesa de jubilats. Aquest
dia de què vos parl feia un
bon fred i era ben plena.
Nosaltres anàrem
directement al tasser i demanarem beure de drets. En això,
ens adonàrem que la rotllada de vells xerrava de nosaltres,
posàrem atenció per sentir la conversa i un d’ells anava
dient: Ara aquests quatre se troben a la flor del món, encara
no saben el que és passar-ho puta, disfruten de la vida, a
nosaltres ens ha tocat lluitar de valent, n’hem passada de
misèria! Ara aquests quatre tenen tota la vida per davant
i que la disfrutin...

El més jove dels nosaltres, en Toni “Carabassó”,
que tenia aleshores 27 anys, jo en tenia 32 o 33, idò en
Toni, que no se mossegava la llengua i sentint el que deia
aquell home se la pensà i va dir: “Me cagon...!! I què heu
d’anar a queixar-vos si no teniu motiu, nosaltres ens
podem queixar, que encara ens tocarà viure totes aquestes
penalitats que deis que heu passat i després no sabem
com acabarem, però vosaltres, que ja heu passat el pitjor
i ara només vos queda morir, què heu d’anar a queixar-
vos!” Que descansi en pau en Toni que ja fa uns quants
d’anys que es mort.

Això és una petita mostra de la vida, vivim una
sèrie d’anys, més bé o més malament però tothom acaba
igual, o sia a no-res.

Pens jo si seria de conveniència, en lloc de pensar
que serà dels joves, pensar més amb la gent que en deim
de la segona edat o segona ona, perquè els tocarà ser
cuidats per aquesta joventut que s’està formant ara i és
mal de preveure com acabarà.

Fa por veure a les notícies com alumnes, i n’hi ha
de ben jovenets, maltracten de paraula i de fets els seus
professors. Com aquests que se rebelen contra son pare o
sa mare o els padrins, arribant inclús a pegar-los o el que
és pitjor, matar-los.

Sé que això no s’ha de generalitzar, perquè també
hi ha joves amb idees ben sanes, que pensen amb
sensatesa. Potser tal vegada s’hagi perdut  el control en la
forma d’educar la gent jove, a partir dels més menuts,
començant per la pròpia família, centres educatius, llei
del menor, etc.
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Recordaré un fet que pot servir d’exemple, això
ho vaig viure també a Santa Margalida durant el temps
que vaig fer de camioner a l’empresa Monjo Oliver.
Anàvem per reparacions, canvis d’oli, greixar, etc. A un
taller del mateix poble on a més del mestre hi havia dos
mecànics i un mosso, aquest darrer d’uns 14 anys, se
deixava la cabellera i els cabells ja li començaven a tapar
el clotell. Un dia que hi vaig anar amb el camió a l’hora
de berenar, estaven els tres empleats asseguts en una vorera
berenant, me vaig acostar a ells per saludar-los i sorpresa,
en Joan duia els cabells curts i arreglats, no pareixia el
mateix. Després de dir-los bon dia i bon profit, li vaig dir
a en Joan: “Remil llamps Joan! Què has canviat de
barber? Saps quin cap més arregladet que dus”. Els dos
mecànics feren la mitja i un d’ells va dir: “Ja li feien nosa
per damunt les orelles!”. I en Joan respongué: “Això no
és vera, va ser mon pare que divendres quan sopàvem va
dir a ma mare: Si aquest bergant diumenge no duu els
cabells tallats i el cap ben arreglat, no li facis plat”. Jo li
vaig contestar: “Idò el vares creure a ton pare”. I ell va
respondre: “A ca nostra quan mon pare xerra no va de
bromes.”

Dubt que avui en dia un fet com aquest acabàs
igual...

Quatre gloses d’actualitat

Amb tanta corrupció
que s’aferra per les mans
hi ha molts de governants
encallats dins la brutor.
El ficar la mà a la caixa
això pot dur mal resultat
de polítics per Ciutat
n’hi ha que han abusat massa.
Qui ho havia de pensar
que tot un expresident
el fessin estar present
davant el jutge a declarar.
Perquè, segons conta la gent,
se suposa si va robar
i, ara s’ha d’investigar,
si ho seria innocent,
o també un delinqüent,
l’altra versió que hi ha.

A nivell nacional
pareixia de consigna
que, enc que fos de forma indigna,
augmentar el capital.

A nivell nacional,
ja polítics o embrollons,
si era per fer milions,
se tocaven els collons
que fos de forma il·legal.

Però també és veritat,
que hi ha persones de bé,
que no volen cap dobler
si no està justificat.

Es podria fer una festa
en tenir política neta,
I que no hi hagi cap pesseta,
sent guanyada deshonesta.

Maria, 31 d’octubre de 2009
Joan Ferriol Mascaró
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DIADA DE LA PREMSA FORANA A
LLUC

L’Associació de Premsa Forana celebrà el passat
diumenge dia 15 de novembre, la seva diada anual,
comptant amb la presència de la consellera de Treball i
Formació, Joana Barceló, qui assistí a l’entrega dels
Premis Periodístics Premsa Forana, i al dinar posterior.

LLIURAMENT DELS XI PREMIS
PERIODÍSTICS PREMSA FORANA

En l’acte estrella de la diada a Lluc, es va procedir
al lliurament dels Premis Periodístics Premsa Forana, en
la seva onzena edició, en les modalitats de reportatge,
entrevista, fotografia, disseny i opinió.

Un jurat integrat per Neus Fernández, en
representació de la direcció general de Comunicació del
Govern (patrocinadora dels Premis); Margalida Solivellas,
responsable de TV3 a les illes; i Joan Barceló, periodista
i home del temps durant molts anys; havíen estat els
encarregats d’escollir els millors treballs d’entre els
presentats per les publicacions associades.

Els premis consten de 1.000 euros per cada
modalitat, i un diploma acreditatiu.

Entregaren els premis: Joana Barceló, consellera
de Treball i Formació; Gina Garcias, directora general de
Comunicació del Govern; Marisa Goñi, directora de
Televisió de Mallorca; Margalida Solivellas, responsable
de TV3 a les illes; i Gabriel Mercè, president de
l’Associació de Premsa Forana de Mallorca.
            En l’apartat de REPORTATGE, guanyà la revista
CENT PER CENT, amb el treball “Les dones i la guerra a
Manacor” d’Antoni Tugores. Foren finalistes: N’ALÍ amb
“La fotografia a Andratx (1900-1960)”, i VEU DE
SÓLLER amb “Homenatge als batles”.
            En la modalitat d’ENTREVISTA, fou guanyadora
la revista COANEGRA, amb el treball “Entrevista a Joan
Morro Serra. Records sobre els norats” de Mateu Ramis.
Tingueren una menció del jurat: FENT CARRERANY
amb “Sa xerradeta a ses Tarragones amb en Salvador Ribes
Mas de Son Canet”, i VEU DE SÓLLER, amb “David
Russell, Lynn Gaydosh, David Crawfort i Janet Brewster.
L’ombra d’Obama a la vall dels tarongers”.

En FOTOGRAFIA, guanyà la revista FENT
CARRERANY, amb la imatge titulada “Hivern a Maria”
d’Antoni Gelabert. Quedaren finalistes: COANEGRA,
amb una fotografia de la coberta, i QUART CREIXENT,
amb “Reflexions sobre els valor del paisatge, paisatge
abans i paisatge ara”.

En l’apartat de DISSENY, resultà guanyadora la

Lluc ha estat escollit enguany per celebrar
l’encontre anual dels associats a Premsa Forana, gràcies
a l’interès dels responsables de l’Escolania, amb els quals
l’APFM té un acord de col•laboració. Ja el 1984, dia 9 de
juny, 25 anys enrere, es va celebrar una diada de Premsa
Forana al Santuari de Lluc, per commemorar l’any llucà.
En aquesta diada es va concedir la medalla de l’Associació
a la patrona de Mallorca, la Mare de Déu de Lluc.

Aiximateix es féu l’entrega i proclamació dels I
Premis Periodístics Premsa Forana.

La diada d’enguany començà a les 12 hores, amb
un concert a càrrec dels Blauets de Lluc, a la Basílica
(gràcies al conveni de col·laboració esmentat). A
continuació es féu, a la sala de la Santa Figura, l’explicació
del nou sistema per a la transferència de les publicacions
de Premsa Forana en PDF per a la seva incorporació a la
Biblioteca Digital Científica de la Universitat de les Illes

Balears. El membre de la Junta Directiva de Premsa
Forana, Magí Ferriol, fou l’encarregat de l’exposició al
públic.

A les 13 hores hi hagué una proposta de la Televisió
de Mallorca de la signatura d’un conveni amb la Premsa
Forana. La directora Marisa Goñi, i el subdirector Rafel
Maria Creus, exposaren els continguts del conveni, que
se signarà oficialment en un altre acte públic.

Després del dinar a la fonda del Santuari, tingué
lloc l’assemblea ordinària, a les 16,30 hores, on es donà
compte de les consecucions i estat econòmic del darrer
exercici.

Representants de les revistes amb els blauets

Magí Ferriol explicant a l'assemblea el procediment
d'enviament digital de les revistes
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Joan Gelabert, recollint el premi a la millor fotografia feta
per Antoni Gelabert

portada de VEU DE SÓLLER, a càrrec de Gabriel Mercè.
Resultaren finalistes: COANEGRA, amb la portada, i
LLUCMAJOR DE PINTE EN AMPLE, per la portada.

En l’apartat d’OPINIÓ, el jurat el declarà desert, i
atorgà un premi com a MENCIÓ ESPECIAL, a la revista
MIRAMAR, pel treball: “Plecs de cultura popular XIX.
Valldemosa. República, guerra i postguerra”.

Finalitzat el lliurament, la consellera de Treball i
Formació, Joana Barceló, digué unes paraules de
reconeixement i gratitud a les publicacions que conformen
la Premsa Forana de Mallorca, tot encoratjant-los a
continuar amb la tasca i animant-los a seguir endavant en
la lluita pel país.

Per la seva part, Gabriel Mercè, president de Premsa
Forana, es congratulà de poder donar continuïtat als Premis
Periodístics Premsa Forana, i de poder rebre el
recolzament del Govern perquè siguin una realitat un any
més, donant l’enhorabona als premiats.

L’acte tingué lloc a la sala de la Santa Figura del
Santuari de Lluc.

Un record llunyà d’un baríton
d’Esporles: Francesc Bosch

Un fet que se’n parla poc
és que un dels símptomes que un
es va fent gran és que para
esment a les esqueles dels diaris.

I si no, qui de nosaltres
quan érem joves s’entretenia a
llegir les esqueles, o preocupar-
nos dels morts; ben segur que
cap de nosaltres, benvolguts
lectors, no ho fèiem, eren els
nostres pares els que ens deien:
“Mira en Fulano de tal o Na Fulana de tal,  s’han mort, no
sabia que estigues malalt/malalta; i a quina hora se’l enduen
o quan li fan el funeral”. O bé, si vivía fora del poble: “On
li fan el funeral!”
I com a màxim, si el coneixíem o ens sonava d’alguna
cosa, preguntàvem algun detall i res més.

Però ara ja no es igual. A mi meme passa, i de ben
segur que molts de vosaltres també, els que m’acompanyau
d’anys, i ara no diré quans en teniu!, que cada dia quan
mir la prensa també par esment a les esqueles i de tant en
tant tenc una sorpresa.

I això és el que m’ha succeït avui quan he obert el
diari: ha mort el baríton nascut a Esporles, Francesc Bosch,
ja d’edat avançada.

Mentre anava llegint l’esquela m’ha vengut a la
memòria el dia que el vaig veure, que no conèixer, com
molts de vosaltres, benvolguts lectors, precisament al
nostre estimat poble de Maria.

No sé ja quants d’anys fa, però són ben molts, jo
era un al.lot jovenet (mirau si ha plogut!), per les festes de
la Mare de Dèu em va estranyar veure el nostre rector,
Don Miquel Estades Lladó, Prevère, per la plaça a l’hora

de la verbena; això sí, acompanyat de la seva germana,
Na Bel i d’un senyor ben plantat que jo desconeixía. En
un moment determinat l’orquestra va parar de tocar, i una
persona, que no record qui era, va anunciar pels altaveus
de la festa, que ens visitava un personatge mallorquí molt
important, amic del nostre rector i que era baríton i que
en reconeixement al poble que acollia el rector amic seu,
ens oferiria un petit recital d’unes cançons damunt el
cadafal. La gent, no cal dir-ho va quedar astorada, i fins i
tot jo que era, ja ho dit, un al·lotell, aquell esdeveniment,
al nostre poble, em representava tot un fet excepcional.
Dit i fet aquell bon home, d’una presència física
destacable, molt ben vestit, i fins i tot em sembla que duia
un mocador al coll, es dirigí cap al cadafal, va dir unes
breus paraules, que no record, supòs que de reconeixement
al poble i que ens oferiria unes cançons del seu repertori.

Bé no sé quantes en va cantar, però sí que record
molt bé que una d’elles era:

Muñequita linda,
de cabellos de oro,
de dientes de perlas,
boca de rubí…

Aquella veu profunda, intensa, forta, clara, ben
timbrada i musicalment dolça, que no necessitava
micròfon, va retronar per tota la plaça i els carrers del
voltant. Senties com vibrava l’aire. Fou un espectacle que
em va impactar i va quedar gravat per sempre més a la
meva memòria de joventut, com les verbenes d’Antonio
Machin.

Ara ja no hi és, però queda el record, inseparable
de la memòria del nostre recordat rector. Temps era temps.

Antoni Gelabert i Mas
Maria de la Salut, novembre 2009.
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PARALITZADES LES OBRES DE LA CASA SOBRE
EL CAMÍ DE LA BISBAL

Aquest passat mes de novembre el tema de la casa
de la Bisbal, que ha aparegut unes quantes vegades a la
revista ha tornat agafar protagonisme, ja que a la
paralització de les obres acordada per una jutgessa d’Inca,
se li ha d’afegir que es va celebrar la vista del judici, amb
una visita prèvia a la finca a veure les obres. A tot això se
li ha d’afegir que el constructor de la casa enmig del camí
ha denunciat el pagès per amenaces.

S’ha de recordar que l’oposició municipal de Maria
havia demanat a l’Ajuntament, aquest estiu, que paralitzàs
les obres fins que es resolgués judicialment el tema, cosa
que l’Ajuntament no va fer.

premià les seves components amb una forta ovació. El
proper dia 10 de desembre el grup tornarà a fer una altra
actuació, aquest cop a Sant Felip Neri, per celebrar el 61è
Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.
Si vos vàreu perdre el primer concert ara teniu l’ocasió
de sentir les excel·lències musicals d’aquest trio.

OBRES AL CAMÍ DE SON CANET I CAIGUDA DE
PARET

Aquest passat mes de novembre si heu volgut entrar
o sortir del poble pel camí de son Canet, vos haureu trobat
que segons quins dies apareixia tallat. Uns operaris de
l’Ajuntament arreglaven el tros final del carrer, que
desemboca a la carretera de Maria a Sineu, que
sistemàticament, quan plou, un albelló, que rebenta, allà
prop‘, fa malbé l’asfalt. Els operaris arreglaven el costat
esquerre del camí i quedava un estret marge per circular,
cosa que va fer aturar-hi la circulació rodada. A pesar
d’això, el camió del fems, hi passà i s’acostà tant a la
dreta, que va fer passar per ull els maressos que separen
el camí de sa Grava, de tal manera que quedà encallat

VISITA ESCOLAR AL DIARIO DE MALLORCA
Els nins de 3r i 4t de l’Escola de Maria, visitaren a

finals d’octubre les instal·lacions del Diario de Mallorca.
Uns dies després la foto d’aquesta visita sortí a les pàgines
del rotatiu ciutadà. Posteriorment els nins i nines feren
una visita a les minstal·lacions de Son Moix, al camp on
juga els seus partits el Reial Mallorca. Allà es trobaren
amb els jugadors del primer equip amb els quals
desgraciadament no tenim cap foto ja que cap d’ells no
disposava d’una càmera per treure una imatge de la visita.

CONCERT DEL COLOMBRAM TRÍO
El  passat 20 de novembre, a l’església de la

Concepció de Palma, tengué lloc l’actuació del
Colombram Trio (piano, violí i violoncel), que agafa el
nom de la violinista de Maria, Catalina Sureda
Colombram. L’actuació fou seguida per una gentada, que
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sense poder anar envant, ni enrere, fins que la grua el
tragué del clot. L’accident no tengué cap conseqüència.

Màquines treballant en el solar de la futura escola
MORT D’UN LECTOR FIDEL DE LA NOSTRA
REVISTA

El nostre amic i col·laborador Pere Sureda ens ha
fet arribar aquesta nota, que pel seu interès, reproduïm,
literalment.
- El passat dia 28 de novembre morí a des Pedro Sureda
Mas, a l’edat de 88 anys. Era subscriptor de la Revista
Fent Carrerany del número zero. També col·laborà
en alguns dels primers números de la nostra Revista.
Cada mes, una de les seves curolles era l’espera de la
Revista, llegir l’editorial i fullejar tot el seu contingut,
fent una aturada a la pàgina de la demografia. Malgrat
la seva edat avançada, sempre demanava pels seus
amics i per tot allò que passava al poble de Maria.
Moltes gràcies.

LA LOTERIA DE FENT CARRERANY
Ens hi hem posam tard a repartir el número 60182,

el número que la nostra associació des de fa ja un bon
grapat d’anys juga a la loteria de Nadal. Però ja el tenim
a la venda. Per tant ja ho sabeu, si no vos voleu quedar
sense l’oportunitat de fer-vos milionaris (de felicitat) amb
nosaltres podeu aconseguir participacions de dos euros
posant-vos en contacte amb qualsevol membre de

l’associació
o als llocs
habi tuals
de venda.

LLEVADES LES LÍNIES AÈRIES D’ALTA TENSIÓ
DEL CARRER PUJOLET

Després d’haver tret les línies d’alta tensió del
carrer Pujolet, han pogut començar les obres que han de
possibilitar tenir una escola nova. Una vegada començades
les obres, amb l’anivellament del terreny, comença a
comptar el termini de què disposa l’empresa contractista
(10 mesos) per dur a terme les obres. Si és així, i no hi ha
cap altra sorpresa, les obres haurien de finalitzar el mes
d’octubre de l’any 2010. Mes a mes, vos anirem informant
de la marxa de les obres.

“SÓLO CON TDT VERÁS LA TELE”
El passat dimarts

dia 24, un camió
aparegué estacionat
enmig de la Plaça de
Maria. Els laterals del
camió i el darrere,
anaven pintats amb unes
lletres de gran tamany
que indicaven a les
clares que aviat la
televisió analògica
passaria a millor vida i
que només amb la TDT
seria possible veure la
televisió. Aquest camió
formava part d’una campanya informativa itinerant del
Govern Central que cada dia apareix en una població
distinta de Mallorca per informar els veïnats què han de
fer per poder veure la televisió a partir del mes de gener
proper que és quan es produirà l’apagada analògica.
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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 dilluns a divendres
de 9 a 15 hores. (els dimecres, de 14 a 19 hores)
BIBLIOTECA:
Dimarts a dijous: de 15.30 a 19 h.
Divendres: de 9.30 a 14 hores.
CASAL JOVE:
Dimarts a divendres: de 16 a 19 h.
Dissabtes: de 10.30 a 13.30 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:
Pere Joan Oliver Bergas va morir el passat dia 18 de

novembre  a l'edat de 73 anys. Vivia al carrer Antoni Maura,
número 8.

Pedro Sureda Mas ens deixà el passat dia 28 de novembre a
l'edat de 88 anys. Vivia a Palma.

Que descansin en pau

Enhorabona als seus pares i família

Joana Maria i Marta Fornés March  vinguren al món el
passat dia 30 d'octubre.  Els seus pares són  Francisco José Fornes
Obrador i Catalina Maria March Pons.

JA L'HAN FETA:

En Rafael Quetglas Suau i na Maria Francisca Colombram
Socias  es casaren al nostre poble el dia 7 de novembre.

Que el vostre amor no acabi mai.

Paula Mascaró Gelabert nasqué el passat dia 8 de novembre.
És fill de Rafael Mascaró Ferriol i Maria Josep Gelabert Soler.

Siham Ajouaou Kaaouass nasqué el passat dia 28 de
novembre. Els seus pares són Mustapha Ajouaou i Malika
Kaaouass

Paula Mascaró Gelabert
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El temps
PLUVIOMETRIA
Dia 21 ........... 15 l.
Dia 22 ........... 13 l.

TOTAL: 28 LITRES

Temperatura Màxima
27,6º C (Dia 7)
Temperatura Mínima
10,3º C (Dia 19)
Temperatura Mitjana
17,4º C
Mitjana Màximes
20,2º C
Mitjana Mínimes
14,6º C

MES D'OCTUBRE

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

Cançó de Nadal
Josep Carner

Branca rompuda pel vent espectral
-un dia plena de fulles i rama!-,
dóna'ns la flama, la flama, la flama
no de cap negra foguera del mal,
sinó la flama del foc de Nadal.

Tu, vent geliu, el que fibla i somica,
no véns amb rúfol missatge del mal;
cara a la llar fas un poc de musica
en tot forat assajant una mica
els flabiols de la nit de Nadal.

Balba enyorança, nafrada recança,
vegeu: de nit els estels van mostrant-se;
ah, no us pertoca de caure al fondal,
sinó d'aprendre la dansa, la dansa
d'àngels i sants en la nit de Nadal.
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
S’acosta Nadal i per això a la portada d’aquest mes

el consell de redacció ens felicita dient Bon Nadal i molts
d’anys!. Com que ja acabam l’any, l’Editorial fa una mica
de balanç dels fets més importants de l’any que s’acaba.

Si giram pàgina llegim les informacions de les
Comissions de govern de la Casa de la vila . Nadal és
època d’il·lusions i per això molta gent compra dècims
amb l’esperança de poder-se retirar de la feina i poder
viure tranquil. Per això Fent Carrerany fa propaganda de
les seves paperetes convidant  la gent a comprar-ne i així
estar més a prop del seu somni.

Deixant de banda la temàtica nadalenca, llegim un
article de Pere Crespí sobre la Piscina municipal on
explica tot allò que s’ha de tenir en compte a l’hora de
fer-ne una (no varen seguir tots els passo perquè vint anys
després encara perd aigua!).

Tornant a en Pere Fons, la revista reprodueix un
article del periodista Miquel Segura a Última Hora en el
qual lloa la figura del nostre rector i d’altres com en Jaume
Santandreu (aquest article és una excepció).

Joan Carbonell Matas a l’Escola d’adults explica
què és la Formació professional en el programa d’adults.
No pot faltar en les dates en què ens trobam una felicitació
de Nadal per part del Consell de redacció de la revista.

El Bullit de notícies va ple i parla de robatoris a
Maria, de la neteja del jardí de l’església per part de
l’esplai, de les activitats per als joves durant les festes de
Nadal... és curiosa la picarolada d’en Jaume Bergas davant
l’ajuntament per queixar-se de les NNSS.

S a
Xerradeta del
mes és amb
na Maria
S u r e d a ,
responsable
de la
Germanda t
de Donants
de Sang de
Maria.

D e s
del balcó de
la sala en
Magí Ferriol
dóna compte
del que ha
passat a la
Casa de la
Vila. Al
Correu obert hi ha una carta adreçada al senyor Bisbe de
part d’en Jaume Mestre per la decisió de llevar en Pere
Fons de la nostra parròquia.

A les pàgines de Demografia, ens han deixat l’amo
en Jaume Sabater Mas, però és benvinguda na Maria
Magdalena Carbonell. Ja l’han feta n’Antoni Cladera i
na Isabel Vanrell o en Pere Vanrell i n’Antònia Font.

Seguint amb temes més distesos, llegim Poemes i
gloses d’en Miquel Oliver i tot seguit les Ressenyes
bibliogràfiques na Maria Antònia Grau.

El Carrerany esportiu va ple d’escacs i de ciclisme,
el qual celebra el Xè aniversari. No pot faltar el futbol
amb les cròniques del Fonthisa.

L’excursió del mes és al Bec de Ferrutx, i com que
és la darrera revista de l’any convé fer balanç de tot el
que ha passat durant l’any, per això la revista del mes
acaba amb l’Índex del Fent Carrerany de 1989.
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L’Associació de la segona edat de Maria de la
Salut, 2ona ONA, ha preparat distintes activitats per
animar el mes de desembre i les festes de Nadal.
Aquesta programació, dirigida al seus associats,
començarà el diumenge dia sis de desembre, a les 17:30
hores al local social, amb l’elaboració de torró de
Xixona i coques de torró. Una activitat a càrrec de
na Magdalena Ramis i en Tomeu Arbona. El dia
següent, aprofitant la festivitat del dilluns dia set, a la
mateixa hora i al mateix lloc, na Margalida Quetglas
elaborarà torró de moniato. Els dos dies, després de
fer el torró, els assistents el tastaran, acompanyat d’una
copa de mistela. No és necessària inscripció prèvia.
Després de cadascuna d’aquestes activitats, els
assistents podran recollir les receptes.

El dia de la segona festa de Nadal, també al local
de l’Associació, hi haurà bingo i xocolata amb
ensaïmada. A les 17 hores començarà el bingo i dues
hores després es repartirà la xocolata i les ensaïmades.
La inscripció costa dos euros per a cada soci.

La tercera de les fites importants d’aquest mes
de desembre és el sopar de cap d’any que se celebrarà
a Cas Metge Monjo. Per a rebre l’any nou, una activitat
oberta a tothom on hi haurà un complet bufet, a més
del raïm per a les campanades i la bossa de cotilló.
Una vetllada on el cantant Joan Toni amenitzarà el
ball. A les 2:15 hores se servirà xocolata amb
ensaïmades. El preu és de 50 euros per persona, però
si algú es vol incorporar després de les campanades
només costa 15 euros.

La segona edat prepara torrons, bingo, xocolata i sopar de cap d’any
D’altra banda, cal recordar que el mes de

desembre comença la campanya de renovació dels
carnets de soci. El pagament de la quota anual de 15
• es pot fer ingressant-los als comptes bancaris de la
Caixa o sa Nostra i emplenat el full corresponent que
es pot recollir al local social i que també serà remès a
tots els socis que han facilitat la seva adreça de correu
electrònic. Cal recordar que els menors de 18 anys i
els majors de 65 tan sols paguen el 50% de la quota.

Ja s’estan preparant més activitats. Pot ser la
primera de l’any nou sia el fogueró i la torrada de
Sant Antoni. Com l’any anterior, a la cantonada de la
Plaça des Pou més propera al local de la 2ona ONA hi
haurà el fogueró, la música i el bon ambient que
esperam acompanyi aquesta celebració tan arrelada a
la nostra illa.

Cal recordar a tots els associats que el local
social roman obert tots els dissabtes al vespre amb
l’objectiu de passar una vetllada agradable, ballant,
jugant a les cartes, mirant la televisió prenent una copa
envoltats dels amics.
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Qui dies passa... novembre 2009
Dilluns, 9: Merda avall, amb classe! Els diaris en parlen
en portada. Els fiscals Horrach i Carrau ordenaren dissabte
passat una inspecció al “palauet” d’en Matas, el nostre
expresident. De l’escorcoll, efectuat per membres de la
Guàrdia Civil especialistes en delictes econòmics, en
trascendiren una sèrie de coses realment curioses:
graneretes de vàter de 375 • i unes 40 estoretes a 800 •
cadascuna, a més d’una veritable exhibició (una dotzena)
de televisors de fins a 12.000 • cadascun. També es pogué
constatar que la il·lustre parella, sobretot ella, devia tenir
problemes seriosos amb els peus, ja que just al palauet
ciutadà es trobaren amb més de cinquanta parell de sabates
de dona. Problemes de galindons, supòs.

He de confessar, però, que a mi, allò que més m’ha
arribat al cor ha estat la constatació que la parella era
d’una netedat gairebé celestial. I que fins i tot en allò que
tots els mortals acostumam a fer que és anar al vàter i
expulsar allò que ens sobra, ells es mostraven rigorosos
fins a l’extrem. Res de deixar màcula a les parets.
Granereta i per avall s’ha dit. Com que el refrany diu allò
de “La llengua és el mirall del ventre” valia més que no
quedàs res a mostrar d’aquest ventre. Així que calia
dedicar-hi esforços i eines eficaces. Només així s’explica
la inversió feta en aquestes graneretes merderes: 375 • la
peça. De segur que un home que mira tant per la netedat
personal, havia de ser molt rigorós en la gestió dels cabals
públics, quan exercí com a gestor de la cosa pública. Tal
i com s’està demostrant, cada dia. No?

Diumenge, 15: La reserva índia del Pla. Llegesc al Diari
de Balears, una notícia que em duu a reflexionar sobre el
nostre futur com a societat i com a poble amb unes
particularitats que de cada vegada apareixen més difuses
i males de destacar d’entre el comú actual de la nostra
societat illenca. Així es destaca que, l’any 1970, a més de
vint pobles de Mallorca, la població d’origen illenc
representava més d’un vuitanta per cent, mentre que,
enguany, el 2009, aquest vuitanta per cent de població
autòctona, només és superat a nou poblacions
mallorquines, gairebé totes del Pla, entre elles, Maria.
Aquesta estadística que marca unes variacions
demogràfiques espectaculars, esdevingudes aquestes dues
darreres dècades, sobretot, no fa més que demostrar una
realitat complexíssima que necessita d’una reflexió urgent
per part de la nostra classe dirigent política, social,
empresarial i cultural, que encara cregui en la preservació
dels valors de la diferència, sobre la manera d’enfocar la
integració d’aquesta massa de població nouvinguda, si
no es vol que les inèrcies uniformitzadores espanyoles
(que ens arriben de per tot arreu i a través de mecanismes
múltiples: polítics, lingüístics, de mass media, econòmics,

religiosos, etc.) que actuen en sentit invers, acabin per
fondre’ns, a nosaltres. Però quan em gir i veig aquesta
societat nostra tan “empardalada” i cofoia d’ella mateixa,
amorrada al suposat piló del “ja veurem”, la moral  em
pega pel terra. No sé si hi serem a temps.

Dimarts, 17: Allò que hom anomena “raons d’estat”.
Ho sent per la ràdio. Sembla confirmar-se que el vaixell
Alakrana que els pirates somalis, tenien segrestat amb
els seus 36 tripulants ha estat alliberat després de pagar
un rescat milionari. A l’hora de justificar-se el govern de
Zapatero ha parlat de raons humanitàries per justificar el
pagament, mentre que l’oposició representada en
exclusiva pel PP ha parlat, com era d’esperar, de xantatge
davant dels pirates somalis. Tot s’havia embolicat, com
ja se sap, amb l’empresonament de dos dels pirates, fet
pel sempre imprevisible Garzón, i que tants de maldecaps
ha duit a l’executiu dels socialistes espanyols, a l’hora de
cercar una solució dialogada i diplomàtica al conflicte.
Com que això de les anomenades “raons d’estat” és una
de les metàfores més curioses i “cutres” d’allò que són
simples decisions polítiques de qui en aquell moment té
la paella (el poder) pel mànec, no tenc cap dubte que d’aquí
a poc, es passaran la legalitat i les decisions del jutge pel
“forro” i que els dos joves pirates se n’aniran a alguna
presó africana, d’on seran alliberats en dos dies. Raons
d’estat? Ca barret! L’estat no en té de raons, no n’ha
tengudes mai. Allò que un dia és blanc, l’endemà serà
negre, si els que són a dalt pensen el contrari. No sé si
se’n recorden d’aquella màxima (Aquesta sí, compartida
per socialistes i peperos espanyols) que deia que l’estat
no negocia mai amb els terroristes, ni amb els xantatgistes
(és clar que quan deien això tots dos miraven cap a dalt)
. Ah! Sobre el tema de Somàlia hi hauria molt a dir. I
sobre l’expoliació dels seus recursos naturals (entre ells
els pesquers) a què es veuen sotmesos per part de la
civilitzada i democràtica Europa (Alakrana, inclosa),
aprofitant el desgavell en què viuen per aquella zona,
encara més.

Dissabte, 21: Qui canta, els caçadors espanta! Aprofitant
que el temps encara no s’ha mostrat especialment dur
quant a la baixada de temperatures, i més aviat pareix
que ens trobam a començaments de tardor, intent anar
fins a una finca familiar a tallar una mica de llenya per
tenir un cert estoc de cara a la fredor que segur que arribarà
d’un moment a  l’altre. La sort no m’acompanya i el
motoret de serrar flaqueja. Ho he de deixar estar. Per no
perdre del tot el matí, vaig fins al pinar a fer un voltí a
veure si trob qualque cosa de profit. No som gens optimista
ja que les temperatures no han ajudat gens ni mica i
l’absència de la pluja ha assecat excessivament el sòl.
Només les boires matineres ho han aguantat una mica.
Així i tot, trob quatre cosetes que em caben dins una mà.
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Els trons dels caçadors, m’havien acompanyat tota
l’estona. Però ara els sent molt a prop. Massa. Són dins
del pinar mateix. Són a poques desenes de metres d’allà
on em moc. Com que per allà on vaig no és fàcil que em
vegin a simple vista, decidesc fer-me present d’una altra
manera. Com si d’un afeccionat al “bel canto” es tractàs
començ a entonar una tornada que de manera obsessiva
vaig repetint una i altra vegada. Ja sé que això va en contra
de la norma elemental de funcionament del boletaire
perfecte. Estic delatant la meva presència. Fet i fet
preferesc avortar la collita de bolets i conservar la pell al
fet que no em confonguin amb no sé què i que m’apuntin
amb la seva eina de caça. I la cosa funciona. Sent una
flastomia prou sonora que m’indica que qualcú se’n
recorda de mi i dels meus parents. I s’allunya de manera
més o manco apressada. Per si de cas n’hi ha d’altres pels
voltants, continuu amb el meu recital fins que no he sortit
del pinar.

dotze diaris que s’editen a Catalunya, ha volgut posar
sobre la taula el tema de l’Estatut, i el seu encaix en una
Espanya constitucional, nascuda d’unes cendres encara
calentes de la dictadura i amb el sabre d’un exèrcit
victoriós, voleiant sobre el seu cap, amenaçadorament.
Un Estatut, aprovat per la societat catalana en referèndum,
per les Corts Generals en votació i promulgat pel cap
d’estat, fa tres anys i mig que es troba sobre la taula dels
membres del Tribunal Constitucional (aquells juristes
col·locats “imparcialment” i proporcionalment pels dos
grans partits espanyols, sobretot), que han de dilucidar
sobre la seva constitucionalitat, o no, a instàncies dels
recursos presentats pel PP, pel Defensor del Pueblo
(militant del PSOE) i per algunes comunitats governades
indistintament per PSOE o PP. Aquesta editorial conjunta
ve a manifestar l’enorme inquietud de la societat civil
catalana davant d’una situació de bloqueig a què es pot
sotmetre la voluntat majoritària i democràtica del poble
català. És la Constitució una cotilla, o una entesa de
mínims? Davant de la possibilitat d’una lectura restrictiva
en punts considerats d’avenç democràtic per la societat
catalana: la mateixa definició de Catalunya, la llengua,
l’articulació del poder judicial a Catalunya i la manera de
relacionar-se amb l’Estat, etc., l’editorial explica que
aquestes seguiran sent “reclamacions tenaçment
plantejades amb un ampli suport polític i social”. Quina
enveja que em fan!

Joan Gelabert Mas

Diumenge, 22: “El culo del mundo”. Així ho anuncia la
placa que apareix col·locada al costat del portal de la casa,
davant de la qual aparcam els cotxes, abans d’enfilar la
nostra excursió cap a La Trapa. I els dubtes sobre la
intencionalitat d’aquest missatge tan explícit i visual em
duu a pensar en el seu origen i motiu. Una destinació no
volguda? Serà un pobre funcionari peninsular, condemnat
a viure lluny dels seus en aquesta nostra perduda illa
mediterrània? Un pobre llogater que no ha trobat altre
lloc on anar a caure i que s’ha vist obligat a llogar aquella
casa, la darrera opció, que li quedava? Un inversor afectat
per la bombolla immobiliària que havia posat tots els seus
estalvis en aquella casa i que ha vist com es quedava sense
cap possibilitat de vendre-la i treure’n una bona plusvàlua?
Un exiliat voluntari, allunyat d’una frustració amorosa
irresoluble? Chi lo sa!

Dijous, 26: “Un exemple de dignitat”. Estic segur que ja
m’hi he referit més d’una vegada, però avui, encara m’hi
he sentit molt més identificat. I envejós. La societat civil
catalana em fa enveja. Molta. Una editorial conjunta dels
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NADAL MOGUT:
-11/12/2009  -  TEATRÈMOL TEATRE
Teatre negre (es realitza totalment a les fosques) adreçat
a tothom i principalment a famílies amb nins a partir de
4 anys que no les faci por la fosca). A partir de 4 anys
per envant. 
Hora: 18.30 és importantíssíma la puntualitat
Durada : 1 hora aprox.

-15/12/2009 - Actuació estel·lar del Professor
Sorpreses
Títol de l'obra: A la terra del myomio tragus
Edat: de 4 per envant (Recomanat també per famílies)
Hora: 18.30 hores
Espectacle molt entretingut on hi participa molt el
públic.
 
-18/12/2009 -  Contacontes amb na Nati de Grado
Edat de 3 a 10 anys
Hora: 18.00 hores

Activitats a la Biblioteca de Maria de la Salut durant el mes de desembre.
Es realitzen amb el suport de l'Ajuntament i de la Xarxa de Biblioteques, i són totalment gratuïtes.

 
-21/12/2009  Taller de Còmics amb Esquitx
Realització d'un còmic guiat per monitors experts en la
matèria
Edat: de 7 -15 anys
Hora: 17.00 hores
Durada: 1 hora  30 min

- 28/12/09 El pallasso Andreu fa Nadal
Hora: 11.30 hores

Totes les activitats tenen temàtica nadalenca i es faran a
la Sala d’Exposicions de la Tercera Edat, al carrer Sant
Miquel, número 11, baixos.
 
Tan sols ens queda desitjar-los a tots vostès i a tot el
poble de Maria un Bon Nadal i un Bon any Nou!!
Atentament,
 
Margalida Rico, Bibliotecària i dinamitzadora de
joventut de Maria de la Salut

OCI I NOSTÀLGIA
Lluc MATAS

En temps d’oci excessiu tenim tendència de “matxacar-
nos” insaciablement. En no haver-hi distraccions la ment
cerca emperons i “hagués pogut ser si no hagués estat”.
Aquest és un ressort que borra el present i que fa viure de
nostàlgies i que pot crear problemes endògens des del més
pur masoquisme. Creure en fantasies estrambòtiques
hauria d’estar prohibit, perquè sols torturen creant la ma-
nera de viure amb una mena de remordiment que no tens
perquè tenir-lo. Hi és que un ha de vigilar els seus
pensaments perquè es converteixen en paraules i ha de
vigilar les paraules perquè es converteixen en accions. I
tot això va en benefici dels hàbits, del caràcter i del destí.
Sense il·lusió poques coses farem: l’home ha de tenir
prerrogatives per fer coses i s’ha d’enamorar de les coses
que valen la pena, perquè l’amor és la força mes
divinitzadora que s’ha inventat mai. Pensar que un està
acabat i que no val la pena viure és el missatge que sovint
prové de la TV, però no és ver, perquè es en temps piconaris
quan un troba sentit al camí, quan es veu realment en
l’espill que pertoca i quan cerca tenir clar el que vol. En
temps dolents no cal la eufòria sinó la sensatesa de saber
quin cap de la corda un té i ,estirant-la, desfer els nuus
que hi ha. Els problemes interiors per molt que ens hagin
fet creure, no són reals són imaginaris, I per poc que facem
cas a la grandiloqüència, les veurem com immensos i in-
solubles. Cal saber girar la truita i no deixar-se endur per
la darrera fantasia o pel darrer pensament xerec.

L’home actual ha de ser valent, ha de saber sobreviure
sense pensar tant en models de pel·lícula i s’ha d’anar
forjant un caràcter  adient a les contradiccions que la
societat actual li presenta, però serà la il·lusió i la lluita
per sobreviure que el faran tirar endavant, perquè l’enginy
no s’esmola en la baldor, sinó en la necessitat de veure
que el perill de seguir igual exigeix un canvi de cap a
peus. D’aquí, d’aquesta necessitat de canvi, sorgeixen les
autentiques revolucions. L’home és fill d’una època com
també ho és de les seves pors i de les seves manies, però
la iniciativa de canvi i de regenerar ha de guanyar tot aquest
pes mort que rossega més per masoquisme que per res
més. Cal creure en l’home assenyat i que vol que les co-
ses rutllin sense contaminar en excés i sense voler mal a
ningú ni a ell mateix. Si aquest home hi és, vull creure
que té representació en Obama, que vol anivellar un món
corromput pel poder hegemònic del seu país i tornar les
coses al lloc més sensat possible. Recentment Obama ha
estat guardonat per incentiu amb el Nobel de la Pau. Motius
hi devia haver en intencions, ara queden els fets. No és
fàcil acabar amb les guerres, l’odi les crea i poden ser
cruentes i fanàtiques. Tots recordam les guerres religioses
i un bon exemple el veim a la pel·lícula “Àgora”, on en
nom de Déu un és capaç dels majors desastres. Si l’odi es
convertís en tolerància i si no hi hagués aquesta fam de
poder les guerres s’acabarien. Però aleshores de què
servirien les armes? Tan sols haurien de servir com a
monuments demostratius de l’egoisme de l’home. Per res
més perquè el bé més cobdiciat que té l’home és la vida, i
sovint no el sap apreciar.
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Carxofes gratinades, farcides de blanquets
(Gydnum Repandum)
Ingredients (per a dues persones)
Sis carxofes mitjanes/grosses
Una ceba mitjana vermella
Mitja tassa d’oli d’oliva verjo, de les oliveres de Maria
(Roqueta ® )
Una pessigada de sal (millor flor de sal)
Formatge ratllat,  millor  tipus Emmental
Blanquets (Hidnum repandum): 200 grs.
Preparació

Bullirem les carxofes fins que estiguin al punt; les
escorrem i les deixarem a part; quan siguin fredes, les
tallarem per la mitat de per llarg i buidarem la part central
i aquesta polpa la deixarem apart.

Mentre bullen les carxofes hem de netejar els
blanquets i les farem a trossets, a daus, i els tendrem a
punt.

Fregirem la ceba tallada molt fina, a foc molt lent,
fins que comenci a agafar un coloret daurat, però sense
passar-nos. Posarem sal al punt.

Quan la ceba està al punt hi afegim els blanquets i
tot ho mantenim durant uns cinc minuts més fregint

Les sol·licituds dels agricultors que
utilitzaran aigües depurades per regar els
seus cultius en el Pla s’han incrementat
entorn del 55 per cent, va explicar el
president de la comunitat de regants i batle
Maria de la Salut, Antoni Mulet, en el marc
de la visita que va realitzar el president del
Govern, Francesc Antich, i els conselleres
d’Agricultura i Pesca, Mercè Amer; i de
Medi ambient, Miquel Àngel Grimalt, per a
inspeccionar in situ els treballs de
construcció de la bassa que abastirà d’aigua
als agricultors de Maria, Ariany, Sineu i
Petra.

Mulet va destacar també la
importància d’aquesta infraestructura en
matèria ecològica, ja que la conducció de
les aigües depurades fins a la bassa
d’emmagatzematge evitarà que penetri en
el subsòl i contamini els aqüífers de la zona.

Es tracta d’una infraestructura executada per la
Conselleria d’Agricultura i Pesca que s’emmarca en la
política d’aprofitament de les aigües provinents de les
estacions depuradores d’aigües residuals per al rec
agrícola. Aquesta actuació implica la participació de fins

EL REBOST DE FENT CARRERANY lentament a la pella, mentre hi tiram dues didalades de vi
“fino” sec.
Quan ja estigui al punt hi afegirem la polpa de les carxofes
i ho deixam uns tres minuts més fregint a la paella a foc
molt lent.

Dins una plata resistent a altes temperaturas
col·locarem les mitjes carxofes, les posarem  de costat, i
amb una cullera sucrera anirem omplint-les del farciment
(ceba, blanquets i polpa de carxofa).

Una vegada ben farcides, hi posarem per damunt el
formatge ratllat.

Mentre, haurem encès el forn fins a 150 ºC, les
posam a coure amb foc davall i a gratinar; vigilar ben
d’aprop ja que en dos o tres minuts el formatge es va
desfent i queda gratinat i rostidet.

Servir a taula, calent. Es pot acompanyar d’uns cors
d’endívia regats amb unes poques gotes d’oli cru.

Per acompanyar aquest plat de tardor de productes
de la nostre terra, un vi blanc ben recomanable és Oloron®,
monovarietal de Chardonay, de les vinyes d’Alaró; és un
vi ben elaborat, amb un gust molt propi més fort que els
blanc clàssics i per tant combina molt bé amb les carxofes
farcides i el punt d’amargor dels cors d’endívia.

Bon profit.
Antoni Gelabert

S’incrementen un 55% les sol·licituds per a regar cultius amb
aigües depurades en Maria de la Salut, Ariany, Petra i Sineu

a quatre municipis (Maria de la Salut, Petra, Ariany i Sineu)
i permetrà regar amb aigües depurades 147 hectàrees amb
una xarxa de rec de més de 25 quilòmetres. En aquesta
obra, el Govern de les Illes Balears ha invertit 6,2 milions
d’euros.

El president Antich acompanyat de conselleres i representants municipals
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Trobada del Clubs Ciclistes a Muro, per
poder brindar per les festes de Nadal

Aquesta serà la
3a trobada, que
per iniciativa del
Club Ciclista
Cala Millor, Bicis
Sancho, es du a
terme.
La trobada és a
les 10.00 h. a la
plaça de Muro.
Els de Maria hi
partírem a les
9.00 h. des de sa
Plaça.

El gran augment dels serveis a ajuntaments,
l'increment pressupostari del Pla d'Obres i Serveis o la
presidència d'Arc Llatí són algunes de les fites assolides
pel departament els darrers dos anys

El conseller de Cooperació Local, Miquel Rosselló
i la directora insular d’Assessorament Municipal, Maria
Orts, han fet un balanç dels dos anys al front d’aquest
departament del Consell de Mallorca.

Davant una ampla presència de periodistes de la
comarca de Raiguer, Rosselló ha destacat el paper
fonamental del departament per assolir la fita del Consell
de Mallorca de ser l’ajuntament dels ajuntaments.

Europa també és clau en les polítiques de
Cooperació Local, amb la participació activa a l'associació
Arc Llatí, on actualment el Consell de Mallorca n'exerceix
la presidència, l'estreta col·laboració amb el Centre Balears
Europa amb la creació del Punts d'Informació Europea
als municipis de Mallorca o la participació en la creació
de l'Eurolocal-Mallorca.

Dins les línies d'actuació per potenciar el
municipalisme, la creació de l'Observatori de Polítiques
Locals (OPL), o la creació de l'Assemblea de Batles i
Batlesses de Mallorca on el departament n'exerceix la
secretaria permanent, són algunes de les actuacions
principals.

Joan Font, director insular de Cooperació Local,
ha recordat la voluntat del departament d'estar sempre al
costat dels ajuntaments, especialment amb els més petits,
que disposen de menys recursos. S'ha donat un fort impuls
al Pla d'Obres i Serveis (POS), tant a nivell de dotació
econòmica, amb increments anuals al voltant d'un milió
d'euros, com per l'aprovació d'un nou reglament recollint
les demandes dels ajuntaments i un repartiment dels ajuts
més equitatiu. Tot l'increment ha vengut directament del
Consell de Mallorca, fent un esforç econòmic, ja que les
altres aportacions (Ministeri d'Obres Públiques i Govern
Balear) no han augmentat. També es va llançar la línia de
subvencions per als ajuntaments de Mallorca a fi que, dins
aquesta legislatura, estiguin tots adaptats al Pla Territorial
de Mallorca. Aquesta tasca es fa conjuntament amb el
departament de Territori.

Maria Orts, directora insular d'Assessorament
Municipal, ha destacat l'enorme tasca realitzada per
convertir l'antic SAT (Servei d'Assistència Tècnica) en la
nova direcció insular d'Assessorament Municipal. Ha
suposat una important ampliació del catàleg de serveis
per als ajuntaments, que passa de dos a set i del personal
tècnic que s'hi dedica. Així, els serveis són assessorament
jurídic, econòmic i financer, en qualitat i formació, en
agenda 21 local, per al desenvolupament local, en projectes
europeus i cooperació tècnica. Aquest darrer per a la

confecció de projectes i la direcció d'obra, destinat a
ajuntaments de menys de 20.000 habitants.

L'equip de Cooperació ha realitzat de visites anuals
tots els municipis de Mallorca per informar, recollir
propostes i mantenir un contacte directe i regular amb els
ajuntaments, així com poder fer una planificació conjunta
amb el batles i batlesses, especialment en el Pla d’Obres i
Serveis.

Finalment, Rosselló, ha tengut unes paraules
d’agraïment per a Joan Font, anomenat recentment
conseller de Cultura i Patrimoni, i que fins la setmana
passada ha exercit de director insular de Cooperació Local.

Una memòria més detallada d’aquests dos anys es
pot trobar a: http://www.conselldemallorca.cat/media/
13941/llibret2%5B1%5D.pdf

Balanç de Cooperació Local amb la premsa de la comarca del Raiguer.
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MOSTRA DE BETLEMS
Per les properes festes de Nadal, la nostra

Associació vol seguir fomentant la construcció de betlems
com una forma pròpia i tradicional de celebrar les festes
nadalenques. Així, amb el suport de l’Ajuntament, volem
animar les famílies de Maria a fer el betlem, i a inscriure’l
a l’Ajuntament fins dia 23 de desembre. Quan ho faceu,
pensau a deixar el vostre nom i llinatge, el domicili i el
telèfon. Així, des de la nostra Associació passarem a veure
el betlem bé a la segona festa o bé abans que acabi l’any
i us farem un petit obsequi per la vostra participació, així
com una fotografia que publicarem a la propera revista.
Animau-vos a participar.


