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Comentar el panorama polític que en aquests moments estam
vivint a les Illes Balears és entrar en un terreny especialment
desagradable i que qüestiona l’exercici de la gestió pública sorgida
de la democràcia participativa. Si la democràcia és el millor dels
sistemes políics i l’únic que assegura, en principi, que tothom té el
mateix valor -un home, un vot-, la perversió a què s’ha arribat a
les nostres terres és de primera divisió. Fer ús del poder que et
donen els vots, per canviar   el servei als altres que se’n deriva de
l’acció política, per uns rèdits personals, que passen per damunt
de lleis, ètiques i morals, ha estat, darrerament, la dinàmica que ha
marcat la vida política de les nostres illes.La darrera legislatura
del Partit Popular, amb el suport d’UM, esdevingué, tal com s’ha
vist ara, una successió d’usos fraudulents de la seva majoria
parlamentària, per prendre decisions i executar projectes que no
tenien cap classe de control parlamentari i que s’han mostrat i
demostrat com a corrupteles que han engreixat persones i partits.

Els qui elaboram aquesta revista no som ningú per fer
categories de bons i dolents, ni de persones, ni de partits.
Suposadament, a tots els partits hi ha persones honrades i honestes
que fan de la política un exercici de servei als altres defensant el
que ells creuen millor per a la societat, però també és cert que
nosaltres i molta altra gent ha trobat, troba, a faltar una disculpa
per tot el que ha passat, per tot el mal fet. No és possible seguir
endavant amb la mateixa gent, amb les mateixes idees, com si aquí
no hagués passat res. No, de cap manera. Uns partits que veuen
com els seus presidents, part dels seus diputats, dels seus directors
generals, dels seus batles, etc. són detinguts per corrupció, per haver
usat malament els doblers públics no poden desentendre’s de la
seva responsabilitat i fer veure que aquí no ha passat res. Això no
té nom.

Davant aquest panorama el que no convé de cap de les
maneres és girar els ulls cap a una altra banda i deixar de banda la
política, el dret al vot, la participació democràtica. Ara més que
mai convé ser-hi i expressar democràticament el rebuig a totes
aquestes formes de perversió de la vida pública, ja sia en forma de
vot quan calgui o fent sentir la nostra veu quan aquesta sigui
requerida.
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La propera excursió que tenim programada és
la pujada al puig Tomir. Aquesta muntanya es troba
dins el terme d’Escorca. Des de Maria el podem
divisar clarament: és la primera muntanya més alta
mirant la serra de Tramuntana des de la dreta. Té
una altura de 1102 metres i té alguns trams un poc
difícils, en els quals s’ha de posar especial atenció.

Deixarem els cotxes devers l’entrada de la finca
de Menut, devora la carretera de Lluc a Pollença. I
d’allà, caminant arribarem a la finca de Binifaldó,
on hi ha l’embotelladora de l’aigua Binifaldó. Aquí
comença l’ascensió al puig. S’ha de travessar una
zona de rossegueres fins arribar a un tram que
d’ascensió amb l’ajuda d’uns cables que hi ha
col·locats. Després, per arribar al cim més alt, es
travessa una espècie d’altiplà. Allà serà el moment
de gaudir de les vistes si el dia és clar, ja que podrem
veure quasi tota l’illa i sobretot de les muntanyes
veïnades. Els descens el farem pel mateix camí.

La partida serà des de la Plaça des Pou, a les
8,30 hores del dia 21 de març, amb les sabates de
muntanya ben fermades i la motxilla ben guarnida
per berenar i dinar. No ens podem oblidar de l’aigua,
el cafè i les herbes

EL DIA 11 D’ABRIL, DIUMENGE DE
L’ANGEL, TOCA PANCARITAT A SA
COMUNA

Com que hi ha les festes de Pasqua pel mig,
podria ser ben bé que la revista del mes d’abril no
arribàs prou d’hora per assabentar-vos de la següent
excursió que és la ja clàssica del pancaritat a Sa
Comuna.

Partirem de Sa Plaça des Pou, a les 11 del matí,
per passar el dia a Sa Comuna, on dinarem del que
durem entre tots. Ja sabeu que allà està preparat per
torrar i que també hi ha bancs i taules per seure.

Esperem que la climatologia ens acompanyi i
que puguem passar un dia de bauxa a la comuna
mariera.

EXCURSIÓ AL PUIG TOMIR, DIA 21 DE MARÇ

El puig Tomir, a la dreta de la foto vist des de Maria

Fotografia del pancaritat de l'any passat
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En Toni i en Pau són els primers a arribar. Mentre
esperam na Bel, la filla d’en Toni, que acaba la feina un
poc tard, ens posam a mirar les nombroses fotografies
que ens han deixat, mentre unes cerveses escumegen a la
nostra taula de Ca’s Padrí Toni.  L’entusiasme que mostren
és evident. Cada fotografia va associada a una vivència, a
un record. El seu apassionament no té límits. Una
fotografia d’una criatura de pocs anys, amb una bicicleta
carregada de bidons, mou la primera exclamació.

—Pau: Mirau, mirau aquesta criatura com va. Duu la
bicicleta carregada d’aigua. És un país preciós. Jo ja em
pensava que res no m’impressionaria i he tornat tocat. La
gent és un encant. Ho donen tot.

Mentre en Pau i en Toni ens expliquen tot això, arriba na
Bel. D’ella en sorgí el viatge i la implicació del seu pare.
En Pau hi arribà per altres camins. Aprofitant que les
cerveses són a la taula els demanam que bevien per allà.

—Toni: Beuen sobretot cervesa feta de blat mill. Però la
beuen calenta.
—Bel: La veritat és que jo la trobava mala d’empassar.

—FC: I d’aigua en bevíeu? No té problemes de
contaminació?
—Toni: No! És bona. Amb una gota de clor ho
solucionaves. No tenguérem cap problema.
—Bel: Jo vaig beure sucs de fruita i tampoc no en vaig
tenir cap de problema.

—FC: A veure Bel, t’esperàvem perquè ens explicassis
un poc que és aquesta associació Pa i Mel per a la qual
treballes i que és l’organitzadora d’aquesta iniciativa
que vos ha duit fins a Àfrica, a Burkina Faso.
—Bel: L’associació Pa i Mel és una entitat sense ànim de
lucre, que va néixer l’any 1996 a sa Pobla i que intervé

en l’àmbit social, per atendre els col·lectius més
desfavorits.
L’objectiu principal és desenvolupar tot tipus de
programes, accions i mesures encaminades a millorar el
nostre entorn i atendre les necessitats socials dels sectors
i col·lectius més vulnerables, treballant contra la
discriminació i l’exclusió social, per la igualtat
d’oportunitats, la inserció i la convivència. Oferim els
nostres serveis tant a entitats públiques com privades,
mitjançant convenis de col·laboració, contractació de
serveis, subvencions... La població a la qual ens adreçam
són menors, adolescents, joves, famílies, dones,
immigrants, discapacitats i tots aquells col·lectius que per
unes raons o unes altres es troben en una situació de
necessitat.
L’objectiu del viatge era veure, en part, quines necessitats
té aquella població, però a partir de la seva reclamació.
Que fossin ells qui marcassin les prioritats i a partir d’aquí
mirar com els podem ajudar. Contactar amb la gent que
tenim allà que fan feina per la seva comunitat i veure
com els van les coses i els programes que duen a terme,
com dinamitzen la vida en aquell lloc. Un altre projecte
era arreglar els pous que subministren aigua potable a la
població. Per problemes burocràtics, els doblers que la
nostra organització hi tenia destinats, quan nosaltres
arribàrem, encara no havien arribat.
—Pau: Isabel, digues que és això de formació de pous,
que era el nom amb què es coneix aquest projecte.
—Bel: Bé, amb aquests doblers que no havien arribat, tal
com explicava, s’havien de formar i dotar de material unes
persones que poguessin arreglar la maquinària de molts
de pous existents que amb el temps havien quedat
inoperatius per falta de manteniment.
—Toni:  Bé, l’any passat hi va haver una subvenció per
fer un pou en aquella comunitat. Amb una màquina de

Sa Xerradeta amb... EN TONI FONT "DE SA GRAVA", NA BEL FONT I EN
PAU GONZÀLEZ, COOPERANTS A BURKINA FASO

Desempaquetant els presents duits des de Mallorca
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foradar com les que tenim per aquí es va fer el pou . Com
que hi ha molta aigua subterrània, si fas un forat d’uns
setanta metres, al cap de cinc o sis metres ja tens aigua.
La capa freàtica és molt rica. En èpoques de sequera sol
baixar fins a uns quinze o vint metres com a màxim. I
així, fent-lo més fondo,  t’assegures que sempre tendran
aigua. Es va muntar una bomba que va amb una manxa
que bombeja l’aigua cap a dalt ja que no hi ha corrent per
automatitzar-la. Com aquelles bombes antigues de molí
accionades amb palanca. Aquesta és l’aigua que s’empra
per beure, per cuinar, per rentar-se. A part d’aquests hi ha
altres pous de traspèl, que tenen cinc, sis metres i que
asseguren aigua vuit o nou mesos l’any. Els mesos de
sequera solen ser abril, maig, sobretot. L’aigua d’aquests
pous l’usen per altres coses, per regar.

—FC: Aquests pous són lluny de les poblacions?
—Pau: No, que va, són dins de la mateixa població.
—Toni: La gent per anar a cercar l’aigua, no s’ha de
desplaçar massa. Cinc-cents, vuit-cents metres com a
màxim. Amb una ribella de plàstic, o d’alumini damunt
el cap i a cercar l’aigua. És una feina que fan les dones i,
sobretot els nins, millor dit les nines de deu a quinze anys.
Ho teníem tot preparat perquè en arribar nosaltres, ajudats
d’una persona d’allà que ens fes de traductor, introduir la
part teòrica, però com que els doblers no havien arribat
no començàrem fins després. I en haver fet la teòrica i
començar la part pràctica és quan veus que el seu sistema
de funcionament és molt diferent del teu, la teva lògica
no és la seva lògica i com davant d’un petit problema ja
queden aturats. Començàrem a desfer els tubs amb les
eines i davant d’una cosa inesperada en què havien de
prendre ells la iniciativa ja començaven els problemes.
Però bé, férem el que poguérem i jo crec que com a mínim
ara podran tenir els pous més operatius i en època de
sequera no tendran problemes de subministrament.

 Mentre envestim les primeres mossegades al sopar,
seguim mirant les fotografies.

Amb els nins i mestres de l'escola
—Pau: I l’aigua la treuen amb una corda i llaunes que
solen xapar per la meitat i en fan una mena de poal.
—Toni: Una altra manera que tenen per treure aigua és
amb les càmeres una mica amples de les rodes dels cotxes.
Les cusen i en fan una mena de panera i amb dues anses i
per amunt. Per regar fan unes paradetes molt petites i hi
duen aigua amb poals. Allà on érem, és un municipi amb
18 pobles que té 101 d’aquests pous que subministren
aigua potable, per a una població d’uns quaranta mil
habitants. De tots aquests, quan arribàrem n’hi havia
quaranta-un que no funcionaven. Havíem de formar 18
persones, una de cada poble, que sabessin arreglar les
avaries dels pous. Hi havia pous que duien anys sense
funcionar, per problemes a vegades ben simples com un
simple pern que s’havia de canviar, però com que no el
sabien canviar el pou quedava inoperatiu. La manera per
tant era formar gent: devuit persones com he dit i nou
caixes d’eines completes, una per cada dos pobles que
permetessin fer totes les reparacions, fins i tot una filera
per fer rosca. Els tubs són de ferro galvanitzat, la bomba
de bronze, fetes a l’ïndia, bastant bones. La intenció era
formar-los, i com a contrapartida els havíem de donar
menjar cada dia i anar-los a cercar.

Arreglant una bomba d'un pou

Molent el blat mill, base de la seva alimentació
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—Bel: Aquestes construccions són els graners. El nostre
viatge va ser en època d’abundància, quan tenen de tot,
gra, fruita, etc. Els camps s’aneguen en nuna època de
l’any i aprofiten per sembrar verdures.  Però en època de
sequera pràcticament només s’alimenten del blat mill.

—FC: Les terres de qui són? Existeix la propietat
privada?
—Bel: No és com aquí. Hi ha molts de problemes per
delimitar els espais particulars i la majoria de feines les
fan de manera mancomunada. Per sembrar fora dels
poblats, s’ajunten i fan les feines plegats.

—Toni: Allà els animals van tots a lloure, les gallines i
els pollets van a lloure tot el dia i pasturen per tot; els
posen un fermall a una cama de diferent color o els tallen
un dit per poder-los conèixer, però van a lloure de dia. En
tocar el vespre tots van a dormir a ca seva i els donen una
mica de ració i els tanquen.

—FC: Quins altres animals hi ha?
—Toni: Hi ha cabres, que estan fermades i els cabrits
també van a lloure. Els porcs van tots junts, però com que
hi ha un poc de ració el matí i el vespre, com les gallines,
en tocar el vespre, tots a casa. Tenen faraones, també.
—Bel: El dematí quan s’aixequen amollen tots els animals
i se forma un bon guirigall, quan han menjat la seva ració
s’ajunten amb els dels veïnats i tots junts a pasturar.

—FC: Quin és el rol masculí i femení. Els homes són
els que fan les feines del camp?
—Bel : Allà els homes no fan res, res de res, jeuen davall
un arbre a l’ombra tot el dia. Les dones són per tot, n’hi
ha que llauren, que sembren per les cases, etc. els homes
qualque vegada fan un poquet de feina, en vàrem veure
un que feia feina, però no és normal.
—Toni: La dona ha anat tot el dia a fer feina pel camp o
a vendre al mercat i quan arriba a casa l’home l’espera i li
dóna dues besades, li fa un poc la pilota, li demana els
doblers i se’n va al bar a fer cerveses.

—FC: Ara que heu xerrat dels mercats, que tal els
mercats de Burkina; com funcionen?
—Pau: Són uns mercats mol peculiars, estenen per carrers
i carrerons estrets i hi pots trobar de tot, verdura, eines,
ous, begudes, etc.
—Bel: També hi pots trobar fideus, llenties i altres
llegums, ho posen a dins bossetes. A Tenado cada vint-i-
un dies fan un mercat especial i nosaltres hi vàrem anar
un d’aquests dies, el del mercat especial.

En Toni sobre el tractor de l'ajuntament
—FC: I eines mecàniques?
—Bel: Tenen un tractor que és propietat de l’ajuntament
i paguen una petita quantitat pel seu ús i manteniment.
Ells solen funcionar per comissions; per exemple hi ha
una comissió que se’n cuida del tema dels pous, amb un
secretari, un encarregat d’això, un altre d’allò altre, etc.

—FC: És a dir que estan ben organitzats. Això és una
cosa seva, impulsada pel govern, o és una cosa
importada per europeus que treballen amb ells?
—Toni: És mal de dir, l’actual president entrà amb un
cop d’estat. Hi ha una pseudodemocràcia, amb eleccions,
però tens la sensació que estan vigilats.

—FC: Veis possibilitat de canvi en el país? La gent
viu angoixada?
—Pau: La sensació és de tranquil·litat, no com a altres
països veïnats. A pesar que el règim polític és molt
especial, amb un president que ho és després d’eliminar
físicament el seu rival, no notes que la gent es queixi
especialment. L’ambient que es respira és de certa
seguretat, cosa que no es pot dir de tots els països de la
zona. No hi ha problemes per moure’s pel país.

Mentre, anam mirant fotos i veim un poble amb animals
a lloure pel mig del carrer. En Toni intervé. Un lloc de venda en un mercat amb el producte dins bossetes
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—Pau: Ho tenen  tot dins bosses i així cada bossa té un
preu, molta de gent no ha anat a l’escola i no sap comptar,
no saben tornar canvi, així si, ho tenen tot per unitats,
saben el preu de cada unitat i no s’embullen. Això ho
vàrem descobrir a mitjan viatge, vèiem que no ens
tornaven el canvi, però no ho enteníem, i és que no tenen
el sistema centesimal dins el cap i no saben comptar, això
si, tot ho tenen mesurat i cada cosa té un  preu, no
s’embullen.
—Bel: Les teles que venen a “granel” per fer-se vestits
no les venen a metres, les venen a “paños” i en compres
un, dos, tres o els que necessites i cada “paño” val tant,
així ja no han de comptar.
—Toni: Això ho tenien bo d’arreglar, anàvem a dinar i
quan demanàvem el compte ens deia per exemple són 16
euros i n’hi donàvem 20. Quan ens tornava el canvi ens
donava 2 euros i li deies, “T’has equivocat, ens has cobrat
18 i eren 16” i la seva resposta era, “És que m’he
equivocat, eren 18 euros”.

—FC: Quina moneda tenen?
—Bel: Francs africans, 55 francs  són 1 euro.

—FC: I els preus com estan en relació amb nosaltres?
—Toni: La cervesa més o manco com per aquí.
—Bel: (mostra uns collarets que duu posats)  Aquests
collars valen un euro i poc, una nit d’hotel ens va costar a
6 persones uns 6 euros.

—FC: Aquest preus són amb berenar o només dormir?
—Pau: Només dormir, anàvem a berenar a fora i per uns
2 euros berenàvem tots sis.

—FC: El motiu del vostre viatge era en part per anar
a veure els projectes que es finançaven des d’aquí; com
trobàreu l’escola que s’havia de construir?
—Bel:  Bé, molt avançada. Heu de pensar que tot ho fan
a mà, els totxos els fan de fang allà mateix, els fan i els
col·loquen. Les gafes de giny per posar la canal les volten
allà mateix i després les posen, tot ho fan a mà i ret poc.

Altres productes del mercat

—FC: Com són aquests hotels?
—Bel: Hi ha hotels com aquest que vàrem anar nosaltres
en un poblet, (el mostra en una foto) i a les ciutats hi ha
hotels per a europeus, més semblants als que tenim per
aquí.
—Toni: A la ciutat hi ha un hotel de luxe per a europeus,
una habitació val 100 euros cada nit. Però la majoria surten
a uns 5 o 7 euros per nit.

El jove rei sobre el seu tron, amb alguns dels seus fills

—FC: Abans ens heu comentat que no ens havíem
d’oblidar de parlar del rei; de quin rei parlau?
—Bel: Un dia agafàrem un xofer per anar a fer un poc de
turisme i conèixer el país i li vàrem dir, ens pot dur terra
endins, i ens va dur per endins. La carretera va tornar un
camí de terra roja i fins i tot el camí va deixar d’existir
fins que vàrem arribar a un poblat i el xofer ens va dir,
aquí hi ha un rei i li heu de demanar permís per poder
dormir al poblat. Baixam del cotxe i ens compareixen un
fotimer d’al·lots i tots demanaven un regalet. Va resultar
que el rei no hi era i un súbdit seu ens diu que podem
baixar, mentre amb el mòbil, allà tothom té mòbil, xerra
amb el rei i ens diu que podem quedar i esperem que el
rei arribarà.
—Pau: I quan va arribar el rei, ens presentam i ens diu,
“Què voleu sopar d’arròs o espaguetis?”. Nosaltres
contestàrem que d’espaguetis, tot això davant el seu tron,
ell assegut i nosaltres darrera una línia que ens havien dit
que no podíem passar. Quan li deim que volem espaguetis,
se veu que no en tenien i comença a fer telefonades amb
el mòbil demanant espaguetis a altres poblats.

—FC: El sopar que era de franc o l’havíeu de pagar?
—Bel: Quan ens vàrem presentar li demanarem permís
per dormir i ens va dir que allò no era un hotel però que
ens convidava a sopar, però després com que als espaguetis
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hi varen posar una faraona i més coses i tot això costava
doblers, va començar a queixar-se i al final li vàrem deixar
una doblerada, uns cinc mil francs, que per a ells és una
doblerada.
—Pau: Vàrem sopar tots per 5 o 6 euros, els espaguetis
amb faraona eren boníssims.
—Toni: La faraona la varen matar mentre esperàvem,
estàvem xerrant i amb això que sentim un renouer
d’aviram, encalçaven la faraona per fer el sopar.

—FC: Per dormir, que vos deixaren una casa?
—Bel: No, vàrem dormir en terra amb sacs de dormir
davall un arbre.

—Bel: Aquest dia vàrem enviar un missatge a Maria,
dient: «Som a cal rei! Ens ha rebut al seu palau reial. I la
seva riquesa és: 9 dones i una catefa de fills». A Maria, en
Guillem des Racó va entendre «una catifa de fil!» I així
tothom va riure.
—Toni: El costum és fer un regal a la persona major del
poble: aquest regal és nou de cola, que és d’un arbre.
Compràrem nou de cola que és un poc al·lucinògen i ja li
vàrem dur el regal al rei.

Seguim mirant fotos i les comentam.

—Bel: Això que veis és una escola i encara que estaven
de vacances de Nadal, la mestra va fer venir els nins a
l’escola per rebre’ns. I tot el que veis a la pissarra ho va
posar a posta per a nosaltres. També ens feren una
representació teatral i ens varen cantar una cançó.
—Toni: En aquesta altra foto hi veim el mill, de la farina
de mill, en fan com un pa i l’utilitzen d’acompanyament.

Seguim amb les fotografies.

—Bel: Aquesta és la carretera nacional, sense asfaltar i
amb una pols taronja que se fica per tot. És el carrer
principal de Tenado. I això és un mercat. El primer dia
anàrem a un mercat i hi vàrem durar deu minuts, perquè
teníem cinquanta persones que ens enrevoltaven i no
podíem fer res.
—Toni: Fixau-vos amb aquest cartell. Mirau els preus.
“Llengua de vaca amb salsa picant” és un dels plats oferts,
però mai no hi eren tots. La carta ens la mostraven però
més de la meitat dels plats no hi solien esser. En aquests
restaurants els burkinesos no hi solen anar.
—Bel: Una altra vivència molt bona la vàrem tenir aquí.
Ens aturàrem en un lloc amb molta de gent en un bocí de
carretera i vàrem comprar síndries, vàrem veure com un
bus s’aturava, com descarregava la gent i les gallines i
tornaven carregar gallines.

Hi hagué temps per fer turisme de naturalesa

—FC: Heu dit que tothom té mòbil, hi ha
infraestructura per donar cobertura?
Pau: Hi ha antenes repartides per tot el territori,
alimentades amb un generador de gasoil i un vigilant que
ho guarda les 24 hores. En tot el país, sempre hi havia un
mòbil, que ens anava seguint i allà on arribàvem ja havia
arribat la notícia de la nostra arribada. Ja ens esperaven i
ens vàrem arribar a avorrir d’això. Abans d’arribar ja
sonava el telèfon d’en Toni o d’algun altre i ens deien:
«El batle vol parlar amb tu».
—Bel: Al mercat érem bons de trobar. «On són els
blancs?» deien. I tot d’una ens trobaven.

—FC: Contau-nos més coses del rei.
—Pau: Sabérem que aquest rei, era el 29è rei de la
dinastia, i tenia 9 dones que havia heretat feia poc de
l’anterior rei. I tenen un truc: si tu has heretat les dones
del rei anterior tens un perill, que és que et toqui com a
esposa ta mare. Per evitar això, fan un gir en l’herència
de la corona. La línia dinàstica no es transmet de pares a
fills sinó que passa als cosins, al fill d’un germà o germana
del rei.
—Toni: Al fill major de la germana major del rei.
—Pau: Per tant pots heretar com a esposes les ties però
mai, la mare. Lloc de venda de síndries
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—Pau: Mirau aquesta foto. És una fundició per fer olles.
Fonen metalls de manera rudimentària per fer diferents
instruments aprofitant materials de rebuig. El treballador
du una protecció pels fums.

—FC: I aquesta fotografia amb aquestes faroles?
—Bel: Té la seva història, ja que era el primer dia que
arribava l’enllumenat elèctric a la població. Havien posat
uns pals amb unes faroles i tota la gent es reuní allà a
veure com s’encenien. Feren una gran festa.

—FC: I tots aquests que apareixen en aquesta foto,
vestits amb una camiseta del Barça?
—Pau: És molt curiós. A Burkina tots són del Barça, hi
ha camisetes del Barça per tot, fins i tot davall les pedres,
allà tothom té una camiseta del Barça. En pots trobar dues
del Madrid per milers del Barça. Jo vaig veure una final
de la Copa d’Europa entre el Barça i el Milà, una final
per oblidar, al nord del Marroc i allà per la zona del Rif
tothom anava, també, amb el Barça.

Els transport de persones i animals a Burkina Faso

molts d’anys i que a través de la seva filla ha aconseguit
dur a terme.

—Toni: Jo feia més de trenta anys que tenia ganes d’anar
a Àfrica i el que havia pensat encara va ser millor quan
vaig esser allà. Quan na Bel me’n parlà, la dona m’animà
a fer el viatge, ja que sabia de les ganes que en tenia. Ha
estat una experiència inoblidable.

En Toni, devora dues guapes burkineses

En Toni, vol remarcar que amb aquest viatge ha acomplert
un vell somni. Un somni que duia endarrer des de feia

En tota la vetlada les intervencions de tots tres viatgers
s’han anat succeint de manera continuada. Tots tres es
troben encara, i ho reviuen contínuiament amb les
fotografies, a milers de quilòmetres lluny.

Magí Ferriol, Miquel Morey i Joan Gelabert

"El darrer dia les dones ens prepararen un joc i després
em van regalar el vestit."

Segur que els més grans recordau haver jugat com aquest
nins pel nostre poble, quan els carrers no estaven asfaltats.
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Des de l’associació Rock’n’Rostoll vàrem creure que
podíem participar amb alguna cosa més que muntant el festival
de música del Rostoll a final d’agost amb la gent del poble, per
això vàrem decidir posar-nos en contacte amb UNICEF i
organitzar un sopar solidari per tal d’ajudar el poble d’Haití
després del terratrèmol que va patir el mes passat.

Així que divendres 26 ens vàrem trobar a ses Torres, en
un sopar on hi participaren 117 persones i s’hi va recollir un
fons de 2.000 euros per enviar a Haití (sense comptar encara
totes aquelles aportacions que es poden seguir fent a través dels
diferents números de compte que ens féu arribar UNICEF).

Durant la setmana vàrem passar per diferents
establiments, comerços i empreses del poble per demanar si
volien col·laborar amb alguna cosa per la rifa que duguérem a
terme al sopar. La veritat és que hi va haver una gran
col·laboració i una vegada sopats vàrem rifar tot allò que ens
havien fet arribar. Des d’aquí volem agrair a totes aquelles
persones o empreses que ens feren arribar els seus donatius (ja
sigui amb regals per rifar, com en doblers per enviar a Haití) la
seva col·laboració ja que gràcies a això i a un excel·lent
comunicador durant el sopar, vàrem passar una bona vetllada.

També vàrem tenir la participació den Federico, voluntari
d’UNICEF que ens va explicar on anirien destinats els doblers
que els féssim arribar i que ens va agrair la participació de tots
i totes. En Federico ens farà arribar una carta (que
malauradament no podrem publicar en aquest número del Fent
Carrerany)  amb la informació d’on aniran destinades les
donacions que els férem arribar.

Així que només ens queda agrair a totes aquelles
persones que varen venir al sopar i que amb la seva ajuda de 10
euros enviada a Haití podran ajudar a facilitar les tasques de

SOPAR SOLIDARI AMB LES VÍCTIMES DEL TERRATRÈMOL D’HAITÍ

reconstrucció de la ciutat afectada pel terratrèmol i de les vides
de les persones que hi han sobreviscut, així com també aquelles
persones que no varen poder assistir al sopar però que ens feren
arribar un donatiu o ingressaren als números de compte que us
férem arribar i que us deixam a continuació per si encara voleu
fer el vostre donatiu.

Moltes gràcies a tots i totes.
Associació Juvenil Rock’n’Rostoll

CONCEPTE: Sopar solidari amb Haití
La Caixa: 2100 5837 81 0200007220
Sa Nostra: 2051 0157 33 1070003377
Banca March: 0061 0119 61 0058100112

POSADA LA PRIMERA PEDRA DE L'ESCOLA NOVA
Maria de la Salut. El batle de Maria de la Salut, Antoni

Mulet, va destacar, durant l’acte de col·locació de la primera
pedra del nou col·legi públic Antoni Monjo, la possibilitat que
oferirà aquesta nova infraestructura d’unificar els diferents
edificis on funciona actualment l’escola, i que es troben situats
en diferents punts del municipi.

“Podrem, d’una vegada, unificar els diferents edificis
escolars i deixar d’usar unes infraestructures gairebé
centenàries que, per motius d’infraestructura, del nou Pla
Docent, i de noves tecnologies s’han quedat obsolets”, va
explicar el primer edil.

El batle també ha recordar la feina feta per batles
anteriors com Jaume Mestre i Guillem Ferriol, aixì com el
director General de Formació Professional del Govern de les
Illes Balears, D. Miquel Mestre.

L’acte de col·locació de la primera pedra del nou edifici
escolar va estar a càrrec del conseller d’Educació i Cultura,
Bartomeu Llinàs, qui va destacar, durant el seu discurs, que
aquest centre entrarà en funcionament el segon trimestre del
curs 2010-2011. Llinàs també va informar que el Govern balear
invertirà 3,1 milions d’euros en les obres i que el nou col·legi
tindrà capacitat per a 225 places escolars: 75 d’educació infantil
i 150 de primària.

El nou equipament estarà situat en un terreny cedit per

l’Ajuntament, al carrer es Pujolet. En concret, el projecte que
permetrà integrar en un únic edifici els tres espais actuals del
CP Antoni Monjo i ocuparà una superfície de 2.406,40m2
distribuïts en tres plantes. A la planta primera s’ubicaran les
tres aules d’educació infantil i la zona de serveis; la planta -1
acollirà les 6 aules de primària i, finalment, a la planta -2 es
construirà el gimnàs, la zona de porxos i la pista, d’acord amb
l’informació proporcionada per la conselleria d’Educació. Els
autors del projecte són els arquitectes Isidre Santacreu, Manel
González i Manel Somoza. L’empresa adjudicatària és
Ferrovial Agroman S.A.
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TEMPS DE RUES I DESFRESSES
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LES OBRES DE L’ESCOLA NOVA AVANCEN A UN
BON RITME
A la revista apareix la notícia de la col·locació simbòlica
de la primera pedra al nou edifici escolar a començaments
del passat mes de febrer. Ja ha passat un mes i les obres
segueixen el seu ritme. Segons l’empresa les obres estaran
acabades a les dates previstes, si no hi ha cap contratemps
que allargui el termini d’execució de les obres. El tragí
que es mou a l’emplaçament escolar és de veure, camions,
grues, paleres, etc. fan feina a escarada.

POBLACIÓ DE MARIA PER NACIONALITATS
Segons vàrem poder llegir al “Diario de Mallorca”, el
passat 3 de febrer, les dades del padró recollien en el cas
del nostre municipi, una població que mostra la diversitat
de procedència de la seva gent. Així presentava les dades:
Població total      2150
Total estrangers    376
Total Europa           93
Total UE (27)          84
Alemanya                56
França                      10
Itàlia                          1
Regne Unit                5
Bulgària                     2
Romania                    3
Resta Europa             9
Total Àfrica           115
Marroc                   111
Total Amèrica       167
Argentina                  1
Bolívia                    12
Colombia                  5
Equador                 123
Perú                           1
Brasil                         9
Total Àsia                 1

UNA NEVADETA QUE ENS ALEGRÀ LA VISTA
Supòs que tots vos n’adonàreu que dijous a vespre dia 11
de febrer, els dijous Llarder, féu una nevadeta que ens
refrescà molt l’ambient i deixà sobre el poble una
enfarinada de betlem. Tant el vespre com l’endemà matí
Maria presentà un espectacle inusual, que sempre és una
festa, sobretot per als més petits que l’endemà gaudiren
d’allò més amb la neu acumulada als cotxes, i a racons on
encara es conservava. Cap a les 11 del matí del divendres
ja no quedava res, s’havia fosa.

LA COLLA DE DIMONIS VA ENDAVANT
Aquest passat mes de febrer es va fer una primera reunió
informal per veure si hi havia gent interessada a tirar
endavant la formació d’una Colla de Dimonis a Maria.
Encara que la reunió es va fer sense massa publicitat i
funcionant de boca a orella, més d’una vintena
d’interessats es trobaren per parlar-ne i tirar endavant amb
la idea. A veure si la cosa es concreta i ja tendrem una
altra associació que contribueixi a animar la vida del poble.

GLOSAT DE MALLORQUINS I MENORQUINS AL
TEATRE D’ALCÚDIA
Uns quants mariers que hi anaren ens ho contaren amb
entusiasme. Durant quasi tres hores pogueren gaudir de
l’enginy, del cervell privilegiat d’aquesta gent. A més, els
menorquins, amb la seva musiqueta dolça, enamoren.
Mentre els mallorquins  fan la cançoneta, o no, per fer el
glosat, els menorquins s’acompanyen de música, cosa que
els dóna un atractiu especial. Però ni uns ni altres quedaren
enrere. A veure si qualque dia els podem fer venir a Maria
i gaudir del seu art.

SOPAR SOLIDARI PER HAITÍ
 Més de cent persones, la majoria joves, se reuniren el
passat dia 27 de febrer al restaurant Ses Torres. el motiu
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fou el sopar solidari amb Haití organitzat per l’associació
Rock and Rostoll. Prop de 2000 euros se varen recaptar i
l’organització els va donar a Unicef que té projectes de
cooperació i ajuda a Haití. Un voluntari d’Unicef va
explicar com se gasten aquests doblers i va posar l’exemple
del que costa alimentar un infant, ni més ni manco que
1’20 euros per dia. En acabar el sopar hi va haver una rifa
d’objectes que havien donat diferents empreses del poble
i tothom i va col·laborar.
Va ser una gran iniciativa i va quedar demostrat que a més
de divertir- se, els joves també tenen un grau de
responsabilitat i solidaritat en moments difícils.

JA SÓN AQUÍ
Si els darrers dies heu circulat per les carreteres del Pla i
del Nord de Mallorca haureu notat una gran presència de
biciclistes estrangers. Molts de conductors quan els veuen
ja bufen perquè pensen que són un destorb a la carretera,
però abans de tocar el clàxon, d’insultar-los o de riure’ns
d’ells, hem de pensar quin tipus de turisme volem: un
turisme que respecta el nostre medi ambient perquè en
gaudeix, que va per tots els pobles coneixent un poquet
més la nostra illa. És un fet, que la temporada d’enguany
ha començat tan prest per ells, per tant respectem-los.

FESTES PASSADES...
Ja han passat les festes de Nadal i les festes de Sant Antoni,
per això toca fer neteja i el passat 12 de febrer un grup de
voluntaris van llevar la decoració nadalenca. Com que va
ser un dia que feia molt de fred, després de la feina es
varen escalfar fent una bona torrada.

però el fet que hi passin camions de grans dimensions o
vehicles de transport a gran velocitat ha fet que s’hagin
fet malbé cotxes, voreres i façanes. Sense anar més enfora,
aquest mes de febrer un d’aquests vehicles ha ferit la façana
d’una casa i n’ha arrabassat algunes peces.

CARRER MASSA ESTRET
Ja hem parlat altres vegades del carrer de la Quintana, un
dels eixos d’entrada al poble. Si algun dia hi heu passat a
peu, us haureu adonat de la gran quantitat de trànsit que
hi circula. En principi això no hauria de ser cap problema,

SA POBLA A GRÀCIA, I MARIA TAMBÉ
Ja hem comentat altres vegades que el darrer cap se
setmana de gener, des de fa 18 anys, una gran quantitat de
mallorquins viatgen fins al barri de Gràcia (Barcelona)
per celebrar la festa de Sant Antoni. Aquesta festa va
començar perquè un grup d’estudiants poblers, els fills
d’en Antoni Torrens, no podien assistir a la festa grossa
de sa Pobla ja que sempre coincidia amb les dates
d’exàmens. Aleshores, varen fer vera la dita de Mahoma i
decidiren  dur la festa a Barcelona.
Al principi era una festa més reduïda però amb el temps
ha anat agafant ressò i a la darrera edició ja eren més 200
mallorquins desplaçats, als quals hem d’afegir milers de
barcelonins que s’acostaren als foguerons per cantar,
ballar, menjar i beure. Els actes de la setmana poblera varen
començar el dijous amb un combat de glosat i seguiren
amb actes fins a la culminació de la festa, que fou el
dissabte amb el correfoc, els castellers, els trabucaires,
els foguerons i la música tradicional. Com sempre, allà
on hi ha festa hi ha mariers i és que la representació del
nostre poble era bastant nombrosa (més o manco un
vintena).
La veritat és que és una festa que et fa sentir orgullós de
pertànyer a una cultura tan mediterrània, de carrer en la
qual ningú se sent exclòs i en què tothom pot participar,
d’una manera o d’una altra. Esperem que l’any que ve hi
puguem tornar.
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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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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:

Catalina Bergas Fiol ens deixà el passat dia 27 de gener a
l'edat de 83 anys. Vivia a la Plaça des Pou, 20.

Maciana Bergas Ferriol va morir el passat dia 14 de febrer a
l'edat de 82 anys. Vivia al carrer Sant Miquel, 3.

Joan Bergas Quetglas ens deixà el p'assat dia 26 de febrer a
l'edat de 83 anys. Vivia al carrer Lope de Vega, número 14.

Que descansin en pau

BENVINGUTS:

Aina Siquier Tomàs
vingué al món el passat dia 15
d'octubre del 2009. És filla de
Joan Francesc Siquier  i Victòria
Tomàs Gual.

Inauguració de NU CENTRE a Ca Ses Monges amb una sessió
gratuïta de spinning. Això va passar el passat dissabte dia 20 de
febrer. Això és salut!

INAUGURACIÓ DE NU CENTRE A CA SES MONGES
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia 5 ............. 15l.
Dia 7 ............. 10 l.
Dia 8 ............. 14 l.
Dia 11 .............. 3 l.
Dia 12 ........... 17 l.
.

TOTAL: 59 LITRES

Temperatura Màxima
16,9º C (Dia 20)
Temperatura Mínima
3,8º C (Dia 12)
Temperatura Mitjana
10,5º C
Mitjana Màximes
13,5º C
Mitjana Mínimes
7,5º C

MES DE GENER

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

15

POEMES I GLOSES

OFICINA DE MARIA DE LA

Sa Jaia Corema arriba
Avui, dia 1 de març,
Ja morí el rei Carnaval
Abans de començar el dia.
I com cada any, la jaieta,
Amb un bacallà penjat,
Calendari es tornarà,
Obrint es temps de Quaresma.
Recordarà a tot mortal
Es camí que encara manca
Mentre ve Setmana Santa,
Abans des Dia Pasqual.
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
Deixam enrere l’hivern per donar pas a una nova prima-
vera i això es veu reflectit en la portada de la revista del
mes, una branca d’ametller florida. Però no és tan florit
l’Editorial ja que parla de política i dels pactes a
l’Ajuntament, que no van com haurien d’anar.
A la revista del mes de febrer es convocava una Assemblea
General de socis, així que en aquesta se’n fan cinc cèntims
de com va anar. És curiós que es queixin de la poca
assistència amb vint persones, però és que a les que es fan
ara són manco.
Canviant de tema, la revista de sempre s’ha caracteritzat
per la defensa del medi ambient i per això dedica tres
pàgines a La protecció del medi ambient: l’educació am-
biental. Tot seguit en Joan Gelabert i Mas ens explica la
relació de Maria i el diccionari vermell de Llorenç Capellà.
Per la seva banda, en Jaume Ferriol ens parla d’un
personatge tan il·lustre com Nelson Mandela.
Aquest mes a la secció de Correu obert només hi ha una
carta i és d’en Miquel Oliver Roig. En Magí Ferriol ens
informa de tot el que passa a la Casa de la vila.
Passant a temes més entretenguts, hi ha les fotos de la
Rua 90 amb una participació més que notable i amb un
recorregut bastant llarg.
Sa xerradeta del mes és amb en Magí Ferriol, batle sortint.
Si giram pàgina donam la Benvinguda a en Jaume
Santandreu, un personatge molt important per al nostre
poble.
En el Bullit de notícies llegim que s’ha convocat el Certa-
men literari de Castellitx, sabem que es fa un curs de cuina
a Maria i coneixem les diferents activitats que ha dut a

terme l’esplai com és la pintada de l’escala de la Plaça del
Mercat (avui molt bruta).
N’Onofre Sureda ens informa de la subvenció per part de
Sa Nostra d’una casa per ampliar la 3a Edat i tot seguit
llegim les bases del II Concurs – exposició de fotografia
Fent Carrerany.
A la secció de Demografia només podem parlar de
defuncions ja que no ha nat ningú ni tampoc s’han casat,
un mal mes.
Per alegrar-nos una mica, Poemes i gloses i Sa Jaia Corema
per part de n’Andreu Forteza.
Per acabar, el Carrerany esportiu amb el IV Trial Maria
de la Salut, amb el final de temporada de Fonthisa i amb
l’Assemblea General de CC de Maria de la Salut. És
destacable la realització de la 1a Challenge per a socis i
veterans organitzada pel CC. Com sempre, l’excursió al
final, aquest mes al Puig de l’Ofre.
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El passat dissabte dia 13 de febrer, els membres de
l’Associació de la Segona Edat 2ona ONA de Maria de la
Salut celebraren un sopar i ball de carnaval a Cas Metge
Monjo. Un total de 59 dels associats es reuniren submergits
en disfresses de tot tipus. Allà hi havia personatges de tot
tipus: pilots i hostesses d’avió, els picapiedra,  el zorro,
dos integrants d’una tuna, una monja, una drag queen, na
Pipi Calzaslargas, dues embarassades, una gitana
romanesa, uns pistolers, dos mexicans, uns mariners, uns
pirates, un diable, uns mafiosos, alguns indis i tot el que
vos pogueu imaginar.

Tant el sopar com el ball posterior varen estar ben
animats. Al final del vespre, el restaurant va premiar les
que va considerar millors disfresses. En Guillem Carbonell
i na Joana Mas guanyaren el primer premi, un sopar per a
dues persones i una nit de franc a una de les habitacions
amb el berenar inclòs. En Pere Antoni Buñola i na Pereta
Mas guanyaren el segon premi, un sopar per a dues perso-
nes.

A més d’aquest sopar, la 2ona ONA també va
organitzar un ball al local social amb el Dúo Harlem, amb
el Miquel Fiol. Va ser el dissabte anterior, el dia 6. Bon
ambient i bona participació amb una cinquantena de socis
que hi assistiren per ballar i divertir-se.

El mes de febrer ha acabat amb un llarg cap de
setmana a l’Hotel Pionero, a Santa Ponça. Un total de 44
dels associats s’hi inscrigueren. Aquesta estança era per
als dies 28 i 29 de febrer i l’1 de març. Pensió completa
per un preu molt assequible ja que sols costava 26 • per
persona i dia, amb pensió completa. Un cap de setmana
ben entretingut amb ball de saló i de línia, passejades vora
el mar, piscina climatitzada....

La 2ona ONA celebra el carnaval
Disfresses de tot tipus es veren al sopar celebrat a Cas Metge Monjo

I el dissabte dia 20 de març, a Cas Padrí Toni, hi
haurà sopar i ball, també amb el Dúo Harlem i la
col·laboració de “la Caixa”. Tres picades per començar i
un plat a triar entre carn o peix abans de les postres. Tot
això acompanyat d’aigua, vi i cava, a més del cafè i licors.
Els associats que hi vulguin assistir hauran de pagar 15 •
cadascun.

Per acabar, cal recordar que a final de gener va aca-
bar la campanya de socis. Entre els qui han renovat el seu
carnet i les noves inscripcions, a l’hora de redactar aquesta
informació són un total de 174.

El mes de març es presenta també ben animat. Ja
està preparat un taller de risoteràpia per a adults. Serà el
divendres 12 a les 20:30 hores. Els socis interessats es
poden inscriure fins el diumenge anterior. S’ha de portar
roba còmoda i calcetins gruixats o de psico.
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IMATGES DE L'EXCURSIÓ A L'ERMITA DE BETLEM

El passat dia 21 de febrer ens ajuntàrem 16
excursionistes per anar de Betlem a l'ermita d'Artà.

Férem una aturada a les antigues cases de la
possessió de Betlem, part d'elles utilitzades actualment
per a la lluita contra incendis.

A mitjan pujada feim un recer per admirar la vista
i reunificar tot el grup.

I quan arribam a la font de l'Ermita toca berenar,
ben envoltats del renou de l'aigua que ens envoltava.

Arribam a l'ermita i visitam l'església, els
envoltants i el cementiri.

Hora de dinar. I en acabar, un cafè enmig de la
natura és boníssim. I També un tast de les herbes.

(Podeu veure totes les fotos de l'excursió a l'adreça www.fentcarrerany.cat)
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Quins temps aquells!!!
Mirant la foto publicada a la  revista Fent

Carrerany núm. 292, amb don Joan Mesquida i els seus
alumnes, em fa recordar el temps de quan jo anava a
escola amb aquell professor. El record com un bon
mestre, en aquell temps que els mestres eren un poc
autoritat i si pegaven sense excedir-se, no passava res,
perquè si un al·lot deia a son pare que el mestre li havia
pegat, normalment tornava a rebre ja que son pare
considerava que segurament ho mereixia.

Don Joan no era pegador, quan ell pegava la falta
havia de ser molt greu, els seus càstigs eren més bé
correctius, com haver d’estar agenollat davant els
companys, cosa que molestava més que rebre un toc,
com també haver d’escriure una mostra de qualque cosa
que havíem fet malament,  com per exemple la que em
va tocar escriure a mi. Jo sempre he tengut una caligrafia
fatal, no som capaç d’escriure dues lletres iguals, i quan
aprenia a escriure devia ser pitjor, llegir de ben jovenet
ja llegia bastant bé. Un dia, vist que amb l’esciptura no
progressava, don Joan me va posar una mostra a la
plagueta que deia: “Yo leo muy bien, pero escribo muy
mal”. Aqueixa mostra la vaig haver de copiar 200
vegades, m’hi vaig mirar molt, però així i tot sols vaig
treure un Regular.

Tornant a la foto, si la miram bé, veureu que no
era hivern ni estiu de ple, per la manera d’anar vestits
els al·lots, això sí, més bé fan cara de tenir fred, basta
veure que ben calçats que anaven, calcetins calents fins
a mitja cama, etc.

Quin temps aquells!!!
A don Joan tampoc li sobrava res, menjava més

cuinat que arròs brut; afortunadament aquella dita “ passa
més fam que un mestre d’escola” ja ha passat a la història.
Era l’època que a la classe s’havia de xerrar en castellà,
única llengua oficial d’Espanya, si bé els alumnes érem
tots mallorquins i els mestres, llevat de don Justo que
era foraster, eren tots de Mallorca o de les illes.
Hi havia d’haver puntualitat a l’hora d’entrar, així que
abans de les nou hi havia un petit exèrcit d’al·lots jugant
davant l’escola, i, quan un mestre feia mambelletes a
damunt el replà de l’entrada i deia: “Entren a clase”,
tothom entrava amb ordre i sense fer trui.

Entràvem cada un a la seva aula i al seu lloc, i,
quan entrava el mestre, que solia ser just després de
nosaltres, tothom es posava dret. El mestre, o sia don
Joan, a mi sempre me va tocar anar amb ell, tancava la
porta i resava les tres ave maries de rigor, no crec que el
mestre fos molt resador, però devia estar ordenat que
així se fes, nosaltres havíem de dir darrera ell i no parava
gaire esment si ho fèiem o no.

Com és de suposar teníem el temps d’esplai i

jugàvem al pati de baix a piola, carreres a terra, també hi
havia una pilota a l’escola, i, entre els més grans es
formaven dos equips i se jugava qualque partidet,
normalment dirigit per don Joan. Jo era un mal jugador i
ho vaig haver de deixar d’arrel, una vegada que estrenava
unes espardenyes catalanes i en bon primer dia en acabar
el partit ja estaven espenyades, ja ho crec que a ca nostra
me prohibiren tornar jugar a futbol.

Record que vengué un mestre nou, més jove que
els altres, era el mestre de gimnastica, però el que més
ens ensenyava era fer instrucció, com si fóssim soldats,
cantàrem moltes de vegades el “Cara al sol” i altres
cançons militars. Un dia a la setmana teníem catequesis
a l’escola. Solia venir normalment don Toni, un vicari
que vivia en una casa de la plaça de dalt, normalment
ens ensenyava la doctrina cristiana, però si venia don
Macià, el rector, començava per la doctrina, però ben
aviat era a en Franco, el Generalíssimo, en José Antonio
i el “Glorioso movimiento nacional” que havia salvat
Espanya de la dolentia dels rojos.

Un dia a la setmana, si no vaig errat els divendres,
tots els al·lots de l’escola acompanyats pels mestres,
formats en columna anàvem a l’església, a missa. Entre
anar, la missa i tornar a l’escola passàvem el dematí.
I el mes de maig fèiem el mes de Maria, aquest mes era
apoteòsic, ens ajuntàvem les dues escoles, els nins i nines,
més la menudència de ca les monges i cada dia a
l’esglèsia a cantar: “O Maria mare mia!!”

En aquell temps als mestres se’ls tractava de vostè,
don Joan, don Justo, don Joan Riutort (don Joan gran),
etc. Quan un mestre enviava a demanar un pare, qualque
cosa hi havia de nou, que jo recordi sempre compareixien
o bé el pare o la mare, ja que els pares a vegades no
podien per mor de la feina, quan el cridaven era per posar
remei a qualque mal comportament de l’al·lot.

Una vegada don Joan me va dir que digués a mon
pare que el fes de veure, no era necessari que anàs a
l’escola, podia ser el diumenge per la plaça; jo no podia
relacionar l’entrevista de mon pare amb el mestre per
cap errada meva, però així i tot me vaig malpensar.

El diumenge migdia, quan mon pare tornà de la
plaça, ma mare tot d’una li va demanar que volia el
mestre, jo estava assegut en una cadira i els mirava a
tots dos mig espantat. Mon pare va fer la mitja i
respongué:

-El que jo me pensava, el mestre troba que a en
Joan li hem de donar estudis, m’ha dit que ell el mos pot
preparar.
Jo vaig fer un alè i me vaig sentir orgullós, però ni el
mestre me va preparar ni me donaren estudis. No obstant
tenc un bon record de l’escola i de don Joan Mesquida.
Quins temps aquells!!!

Joan Ferriol Mascaró
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Qui dies passa... febrer 2010
Dilluns, 1: Qüestió de pilotes! Llegesc una informació
a Vilaweb que, alhora que em sorprèn, em fa esbossar
un somriure gens dissimulat. La notícia sembla sortida
d’una clínica barcelonina, la Quiron; concretament dels
serveis ginecològics d’aquest conegut hospital. Així, s’ha
sabut que si en un dia “normal” arriben a tenir una
mitjana de nou o deu parts, des de fa una setmana -i la
cosa continua- la freqüència ha augmentat fins a una
mitjana que supera els 15 naixements diaris. La causa,
insinuen des del mateix hospital, cal cercar-la nou mesos
abans (fins aquí, tot normal!), en un mes de maig, el del
2009, apoteòsic per a la culerada futbolística. Entre el
2-6 al Madrid, el gol d’Iniesta a les semifinals europees,
la Copa del rei, la Lliga i la Champions, l’eufòria pel joc
de pilota es veu, ara, que no es quedà davant dels
televisors o en el camp, sinó que es traslladà de forma
persistent, automàtica i pel que es veu fructífera, a
escenaris més casolans, i entre llençols. Bona forma,
aquesta, d’augmentar la massa de seguidors culers. Si
fóssim en temps del “gloriós tio Paco”, segur que el
club blaugrana se’n duria un dels premis al foment de la
natalitat.

Dijous, 11: Nit blanca. No sé si el fet d’haver nascut el
famós anys de la neu (any en què, segons m’ha contat
ma mare més d’un cop, Mallorca quedà gairebé dos
mesos tapada per una nevada històrica) hi té alguna cosa
a veure, però sí que és cert que veure nevar és una cosa
que sempre m’ha fascinat i m’ha remès a un estat d’ànim
d’eufòria i de certa excitació infantil. Són devers les deu
de la nit quan m’adon dels primers flocs de neu que cauen
al corral de ca nostra. El llum encès i la farola del carrer,
també encesa, permeten veure com una cortina
blanquinosa es desplega i cau desfullada i glamourosa
sobre plantes, el terra del corral i les fulles de la llimonera.
Amb intensitat intermitent, al cap d’una hora un llençol
blanc, polit, immaculat, ho cobreix tot. Aprofit per fer
unes fotografies. Surt davant la casa, al carrer de Sa
Raval, i una catifa blanca cobreix l’asfalt, ara amagat.
es respira una tranquil·litat inusual. No passa cap cotxe
i la pel·lícula blanca resta immaculada, virginal.

Divendres, 12: Negre sobre blanc. Són les set i mitja
del matí. La neu encara cobreix generosament molts de
racons no trepitjats, teulades, arbres i cotxes. Per poder
posar el meu cotxe en marxa, he de treure la mànega
d’aigua i eliminar la neu acumulada als vidres. M’ho
agaf amb calma. Aprofit per fer una petita volta abans
d’entrar a la feina. I tot d’una que surt del poble,
comencen a destacar. N’hi ha moltíssimes. Les mèrleres,

negres, brillants, apareixen com per art de màgia, macant
els racons on la neu s’acumula, encara. Sembla com si
estiguessin posseïdes d’un infantil esperit juganer, més
accentuat que de costum. Es rebolquen sobre la neu,
s’encalcen, fan un petit vol i tornen aterrar uns metres
més enllà. L’espectacle visual és absorbent, però la feina
m’espera i jo també em veig obligat a alçar el vol cap a
altres indrets.

Dijous, 18: Governar sense ètica! Llegesc les
declaracions de qui fou la vice-presidenta  del govern
de Jaume Matas, Rosa Estaràs. El fiscal l’ha citada a
declarar i li demana sobre la seva participació en la gestió
i els comptes de la construcció del velòdrom del Palma
Arena; unes obres que, com se sap, costaren gairebé el
triple del que s’havia pressupostat i que es veuen
envoltades d’un munt d’irregularitats, i de despeses no
justificades. De les declaracions de l’actual eurodiputada
del Partit Popular, es desprèn que les seves firmes que
apareixen als documents que justificaven les
modificacions dels comptes, no eren –diu- seves. Alhora
insinua que ningú no qüestionava les decisions del seu
líder Matas, ni vigilaven els protocols de firmes que a
ells els corresponia, ni fiscalitzaven les partides
pressupostàries modificades. I tan tranquil·la! Si,
suposadament, els polítics electes s’han de fer
responsables del bon ús dels recursos públics, no n’han
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de treure cap profit personal, i han de ser escrupolosos i
diligents en les seves actuacions; on queda l’ètica
d’aquesta gent, amb gairebé 50 càrrecs públics imputats
per mangarrufes en l’anterior legislatura? On són les
disculpes dels seus dirigents davant el malbaratament,
la corrupció i els embutxacaments provats? Si davant
de tot això la nostra societat no reacciona és que hem
perdut no solament l’orgull cívic i la vergonya, sinó que
el noble i necessari sentit de la participació i la gestió
política vinculat a la participació democràtica ja està
definitivament perdut.

Dimecres, 24: Cent passes amunt, cent passes avall!
El dia ha sortit bo, assolellat. Són les tres del capvespre
i a pesar que el cel s’ha anat tapant amb intermitències,
el sol torna sortir per moments, de tal manera que quan
ho fa, s’hi està bé, si estàs a recer d’un vent que encara
és un pèl fresquet, i emprenyós. Arrib de la feina i aparc.
Fa poc que han arreglat les voravies i les han enrajolades.
La seva amplada, i la netedat que presenten, han
aconseguit canviar la fesomia del carrer. No fa gaire la
brutor, la terra, els desnivells, marcaven les voreres. La
dona, s’acosta xino-xano cap a mi. Camina a poc a poc.
Corbada, molt corbada. S’ajuda d’un bastó que
compensa una desviació exagerada del seu cos,
perillosament tombada cap a la dreta. L’hivern, plujós i
fred, l’havia reclosa a ca seva. Avui deu haver aprofitat
una certa bonança en el temps i el fet de poder caminar
a peu pla, sense perill. La salut i li deman com va. “Ja
ho veus. Cent passes amunt, cent passes avall. No n’hi
ha per més!”. M’acomiad d’ella i entr a casa encara no
sé si content, pel fet que la meva venerable veïnada pot
fer a la fi el camí a pler sense els perills d’abans, o fotut
en veure que algun cop a la vida la fita d’un queda
marcada pel límit d’aquelles cent passes.

Divendres, 26: Una re-i-al signatura. Ho sent per la
ràdio i després ho llegesc a la premsa. Resulta que
després d’haver-se aprovat a les Corts espanyoles la
modificació de la Llei d’avortament, aquesta ha de ser
ratificada per la signatura del monarca. I ara surt el
cappare de la Conferència Episcopal Espanyola,
l’inefable J.A. Martínez Camino, dient que
excomunicarien tots els diputats i senadors que votassin
a favor de la llei; però que al rei, que és qui hi ha de
posar la rúbrica final, no.
Curiosa aquesta separació del sentit moral i ètic de la
responsabilitat personal que sí atribueixen a uns i no a
un altre. Potser convindria recordar el cas del rei Balduí
de Bèlgica, dimitint com a monarca unes hores per no
haver de signar una llei semblant sorgida del parlament
belga. Potser els jerarques religiosos tenen por que si el
rei dels espanyols dimitís, qualcú no ho aprofitàs per
treure-li la cadira. I ja se sap que la monarquia i l’església,
històricament (amb les excepcions conegudes), s’han
entès força bé.

Dissabte, 27: Aquesta munarquia, sí que pareix que
s’ha acabat! Som a Barcelona, aprofitant el cap de
setmana llarg. Allà m’arriba la notícia de la dimissió de
na Maria Antònia Munar. M’ha estranyat! Jo som
d’aquells que creia que s’aferrava al càrrec pel que li
suposava de cuirassa legal, pel seu càrrec institucional.
Les ganivetades dins UM, són tan evidents, que tothom
ja intenta salvar-se a ell, i a fer punyetes el que queda
del partit. L’acusació li ve directament del seu successor
Miquel Nadal. Un sobre pel mig i tres-cents mil euros
per comprar la voluntat d’un mitjà de comunicació. No
sé què passarà amb UM en el futur immediat i a llarg
termini, però ara que semblava que qui havia agafat les
regnes era el sector jove i més preparat ideològicament
és quan pitjor ho està passant. I una UM forta, arrelada,
amb un discurs netament mallorquí, centrada, que pogués
disputar vots al PP, era precisament allò que molts
desitjàvem. Ara sembla que ni el nom no està segur.

Joan Gelabert Mas
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L’amor és l’únic camí
L’amor és l’únic camí que ens pot salvar de les males

èpoques i situacions, sols estimant podem ser feliços. La
tristor més inhumana és el desamor. Amb desamor ens feim
desgraciats fins a perdre la llavor més genuïna del nostre
sentit de la vida. Déu  ens ha fet imperfectes i sols
millorarem si volem el bé a qui ens envolta. L’amor i
estimar és el camí que dóna sentit a les passes que un dóna.
No és que recollim el que sembram, perquè no sempre és
així. N’hi ha de desagraïts que sols estimen la seva còrpora
i el seu protagonisme. Però cal anar més enllà: si no saben
estimar -és perquè volen ser desgraciats. Se’ls ha de deixar
fer perquè segur que s’enduen un bon espant en veure que
un és millor si posa l’accent on toca amb amor. L’educació
ens fa malbé molts d’instints primogènits i sans. Caminar
és aprendre sempre. Un aprèn a seure’s en la seguretat que
fer el bé sols ens ajuda a estar millor i l’ambició excessiva
ens porta a un estat mental de competivitat del qual se
n’ha de fer abstracció.

Conèixer món és l’obligació que un té fent-se millor
sempre volent el bé, perquè el mal el posa qui vol des del
prejudici i la ignorància. No estimar és el pessimisme de
l’existència i estimar sols els doblers és la mentida que
ens duu a creure que la vida és un fracàs. I és que no tenir
musa per on derivar l’instint d’estimar frustra.

L’únic bo que hi ha és saber conviure malgrat els
mals moments. No voler és desbruixolar-se perquè un perd

l’orientació de tanta negativitat que suporta. El camí cap
a la felicitat és fer que les neurones no vagin en mentides,
perquè la mentida i la debilitat crea cada dia més adeptes
en la seguretat de sentir la vida com un batec d’ansietat
per encara estimar més.

La mentida i la veritat no són utopies, perquè n’hi
ha que van d’amagat i prenen els doblers de la cartera.
No cal tornar-los el jornal sinó endevinar la intenció que
s’amaga rera el ressentiment i la pena de veure’s en un
mirall que no és bo. Volent millorar i sense recular ni una
passa és com sortirem de la grolleria de les covotes on
ens ficam sense adonar-nos. Molt de prejudici i ignorància
és el que es respira per tot arreu. Sentir vol dir viure i
viure és millorar malgrat tots els emperons.

Ningú és feliç si s’engana, perquè la veritable
felicitat comença per acceptar els sentiments i fer-los
explosivament bons dins un camí de transparència i de
sentit, perquè estimar és l’única cosa que ens pot ajudar a
sortir de la negativa situació que ens envolta perquè hem
triat, només per això el camí del desamor que no és altra
cosa que la llavor de la infelicitat.

Tothom és imperfecte i sols tornarem bons si
aconseguim caminar en les passes de no trair els
sentiments. Qui viu és en potència etern si un creu en la
vida més enllà de la mort. Es tracta de pensar en una
coherència que ens faci forts i valents per a sobreviure.

Lluc Matas

LA CHALLENGE PASSÀ
PER MARIA

El passat dia 9 de febrer, la
Challenge Volta Ciclista a
Mallarca tornà passar per Maria,
en una etapa que començà a Inca
i també hi acabà. Aquí els teniu
fent la curva de Da vant Sa
Raval.

L'EQUIP FEMENÍ DE FUTBOL 7 FEMENÍ DE
L'ASSOCIACIÓ D'EQUATORIANS DE MARIA

Aquí teniu l'equip femení de l'Associació
d'Equatorians de Maria WIL-MAR, que actualment
disputa un campionat a Ariany amb molts bons
resultats, acompanyats d'un bon nombre de
seguidors. La informació ens l'ha feta arribar el
president de l'Associació Vicente Tandazo, i esperam
poder seguir informant de bones notícies com
aquesta.
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: A
questa foto ens l’ha feta arribar m

adò M
argalida Font B

uñola i està feta al carrer de Sa Tanca, on és ara la m
erceria, lloc on anaven a cosir. La

foto la va fer m
estre Pere des R

etratos, cap a l’any 1950, quan ella tenia quinze anys. D
’esquerra a dreta hi ha na Francisca “Sabatera”, na M

agdalena C
arbonell,

n’A
ntònia C

arbonell, la nina és na Paquita, neboda de les germ
anes M

agdalena i A
ntònia, na M

argalida Font B
uñola i na Francisca “Figuereta”.


