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EDITORIAL
Un dels problemes que ara s’han destapat de l’altra legislatura
varen ser les infraestructures fetes a la correguda, sense mirar en el
seu cost i moltes vegades desmesurades i sobredimensionades. Anys
després, aquests doblers públics, s’ha vist que anaven a parar a
finalitats que poc tenien a veure amb el cost d’aquestes obres, a
més d’evitar, per procediments irregulars, de licitar-se d’acord a la
normativa, per evitar allò que finalment ha passat. La repartidora
funcionava per afavorir butxaques particulars, finançar partits i
premiar persones i entitats ideològicament afins.
De tot això, els únics perjudicats som els ciutadans en general.
No sabem com acabarà tot l’enrenou i si els imputats (gairebé una
cinquantena entre PP i UM, entre ells els dos màxims dirigents) en
sortiran ben o malparats, però sí que és necessari que la justícia
actuï amb totes les eines que la llei els permeti perquè l’opinió
pública recuperi la confiança en els valors de la democràcia
participativa. Només ens queda esperar.
Una altra notícia que s’ha de comentar és radicalment
contrària. Deim a les pàgines interiors que aquest mes es posarà la
primera pedra de la nova Unitat Bàsica de Salut. Aquelles
infraestructures que cobreixen les necessitats més elementals:
sanitat, educació, mobilitat, feina, l’oci, etc. són les que
veritablement demana la societat. Però fins i tot aquestes s’han de
fer d’acord amb el que demana la legalitat, la sostenibilitat, la
transparència i sense penjar-se medalles absurdes i oportunistes.
Vist així, les obres de la nova escola i la nova unitat sanitària s’han
d’entendre com un triomf col·lectiu i una bona i lògica recepció
dels representants polítics que han sabut reaccionar i veure’n la
seva necessitat, posant-hi els recursos necessaris per dur-les a bon
fi.
Finalment ens volem referir a una nova edició del
Correllengua, que a final de mes tornarà a passar pel nostre poble.
És una nova ocasió per tornar a mobilitzar la nostra població i
mostrar com el poble, la gent de Maria, n’està ben orgullosa de la
seva llengua i cultura i que no dubta a mostrar el seu suport al pas
de la Flama de la Llengua pel nostre terme.
HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:
Associació de Equatorians WilMar, Associació Rock'n'Rostoll, Antoni
Fiol, Plataforma per al tancament de la planta de compostatge, Norka
López, Lluc Matas, Josep Ferriol i Bartomeu Arbona.
EDITA:
Associació Cultural FENT CARRERANY
Sant Miquel, 11 07519- Maria de la Salut
IMPRIMEIX: Gràfiques Gelabert
Sa Pobla

correu electrònic:
fentcarrerany@premsaforana.cat
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ARRIBA PASQUA, ARRIBEN LES PANADES
La veritat és que ara ja podem trobar o fer panades
tot l'any, però la tradició a Mallorca, era que les panades
es feien la setmana de Pasqua. I això és el que intentam
fer a l'escola: reviure la tradició del nostre poble fent
panades i crespells.
Enguany coincidí que el dimarts de la setmana de
Pasqua, els alumnes de cinquè i sisè eren a la gravació
del programa "Què t'hi jugues?" en el qual tan bon paper
han fet i per això els del primer i segon cicle feren panades
per a tots i els alumnes d'infantil, els crespells. I el dimecres
duguérem les panades al forn i anàrem a menjar-nos-les a
Sa Comuna de Sa Bisbal, amb el desig que la tradició es
mantengui per molts anys.
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30 ANYS DE DIFUSIÓ DE LA LLENGUA CATALANA A TRAVÉS
DE L’ASSOCIACIÓ DE PREMSA FORANA DE MALLORCA
L’Associació de Premsa Forana de Mallorca va
començar a funcionar l’any 1978, encara que la seva
legalització no va arribar fins l’any 1980. L’Associació
va néixer amb l’objectiu de representar, gestionar i
defensar els interessos comuns de les publicacions i,
també, de potenciar el foment i la difusió de la llengua
catalana.
L’Associació de Premsa Forana de Mallorca (APFM), va
néixer sota l’impuls d’algunes publicacions històriques
davant la necessitat dels seus representants d’establir
relacions i també, per tractar les possibles solucions de
les problemàtiques comunes que tenien dites publicacions.
Al llarg de tots aquests 30 anys de vida associativa, han
format part de l’Associació més d’un centenar de
publicacions. N’han estat presidents, per ordre cronològic:
Santiago Cortès, Biel Massot, Carles Costa, Miquel
Company i Gabriel Mercè qui ho és en l’actualitat.
La consolidació de l’APFM s’ha aconseguit gràcies a la
constant dedicació de les successives juntes directives i
les diverses publicacions d’arreu de l’illa de Mallorca, a
les quals també s’hauria d’afegir la col·laboració de les
institucions autonòmiques i insulars. Un element que ha
definit la consolidació de l’APFM, va ser la consecució
de la seu social a Sant Joan, de la qual destaca
l’hemeroteca de més de 500 volums, bàsicament formada per les publicacions que han estat i són membres de
l’APFM, i que contínuament es va actualitzant, arribant-

Hemeroteca de l'Associació de Premsa Forana

se ara mateix a tenir més de 700.000 pàgines en total.
En l’actualitat formen part de l’APFM, 42 publicacions
d’arreu de l’illa de Mallorca, de les quals 6 són de
periodicitat setmanal, 6 són quinzenaris, 18 revistes
mensuals, 8 de bimestrals i 5 trimestrals. Tot aquest
moviment periodístic està sustentat per més de 1.100 persones, i representa un volum anual d’unes 30.000 pàgines
de continguts, repartides en 780 edicions. El tiratge glo-

Seu de l'Associació, al carrer Princesa de Sant Joan

bal relatiu d’aquestes publicacions (considerant un sol
número de cada publicació) és de 52.000 exemplars. El
tiratge global real (considerant-hi tots els números que
surten a l’any) és de més d’1.400.000 exemplars. D’acord
amb aquestes dades, la difusió periòdica, en relació amb
la població dels municipis on s’edita, passa el 60%, el
que correspon a unes 300.000 persones.
Les publicacions de l’APFM tenen una incidència
extraordinària en els seus àmbits de difusió respectius.
L’ampla difusió, la seva gran popularitat i la seva
proximitat i accessibilitat fa que siguin mitjans molt llegits,
molt tinguts en compte i fins i tot estimats per la població
local. S’editen majoritàriament en català i és freqüent que
aquestes publicacions siguin presents a quasi totes les llars
i que es llegeixin i rellegeixin fins que surt el pròxim
exemplar.
Els mitjans associats a Premsa Forana viuen avui un
procés d’adaptació a les noves tecnologies i de
creixement. L’hemeroteca de l’APFM està en procés de
digitalització, havent-hi ja una part important del fons
inclosa a la Biblioteca Digital Científica de la Universitat
de les Illes Balears.
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FESTA D’ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ D’EQUATORIANS DE MARIA WILMAR
El passat dia 6 de març, la colònia d’equatorians de
Maria de la Salut i envoltants celebraren el primer
aniversari de la fundació de l’Associació WIL-MAR al
restaurant Cas Metge Monjo, en la qual també hi varen
assistir membres i directius d’associacions adherides a la
FAEB (Federación de Asociaciones de Ecuatorianos de
Baleares) de la qual WIL-MAR també n’és membre.
Amb la presència del Sr. Francisco Contreras,
Cònsol de l’Equador a les Illes Balears, i la seva esposa,
Biel Bergas, Mateu Morey i el senyor Manuel Simbaña,
president de la FAEB, es dugueren a terme diferents
activitats com una rifa de diferents premis, i les actuacions
dels grups Broslatino, La Oveja Negra, Lovelatin i Nación Urbana.
Directius de l'Associació amb el cònsol equatorià i els
premis de la rifa

Els senyors Gabriel Bergas, Manuel Simbaña, Eduardo
Martinez, Sra. Paulina Bautista, Francisco Contreras i
Mateu Morey, en un moment del sopar

Moment del missatge del cònsol d'Equador a les Illes
Balears als assistents.

Vicente Tandazo,
president de l'Associació
WIL-MAR

NACION URBANA i BROSLATINO en un moment de la
seva actuació
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En tot just una setmana els veïns de Maria
de la Salut, un municipi de poc més de 2.000
habitants, han reunit 600 signatures per
rebutjar la planta de compostatge
Maria de la Salut. En tot just una setmana, els veïns de
Maria de la Salut que demanen el tancament de la Planta
de Compostatge han reunit 600 rúbriques, el que demostra,
expliquen, l’interès dels seus veïnats per aquesta
reivindicació i l’èxit d’aquesta iniciativa en un municipi
de poc més de 2.000 habitants.
Fa una setmana, veïns de Maria de la Salut i Ariany van
iniciar una recollida de signatures per sol·licitar a la
conselleria de Medi Ambient el tancament de la planta de
compostatge situada al terme municipal d’Ariany, just en
terrenys confrontants amb Maria. La raó, addueixen els
promotors de la iniciativa, són les fortes i contínues olors
que genera l’activitat de la planta, així com el dany
ecològic que produeix el centre per deficiències en la
infraestructura i fins i tot la generació de gasos tòxics.
“L’activitat de la planta no és respectuosa amb el medi
ambient. No només és insuportable per als veïns conviure
amb les fortes olors que desprèn aquest lloc, sinó que
hem pogut detectar que es produeixen filtracions,
procedents de la planta en la terra i l’aigua que discorre
pel torrent confrontant. Aquests abocaments estan afectant
els pous de proveïment d’aigua”, van expressar els
promotors d’aquesta iniciativa.
Així mateix, els promotors de la iniciativa ha anunciat
que duran aquest tema al plenari municipal per demanar
el suport i el compromís dels
partits
polítics
amb
representació
a
l’Ajuntament. Finalment, els
responsables d’aquesta
mobilització han expressat
que la referida planta
incompleix l’article 12 de la
Llei de Residus, de les
directives europees que
regulen aquest assumpte i
que el seu funcionament
actual “és incongruent” amb
l’estratègia general per a la
modernització sostenible
dels regadius, i amb el
projecte de Pla Hidrològic de
la Demarcació Hidrogràfica
del Govern balear.
Planta de compostage, dins
el terme d'Ariany
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L’Ajuntament de Maria aprova per
unanimitat demanar el tancament de la
planta de compost al Consell de Mallorca,
en atenció a les demandes veïnals
L’Ajuntament de Maria de la Salut, reunit en Ple aquesta
setmana, ha aprovat per unanimitat una moció per a instar
a la Direcció Insular de Medi Ambient del Consell de
Mallorca i a l’empresa de tractaments de resiuds TIRME,
perquè tanquin la planta de compost situada en terrens
confrontants entre Maria de la Salut i Arinay. L’equip de
Govern va presentar la sol·licitud a la resta de partits
polítics, en atenció a les més de 800 signatures que ja
han reunit un grup de veïns que han promogut aquesta
iniciativa. La comunitat ha reivindicat el tancament de la
planta a causa dels forts i contínues olors que genera la
seva activitat, així com el dany ecològic que es produïx a
causa de les deficiències que presenta, i la producció de
gasos tòxics.
Els veïns sostenen que els abocaments causats per la planta
estan afectant els pous de proveïment d’aigua de la zona.
Així mateix, han expressat que la referida planta
incompleix l’article 12 de la Llei de Residus, directives
europees que regulen aquest assumpte, i que el seu
funcionament actual “és incongruent” amb l’estratègia
general per a la modernització sostenible dels regadius, i
amb el projecte de Pla Hidrològic de la Demarcació
Hidrogràfica del Govern balear.
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EL REBOST DE FENT CARRERANY
PERDIUS AMB XOCOLATA.
INGREDIENS:
4 perdius
4 pomes
1 tassó de vi dolç (mistela, Màlaga)
1 ceba grossa
50 gr. de xocolata negra
1 manat d’herbes aromàtiques (llorer, herba sana,
menta, romaní, sàlvia, cost, farigola)
1 copa de licor dolç (Cointreau, Chartreuse, herbes
dolces).
Tallam les perdius a quarts o mitges; els posam sal i
pebre bo i les sofregim amb oli d’oliva ben calent fins
que estan ben daurades, les retiram dins la greixonera.
Dins el mateix oli sofregim la ceba, tallada ben petita o
rallada, una vegada feta ho mesclam amb les perdius i
afegim el manat d’herbes i el vi dolç; deixam sofregir
un minutet fins que l’alcohol s’ha evaporat i després hi
afegim aigua calenta o brou de pollastre fluixet, fins a
tapar-les, deixar bullir fins que siguin cuites (quan vos

agradi de gust, heu de treure el manat d’herbes), un
poc abans afegim les pomes tallades a grells, la
xocolata i la copeta de licor dolç, ho remanam perquè
la xocolata no es cremi, una vegada fosa i les pomes
fluixes, hem acabat.
Ho servirem ben calent. Podem acompanyar-les amb
un cava brut.
Bon profit!

FOTOS ANTIGUES
Ens han ajudat a identificar alguns dels personatges
de les darreres fotos antigues que hem publicat. Així de la
foto del calendari, l'al·lot amb el núm. 21 és en Miquel
Forteza "Marxandet", fill de l'amo Andreu marxandet.
I en Pere "Menut", que surt a la foto escolar que
publicàrem el mes de febrer ens ha identificat tots els que
hi surten i són els següents:

1.- Antoni Mas “Blanc”
2.- Guillem Mestre “Cirerol”
3.- Josep Vanrell “Rumbo”
4.- Pere Bergas “Menut”
5.- Pere “Xinaris”
6.- Joan Negre Vives
7.- Martí “Banderoler”
8.- Joan “Primet”
9.- Bernat Carbonell Vanrell
10.- Jaume Sabater
11.- Rafel Morey
12.- Guillem Mas
13.- Bartomeu Frau
14.- Rafel Ferriol
15.- Jaume Ferriol
16.- Gabriel Torrens
17.- Don Joan Mesquida
18.- Bernat Carbonell
19.- Antoni “Cuquet”
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Tercera edició del Què t’hi jugues? a Televisió de Mallorca
Què t’hi jugues? és un concurs adreçat a infants i
adolescents per fomentar de forma lúdica l’ús del
català i el coneixement de la nostra cultura, que s’emet
cada divendres a partir de dia 26 de març, a les 18.15
h, a Televisió de Mallorca.
El programa és una iniciativa del Departament de
Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca i Televisió
de Mallorca, la primera edició del qual es va fer l’any
2008; gràcies a la bona acollida en l’àmbit educatiu,
enguany ha tengut continuïtat. De manera didàctica i
entretinguda, vol contribuir a la difusió de programes
concurs educatius i a l’ampliació del ventall d’ofertes
d’oci i entreteniment adreçades a aquesta edat.
La presentadora de l’edició de 2010 torna a ser Violeta
Bibiloni.
Totes les escoles que passen per aquest programa
s’enduen un lot de material didàctic, gràcies a entitats
i empreses col·laboradores.
Les novetats més importants d’enguany són l’augment
de les escoles participants (de vint a vint-i-quatre);
noves proves, entre les quals una de mímica, i una
sola final en què competiran les dues escoles amb més
puntuació, que podran aconseguir material informàtic
i la tecnologia més nova en matèria educativa.
A cada edició del programa, els participants —dos
equips de sisè de primària de diferents centres
educatius— han de demostrar unes habilitats, superar
unes proves i respondre preguntes sobre ecologia i
natura, educació artística, cultura de les Illes Balears,
geografia i història, llengua i matemàtiques i enginy.
També han de representar un fragment d’una rondalla
de l’aplec d’Antoni M. Alcover.
L’emissió del concurs es farà els divendres a les 18.15
h a Televisió de Mallorca i es repetirà els dissabtes a
les 9.15 h i els diumenges a les 15 h. El primer
programa es podrà veure aquest divendres, dia 26, i el
concurs s’emetrà fins al mes de juny.
Enguany participen al concurs un total de vint-i-quatre
centres educatius de primària de tota l’illa: Joan Veny
i Clar (Campos); Miquel Capllonch (Port de Pollença);
Antoni Monjo (Maria de la Salut); S’Alzinar
(Capdepera); Ses Salines; El Temple (Palma); Reina
Sofia (s’Horta); Verge de Monti-sion (Porreres);
Inspector Joan Capó (Felanitx); Joan Mas (Pollença);
S’Albufera (Port d’Alcúdia); Juníper Serra (Petra);
Beata Francinaina Cirer (Inca); Escola Nova
(Porreres); Felip Bauçà (Palma); Simó Ballester
(Manacor); Guillem Ballester Cerdó (Muro); S’Hort

des Fassers (Alcúdia); Marian Aguiló (Palma); Sant
Alfons (Felanitx); Blanquerna (Marratxí); Vialfàs (sa
Pobla); Duran Estrany (Llubí) i Santo Tomás de
Aquino (Inca).
La Direcció Insular de Política Lingüística intenta, amb
aquest programa, incidir especialment en els usos
lingüístics interpersonals dels joves en els espais de
lleure, molt condicionat pel consum de productes
d’oci, noves tecnologies, grans mitjans de
comunicació... que s’expressen majoritàriament en
castellà. Tot i que la participació en el programa és
una activitat escolar, l’alumnat la percep com una
activitat nova i amb un component de diversió. A més,
els joves no participants tenen l’oportunitat de veure
des de casa un programa entretingut i didàctic adreçat
a la seva edat.
A més, entre els participants de cada centre hi ha
alumnes nouvinguts que comencen a parlar en català.
D’aquesta manera es reforça tota la feina que es fa
des de les escoles perquè aquests nins i nines aprenguin
la llengua pròpia de Mallorca, oferint-los la possibilitat
de parlar aquesta llengua fora de l’àmbit escolar, per
engrescar-los a continuar usant el català i perquè
esdevenguin alhora model lingüístic per a la societat.
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Biel Florit, Diari de Balears de
dia 17 de març de 2010
A principi del mes de febrer ens trobàrem l'escriptor del
poble veïnat de Sineu, Gabriel Florit, fent un passeig per Maria
pel carrer de Sa Raval. Ens comentà que el número 73 d'aquest
carrer no tenia pèrdua i que ho aprofitaria per algun dels seus
articles del Diari de Balears. Idò bé, aquí en teniu l'extracte del
que sortí publicat el passat dia 17 de març:

"Al veí poble de Maria de la Salut, l’altre dia de pagès
vaig gaudir de la satisfacció que em donà
l’observança del carrer Pere Mascaró
(fotògraf).Merescut homenatge, sí senyor. A totes les
cases de Sineu conservam fotos fetes per aquell
“mariando”entranyable, homenet baixet i magre,
sempre carregat amb tot el feixuc andamiatge del
trípode, la maquinota, que més semblava una
màquina d’encetar ametlles que de fotografiar. La
meva enhorabona per l’encert, pel bon discerniment.
També convid el qui vulgui transitar pel marià carrer
de s’Arraval, s’aturi davant el número 73. L’art i
destresa, i l’humor (un suposar), del propietari
d’aquella casa petita, potser sols set o vuit metres de
façana, ha envergat damunt la persiana d’entrada,
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manufacturat amb tub que sembla de coure, un
número 73 de devers un metre d’alçada. Sense
exagerar. El carter ho té fàcil. També al mateix poble
de veïnat, a la mateixa Plaça, una pintada en esprai
negre que proclama: “Això acaba de començar/
Maria”. No explica el què, però. Salut marians! Que
no decaigui!"

Númeor 73 del
carrer de Sa
Raval

Ràdio i Televisió de Mallorca firma un acord de col·laboració amb
l’Associació de Premsa Forana de Mallorca
La directora General de Radio i Televisió de Mallorca,
Marisa Goñi, i el president de l’Associació de Premsa
Forana de Mallorca, Gabriel Mercè, han signat avui un
acord de col·laboració que suposa un apropament de
dos mitjans de comunicació amb una clara vocació
d’oferir una informació de
proximitat en català.
A rel de l’acord Radio i Televisió
de Mallorca es compromet a fer-se
ressò de la tasca d’aquesta
associació, que representa a 42
publicacions de la part forana, amb
una tirada total de 54.000
exemplars. Això es realitzarà a
partir del repàs periòdics del seus
continguts en espais de màxima
audiència a TV Mallorca i Ona
Mallorca. Per la seva banda, les
revistes d’aquesta entitat
contribuiran a la divulgació de
l’activitat audiovisual de RTVM.

A la firma de l’acord i varen estar presents Rafel Oliver
vicepresident de l’associació de Premsa de la Part
Forana, i Rafel M. Creus, subdirector de TV Mallorca i
responsable de la relació amb la xarxa de televisions
locals.
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LA PUJADA AL PUIG TOMIR

Va ploure, però no massa. Per tant no feia calor, el que va
fer que l'ascensió no fos pesada.

Un descans per a la foto abans d'arribar al capcurucull.
Ja podeu veure quin colors fèiem amb els paraigües i
impermeables

Seguim per amunt, sense descans. No deixà de ploure fins
que férem el cim

Des del Tomir es distingeixen molt bé el puig Massanella i
el puig Major

Aquesta és la fita del puig Tomir, a 1102 metres d'altura

Dinàrem un poc tard perquè tornàrem baixar del Tomir
per a fer-ho. Ho férem en unes taules de la possessió de
Menut.
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L’OLI DE ROQUETA DISTINGIT COM EL
MILLOR
Ens ha arribat una notícia que ens fa moltes ganes
ressaltar i fer-la saber a tots els mariers. A la finca de
Roqueta des de fa pocs anys es comercialitza un oli amb
denominació d’origen, Oli de Roqueta. Cada any, la
Denominació d’Origen Oli de Mallorca fa una tria entre
els seus associats que es converteix en la marca més
valorada de la collita anual. Idò bé, en el tast que s’ha fet
enguany, l’oli que produeix Antoni Gelabert, ha rebut la
màxima puntuació. Els seus rivals, olis amb història com
el de Sóller, Aubocassa, Solivelles o Son Catiu, s’han vist
superats per la qualitat de l’oli de Maria. Enhorabona a
en Toni i endavant. Es demostra que el camp, amb una
bona planificació, pot ser extraordinàriament productiu.

ELS NINS DE L’ESCOLA DE MARIA PARTICIPEN
AL QUÈ T’HI JUGUES?
Els nins de sisè de l’escola Antoni Monjo de Maria,
han tornat a participar en el concurs Què t’hi jugues? que
es fa a la Televisió de Mallorca. En aquest concurs hi
participen alumnes de centres de tot Mallorca que
s’enfronten entre ells de dos en dos. Els dos millors equips
en puntuació són els que després s’enfronten a la final.
Les preguntes estan relacionades amb temes dels seus
currículums educatius i a la seva edat. Dia 9 de març
passat als estudis de Televisió de Mallorca s’enfrontaren
al col·legi S’Alzinar de Capdepera. La seva actuació no
pogué ser millor ja que assoliren una puntuació rècord en
tota la història del programa, cosa que els ha duit a la
final contra l’escola de Petra. Esperem que la sort els
segueixi acompanyant, però per saber-ho haurem
d’esperar fins dia 18 de juny que és quan s’emetrà aquesta
final. Esperarem.

DIMONIS I ARROSSADA
Dissabte dia 27, a la Plaça des Mercat, més de 120
mariers es reuniren per fer una arrossada, a fi de posar en
marxa la Colla de Dimonis dels Infernets, que és com es
dirà la futura colla de dimonis de Maria. En aquest mateix
dinar es mostraren els primers dibuixos que ha fet na Maria
Antònia Roig per al vestit que han de dur en els correfocs.
A més, també es va fer la rifa del mè que anà a parar a en
Toni “Moreno”. L’assistència massiva és una bona manera
de començar l’aventura dimoniera, que ja compta amb
més de quaranta aspirants a fer esclatar els coets i a fer
sonar els timbals. Un bon tast d’herbes va cloure el dinar.
Ara es tracta d’aprendre a manejar els coets i la manera
de passar-s’ho bé i animar la festa.

UN PORTAL MÉS AMPLE
El mateix dissabte, la gent que circulava pel carrer
Antoni Monjo es trobà que el portal núm. 39 s’havia
ampliat de manera considerable. La causa no era
precisament una reforma iniciada pels propietaris, sinó
un cotxe que a la matinada del dissabte, suposadament
per excés de velocitat, anà a impactar contra el costat del
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portal, fent l’esvoranc que podeu observar a la fotografia.
Afortunadament, com que la casa era buida, s’evità que
els propietaris se’n duguessin un ensurt considerable
davant l’impacte del vehicle ni el renouer que es produí.
També s’ha de dir que els usuaris del vehicle sortiren
il·lesos, encara que el cotxe quedà desfet.

saber. En aquesta fotografia apareixen les components del
grup que pel que hem vist aconsegueixen animar i molt
el personal més menut.

DIA 8 PRIMERA PEDRA UNITAT SANITÀRIA
El proper dijous dia 8 d’abril es procedirà a
col·locar la primera pedra de la futura Unitat Bàsica de
Salut, al solar del carrer Pujolet. Serà a les 10 del matí
segons diu la invitació que ens han fet arribar. Esperem
que amb aquesta nova unitat sanitària es pugui millorar
el servei d’atenció sanitària i els usuaris, els veïnats del
nostre poble, estiguin millor atesos. Esperam que al proper
número us podrem informar sobre aquest acte.
UNS FAMILIARS DEL MESTRE ÁNGEL
MADRIGAL ES POSEN EN CONTACTE AMB
FENT CARRERANY
Isabel Madrigal Mir i el seu oncle Carlos Madrigal,
nebot de l’homenatjat mestre Ángel Madrigal Gómez
s’han posat en contacte amb nosaltres i amb en Joan
Carbonell, mestre de Maria que treballa al Museu de
l’Educació, per demanar informació sobre el seu parent.
La informació els va arribar a través de la xarxa i així
saberen que en un petit poble de Mallorca on el seu parent
havia estat destinat abans de la Guerra Civil el recordaven
de tal manera que fins i tot li havien dedicat el nom d’un
carrer. Aquests familiars s’han compromès a fer-nos
arribar informació i algunes fotografies que guarden del
seu pas per Maria. Encara que només sigui per coses
d’aquestes l’existència d’aquesta revista ja es justifica
sobradament.
XAROP DE JOC JA TÉ BLOG
Ja deveu
saber que un
grapat
de
marieres, sorgides
del món de
l’Esplai,
han
muntat un grup
d’animació
infantil, que es
dedica a engrescar
les festes dels més
menuts. Ara s’han
muntat una pàgina
web i ens ho fan

EL CORRELLENGUA (LA FLAMA DE LA
LLENGUA) PASSARÀ PER MARIA DIUMENGE
DIA 25 D’ABRIL.
Ens ha arribat una primera informació sobre el
recorregut del Correllengua 2010. A l’edició d’enguany,
la Flama de la Llengua passarà per Maria, diumenge dia
25 entre les sis i les set de l’horabaixa. Ja hi ha camisetes
per rebre la comitiva. En tendran al Grup d’Esplai i també
en tendrem a Fent Carrerany. Si en voleu i no tenim la
vostra talla les podem comanar i arribaran abans de dia
25. El seu preu és de 5• per a totes les talles. Ara cal
animar-se i demostrar, com sempre que ha passat per
Maria, que al nostre poble ens estimam la nostra llengua
i la volem ben viva i present per tot arreu. Animau-vos a
venir a la plaça a esperar-la. Al llarg d’aquest mes es farà
alguna reunió amb les associacions per coordinar la seva
arribada.
"SA GUÀTLERA", LA SOCIETAT DE CAÇADORS,
JA TÉ WEB.
La societat de Caçadors de Maria, "Sa Guàtlera"
ens ha fet avinent la seva adreça web des de la qual donarà
informació a tots els interessats de les seves activitats i
temàtiques pròpies. L'adreça és www.saguatlera.com
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DEMOGRAFIA
BENVINGUTS:
Paula Ferriol
Cifre filla d'en Tomeu
Ferriol Alcover i na
Martina Cifre Mas que
va néixer dia 1 de març
de 2010.

Enhorabona als seus pares i família.

SOPAR DE LA FEDERACIÓ DE PENYES DEL BARÇA
DE LES ILLES BALEARS
Gairebé un milenar d'aficionats blaugranes es trobaren
divendres dia 26 al restaurant S'Alqueria de Santa Margalida per celebrar les 7 copes aconseguides la temporada anterior. La presencia
dels aficionats
culés de Maria
es va fer notar
per la seva
nombrosa
participació i
aprofitaren per
fotografiar-se
amb els trofeus
aconseguits.

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

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16.30 a 20.30 hores.
UNITAT SANITÀRIA: de 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
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El temps

MES DE FEBRER
PLUVIOMETRIA
Dia 8 ............. 32 l.
Dia 9 ............... 5 l.
Dia 11.............. 3 l.
Dia 13 .............. 9 l.
Dia 15 ........... 23 l.
Dia 17 .............. 6 l.
Dia 19 ............ 15 l.
Dia 21 .............. 2 l.

Temperatura Màxima
19,9º C (Dia 25)
Temperatura Mínima
1º C (Dia 12)
Temperatura Mitjana
14,9º C
Mitjana Màximes
8,1º C
Mitjana Mínimes
11,5º C

TOTAL: 95 LITRES

POEMES I GLOSES
Ja ve el dia de Pasqua,
les mones en color,
totes les xiques guapes
posades de mocador,
xoriço en es morritos
i la cella depilà,
van elles tan reguapes
el dilluns per la vesprà.
-Vine, fadrina graciosa,
que t’agarre del cabàs.
Vull esta vesprà deliciosa
ser tan feliç al teu costat.
Eres la xica més guapa
que ha vingut a berenar,
en estos dies de mona
que jo te tinc que demanar
(Popular valenciana)

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

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

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

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

Palma- Inca- Sineu-Maria
06:04 06:44 06:57
07:04 07:44 07:57
08:04 08:44 08:57 09:25
09:04 09:44 09:57 10:15
10:04 10:44 10:57
11:04 11:44 11:57
12:04 12:44 12:57
13:04 13:44 13:57
14:04 14:44 14:57
15:04 15:44 15:57 16:15
16:04 16:44 16:57
17:04 17:44 17:57
18:04 18:44 18:57 19:15
19:04 19:44 19:57
20:04 20:44 20:57
21:04 21.44 21:57
22:04 22:44 22:57

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:

OFICINA DE MARIA DE LA

Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma

Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

07:15 07:30 08:35
10:45 11:00 11:10 12:15
14:50 15:00 16:05
18:00 18:20 18:30 19:35
Dissabtes, diumenges i festius:
07:15 07:30 08:35
14:30 14:50 15:00 16:05

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

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

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

09:00 10:05 10:15 10:30
19:45 20:50 21:00 21:15
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
A la portada de la revista del mes d’abril veiem com en
Magí Ferriol cedeix la batlia a en Rafel Oliver. Com no
pot ser d’altra manera l’Editorial parla dels pactes polítics
que tan han fet parlar el poble aquesta legislatura i desitja
un bon mandat al batle entrant.
Si giram pàgina en Jaume Mestre ens informa de les bases
del II concurs- exposició de fotografia Fent Carrerany i
si seguim llegint ell mateix ens parla del Projecte de
rehabilitació dels antics camins de Mallorca de l’Escola
Taller de margers de Sóller. La feina feta és ben visible si
caminam per la ruta de la pedra en sec.
I ja s’acosta Pasqua i per això en Jaume Santandreu ens
parla d’aquesta festivitat Fora por. És curiós que acabi
l’article amb la frase “Pasqua vol dir coratge i llibertat!”.
Els Poemes i gloses d’aquests mes parlen de les panades,
dels robiols... Seguint amb la lectura cultura, en Bartomeu
Pastor ens fa un estudi d’Els molins de vent a Maria. És
una pena que la majoria dels molins del reportatge s’hagin
degradat encara més amb el pas del temps.
A la secció Casa de la vila tenim tota la informació dels
plens del mes de març. Cal dir que se’n celebraven molts
més que ara. I seguint amb la política, el Gabinet de
Premsa del Parlament ens parla de la Celebració del VII
aniversari de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia.
Sa xerradeta del mes és amb en Rafel Oliver, el batle que
ha entrat a la batlia. A la secció de Correu obert en Pere
Fons li envia una carta. En Jaume Mestre també en parla
a l’article Tal com havia de ser. Seguint amb la política,
n’Antoni Palmer ens en parla com si fos un Virus.

El Bullit de notícies va ple d’esdeveniments, i és que el
bon temps fa que la gent surti al carrer. Na Joana M Vives
canvia de tema i en parla de la feina d’Amnistia
Internacional de Mallorca.
A la secció de Demografia ens alegrem perquè no ens ja
deixat ningú, però fa tres mesos que tampoc no hi ha cap
naixement. Si que l’han feta en Bernat Mestre i na
Margalida Seguí, en Vicens Morey i na Catalina Oliver i
en Jaume Aulet i na Joana Miquel. Per seguir amb els
temes més distesos tenim els Passatemps.
No podem acabar la revista sense el Carrerany esportiu i
és que el FC Mariense pot ascendir, el Pla de Mallorca és
a punt de començar i el Fonthisa ha arribat als setze punts.
L’excursió del mes és a les Cases de l’Ofre.
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La 2ona ONA segueix ben activa
Un taller de risoteràpia, un sopar i ball a Cas Padrí Toni i una excursió
al puig de Santa Magdalena d’Inca han estat les activitats del març
Segueixen a bon ritme les activitats de l’associació
de la segona edat de Maria, 2ona ONA. Les del passat
mes de març començaren el divendres dia 12 amb un taller
de risoteràpia a càrrec de na Kika Pascual i na Joana Llinàs.
Va tenir lloc al local de la Tercera Edat on hi assistiren els
trenta socis que s’hi podien apuntar. Ja vos podeu imaginar
que s’ho passaren molt bé i sortiren ben satisfets.
La segona de les activitats del març va tenir lloc el
dissabte dia 20, a Cas Padrí Toni, un sopar i ball, amb el
Dúo Harlem i amb la col·laboració de “la Caixa”. Tres
picades, frit, llengua i caragols, per començar i un plat a
triar entre sèpies torrades, espatlla de me o llom amb col.
I per acabar, les postres. Tot això acompanyat d’aigua, vi
i cava, a més del cafè i licors. Hi assistiren 75 dels
associats, els quals, després del sopar ballaren fins ben
tard.

La tercera de les activitats va ser l’excursió al puig
de Santa Magdalena. A les 10 del matí del diumenge dia
28, partirem cap a Inca i deixàrem els cotxes just al costat

de l’escorxador. Allà va començar la caminada fins el cim.
Després de visitar l’ermita que hi ha a una punta i la creu
que de l’altra, dinàrem. Botifarrons, sobrassada, carn
torrada, entrepans i algunes panades i cocarrois va ser el
que compartirem entre els 28 participants. I després
menjarem taronges i ensaïmada abans del cafè i les herbes
dolces. Ballàrem una bona estona abans de tornar a baixar
a peu i agafar els cotxes per tornar a Maria.
I ja hi ha més coses programades. El més d’abril
començarà amb un ball al local social amb el Dúo Harlem
per al qual no és necessària inscripció prèvia. Serà el dia
de Pasqua a partir de les 21.30 hores. I també està ja
programada la torrada a sa Comuna de Maria, la qual,
amb la col·laboració de l’Ajuntament, se celebrarà el
diumenge dia 18 amb partida a peu des de la Plaça. Costarà
3 euros per persona i es requereix inscripció per calcular
la carn i el menjar que hem de portar. També ballarem
una estona.
I en el mes de maig, altres dues activitats gratuïtes:
el dia 8, un altre ball al local social, i el dia 16, el concurs
de paelles a la plaça
d’Alt. I per als mesos
següents, una ballada
popular,
la
commemoració del
tercer aniversari de la
2ona ONA, els balls
d’estiu damunt la Plaça
.... i més coses. Per
acabar, cal recordar que
a final de març se
segueix incrementant el
número d’associats. Ara
ja són un total de 183.

FENT CARRERANY - 18 (90)

Qui dies passa... març 2010
Dilluns, 1: Branques d’ametler florit a cinc euros.
Aprofitant el dia festiu a Mallorca som a Barcelona amb
part de la família,. Fa un dia molt agradable i ens passejam
per la ciutat recordant moments i espais viscuts ja fa molts
d’anys. Acabam al Mercat de La Boqueria, on sempre és un
gust acostar-s’hi. Les parades que donen a Les Rambles
són una exhibició visual i olfactiva. Fruites i verdures de
tot el món estan exposades perquè quedis fascinat per
l’espectacle. Quan hem fet la passada ritual tornam al
passeig barceloní i em fix en una de les paradetes de flors i
plantes. Dins un poal amb aigua sobresurten unes branques
d’ametler, de prop d’un metre, carregades de flors més
músties que altra cosa. Un cartellet deixa molt clar que cada
branca té un preu de cinc euros. No sé si qualcú en compra
o no, però no puc deixar de pensar en el nostre paisatge
illenc i en la meravella dels ametlers florits, usats com a
reclam publicitari per campanyes promocionals de l’illa i
malvivint enmig de l’abandonament progressiu del nostre
camp.
Dilluns, 8: De polítics, lingüistes, hipòcrites i ignorants.
Llegesc al Diari de Balears una entrevista al nou president
del Partit Popular balear. Fa dos dies fou elegit davant l’altre
aspirant, Carlos Delgado. El periodista Pep Verger demana
al nou líder popular aclariments sobre el seu posicionament
personal, i del partit que representa i representarà,
segurament, en el futur, respecte del tema de la normalització
de la llengua catalana a les Illes Balears. El tema té interès,
ja que el seu rival derrotat per presidir el PP havia marcat
clarament una política en contra de la normalització de la
llengua pròpia de les Balears. Aquest, Delgado Truyols,
representant directe i desinhibit d’aquesta botifarreria
mallorquina acomplexada per no parlar la llengua del
imperio de manera natural i que s’avergonyeix dels seus
orígens provincians i no directament madrilenys, a més de
no saber parlar la llengua pròpia de la terra on viu,
d’enorgullir-se’n per això i de sostenir unes tesis d’afiliació
lingüista que fan empegueir qualsevol estudiant mitjà
d’ESO, es va manifestar en contra de donar-li cap valor ni
prioritzar-la, en el seu propi territori, davant del castellà.
Aquest altre, José Ramón Bauzá (els tres accents ben
marcats i en bon espanyol), nou líder de la dreta popular
illenca, destaca per la seva facilitat a l’hora de passar-se al
castellà de manera espontània, per haver introduït el castellà
de manera gairebé exclusiva en la vida municipal
marratxinera d’on és batle i per tenir la seva apotecaria ben
retolada únicament i exclusivament en castellà, com a bon
“bilingüe” que diu que és. Idò el nostre nou home fort
popular remarca davant la pregunta del periodista que com
que aquí deim moix i no gat i tassó i no got, això ja és una
mostra, ben clara i evident, d’una personalitat que s’ha de
defensar davant d’un suposat enemic català, que ens treu
identitat lingüística i ens uniformitza gratuïtament. I no
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només això, sinó que, tal i com ha fet el seu homònim gallec,
Feijoo, parla de normalitzar el castellà, dient que s’ha
d’acabar que el català sigui un requisit ( no ho diu del
castellà!) per passar a ser un mèrit (no ho diu del castellà!);
és a dir, voluntari i per tant, prescindible! És cert que aquesta
tesi (per ser generosos, l’anomenarem així) bauzaniana,
basada en un suposat “aquí deim això i no això” parteix
d’una ignorància lingüística ben generalitzada entre una
població que ha estat educada en un castellà estàndard únic
i força uniformitzador (ensenyat a tothom i a l’abast de tota
la població per mil i un canal de difusió diferents) però
alhora ignorant, també, de l’enorme varietat i diversitat
dialectal d’aquesta llengua. En canvi, com que la varietat
estàndard catalana el comú de la població la desconeix més
ja que hi ha accedit poc i malament, contínuament la
compara amb la seva varietat territorial (lògicament més
propera i que li sona més, encara que com a simple usuariparlant) que presenta, com és lògic, característiques pròpies
i diferenciades i en destaca, no sempre encertadament,
exclusivitats i genuïnitats no sempre correctes. És cert que
tal i com diu aquest aspirant a filòleg popular, a Mallorca
s’ha generalitzat l’ús de “moix” sobre “gat”, però aquesta
segona forma és tan mallorquina com l’altra i la trobam a
moltíssimes frases fetes i expressions, a més de ser ben usual
a Menorca i a Eivissa, i no crec que a cap dirigent popular
se li ocorri dir que a Menorca i a Eivissa parlen una llengua
diferent que a Mallorca. Si el senyor Bauzà (perdó, Bauzá)
hagués llegit una mica més podria llegir com Ramon Llull
(que no era mallorquí aquest?), a la seva obra Fèlix o Llibre

Un moix i un gat
de les Meravelles, fa més de set-cents anys, ja escriu sobre
”un gat que jugava amb una ploma”. I si encara no se’n
fia pot passar per Manacor i sentirà com allà, encara ara,
d’un que sap fer de tot en diuen que: “tant li és passejar es
gat com fer busques de rellotge”. Potser això li permeti
“treure es gat des sac”, és a dir deixar de dir bajanades
lingüístiques, o potser el que vol és “donar gat per llebre”,
o com el seu rival Delgado, aspira a fer de mossó ciutadà:
“A Ciutat hi ha mossons / que duen guant tot lo dia / i
quan ve devers migdia / es gat jeu dins es fogons”. Em
preocupa, i molt, que en el futur la política lingüística del
PP balear, si és que arriba a assolir una altra vegada la
majoria, es converteixi “en un orgue de gats”, o actuï com
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a “gat vell” aprofitant-se de la ignorància i bona fe d’una
població massa manipulable en temes identitaris.
Ara que s’acosta Setmana Santa recomanaria al senyor
Bauzà (perdó, Bauzá) que s’acosti a diferents poblacions
mallorquines que organitzen processons i podrà veure com
en un territori tan petit com el nostre, sense necessitat
d’haver de recórrer a parlar de llengües diferents, desfilen:
cuculles, caputxes, penitents, “judios”, caperutxes,
capironats, encapironats, campinorats, etc., fins a gairebé
vint denominacions diferents. I això que tots parlam la
mateixa llengua!
Dissabte, 20: Sospitosos perquè són espanyols i parlen en
una llengua estranya. Veig per televisió una notícia que
em deixa, més que preocupat (de fet el tema ja s’ha aclarit
del tot), emprenyat. Cinc bombers catalans, de vacances
per França, han estat confosos amb cinc terroristes pel
simple fet que un gendarme retirat que havia coincidit amb
ells en un supermercat els havia relacionat amb els autors
de la mort d’un gendarme francès, feia pocs dies. La clau
de la seva equivocació va ser sentir com parlaven una
llengua estranya, que no era el castellà, que com tothom
sap és la llengua que tot bon espanyol ha de parlar per
semblar bona persona. Aquest fet tan simple, va conduir a
una voràgine d’equívocs i difusió d’unes imatges agafades
de les càmeres de seguretat del supermercat, on els cinc
bombers eren presentats com a temibles i sanguinaris
assassins i perillosos per a qui se’ls trobàs. Potser aquell
gendarme retirat havia sentit aquella frase tan definitòria
que diu si fa no fa: “el francès és la millor llengua per parlar
d’amor, l’italià per fer poesia i música, l’alemany per donar
ordres i el castellà per parlar amb Déu”. Com que aquells
cinc personatges parlaven en català (cap valor, doncs), tenien
pocs arguments a simple vista per escapar-se de la sospita.
Dilluns, 22: Viure com un rei. La notícia ha sortit a tots els
mitjans de comunicació. Al monestir de Santes Creus, a les
comarques de Tarragona, s’ha obert el sarcòfag que, en
teoria, contenia les despulles del rei Pere el Gran, fill del
rei en Jaume el Conqueridor. Una vegada obert el sarcòfag
s’han analitzat les restes i s’ha pogut confirmar que
efectivament eren les despulles reials. Entre altres coses
destaca que el monarca era alt per a la seva època (son pare,
el rei Jaume I ja era considerat com una mena de gegant),
que li varen tallar els peus perquè el seu cos no hi cabia i
que va viure bé, molt bé, “com un rei”, tal i com destacà un
dels estudiosos de les seves restes, cosa que ve a confirmar
que això dels refranys sol partir de l’experiència feta ciència
popular.
Dimarts, 23: Entre Escil·la i Caribdis. En una de les obres
més emblemàtiques de la literatura universal, L’Odissea, el
llegendari heroi Ulisses, en el viatge de retorn a la seva
terra, passa amb el seu vaixell entre Escil·la i Caribdis, dues
roques, puntes d’un estret (sovint identificat amb Messina),
transformades en autèntics monstres que s’alimenten de
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les naus –i dels mariners– que s’atreveixen a passar entre
elles. Escil·la, criatura monstruosa de sis caps amb uns ullals
enormes i Caribdis, enorme monstre que s’empassa enormes
quantitats d’aigua del mar tres vegades al dia i que després
vomitava, originant uns remolins que feien naufragar les
naus que s’hi acostaven, s’assemblen massa, encara que
sigui metafòricament, a tot el que ha passat darrerament en
el nostre món judicial. Les estructures monstruoses i sovint
massa personalistes en què s’han convertit els partits polítics
han originat unes organitzacions on les ambicions
individuals, vinculades a l’enriquiment personal, s’han
menjat el veritable sentit de la seva existència. A risc de ser
massa reduccionista, crec que alguns partits polítics –la
majoria- s’han convertit en autèntics devoradors de les
essències de la democràcia: les idees en contínua renovació,
la seva discussió, el debat obert i argumentat, l’esperit crític,
el servei als altres, etc. per passar a esser eines de control
de la societat, adormint-la, fent-la servil i que s’ho empassi
tot, sense qüestionar massa coses. Cal, com Ulisses, sortejar
els perills i arriscar-se a fer net, separar els corruptes, canviar
models i acostar-se als vertaders problemes socials, sense
apriorismes. Si no es fa aquesta neteja correm el perill que
qualque il·luminat mediàtic es cregui el paper de Messies
salvador de les essències democràtiques i ens faci passar a
tots per un tub ideològic massa aprimat i reduccionista. Ah,
per cert, avui, Jaume Matas ha de declarar davant el jutge!

Diumenge, 28: Final de l’hivern. Feim una estoneta de
sofà després de dinar. Com que a la televisió no fan res
massa interessant ens hem endormiscat. Un renouet estrany,
poc definit, em desperta. No sé ben bé si és un renou o el
final d’un somni no recordat. De despert, però, el torn a
sentir. Davant nosaltres tenim l’estufa de llenya que ja fa
dies que, afortunadament, no feim servir. El renou ve d’allà.
Tot d’una identificat, crec saber de què es tracta perquè ja
no és la primera vegada. La moixeta, que normalment dorm
al costat de l’estufa, també se n’ha temut de la presència de
l’intrús i per evitar mals majors la trec al corral. A poc a
poc obr la porta de l’estufa i el veig. El gorrió, esporuguit i
acotat, és al fons de l’estufa després d’aterrar-hi a través
del tub metàl·lic que treu el fum per la xemeneia. De sobte
pren el vol i surt disparat xocant amb els vidres de finestres
i portes, fins que aconsegueix enfilar la porta del corral
oberta. A fora, una primavera espectacular l’espera amb
apassionament.
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A VOLTA DE FULL
Hi ha moments que la balança de la vida es desequilibra
o bé per fer-nos falses il·lusions o bé per esperar més del
que poden donar de si les situacions i les expectatives.
Bo de fer és arrufar l’ala i acovardir-se per mor de la mala
experiència que provoca temor a tenir-ne una altra de
semblant en el futur. Un es perd de tant de cercar la
brúixola i creu que ha fet malbé el temps rere una cosa
que li ha provoca disgusts i desgràcia, però l’alternativa
al zero sempre hi és i val més no res que besar el cul a
l’ase. Desenganyar-se per una mala experiència sigui
econòmica o amorosa no val si perdem els papers. Rere
d’ella toca tornar a començar amb bon peu i bona lletra
sabent- això sí- amb qui ens mesclam, perquè a base de
travalar el que sí tornam és desconfiats, i és que sovint
cal no refiar-nos de les aparences perquè el dimoni es
vesteix d’àngel per tal d’aconseguir tenir els seus instints
més malignes disfressats. Les disfresses duren poc perquè,
en conèixer el percal, el que pareixia superior resulta que
és un saldo. És perquè ens hem refiat de qualcú que tenia
la puteria estudiada per enganyar-nos i ho ha aconseguit
perquè l’expectativa no s’ha acomplida així com volíem.
Són fets de la vida que es donen sense poder-se evitar, i
l’home està, més que per desenganyar-se, per aprendre
lliçons. La dolentia abunda, però no tot és dolent. Tanta
sort que hi ha l’excepció, però així i tot de cada dia l’home
sols es refia del que coneix, perquè el que veu a primera
vista enganya. L’experiència de conèixer fa que facem
amics amb els que sintonitzam i ens sentim còmodes. Però
amb les amistats de cada dia un torna més selectiu, ja que
bona és la comunicació en sentit i afinitats.
La vida es fa a base de projectes, però no tots arriben a
port i el perill de l’home no és el tornar desconfiat que hi
ha de tornar sinó el tornar dolent i negatiu. Un ha de saber
que sovint perdent guanya, perquè el que convé sí que
manca però ens sobra el que no convé. No em cansaré de
dir que l’home no s’ha de deixar guanyar per la debilitat
de la dependència psicològica respecte a la dona i
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viceversa, perquè rere la convivència hi ha un bagatge
d’experiència que el que resta d’elles és o bé la passivitat
o, en el pitjor dels casos l’odi, i en situacions positives
l’estimació.
Per començar de bell nou un s’ha de desfer de la peresa i
mirar el projecte que té al davant amb objectivitat i
positivisme. S’ha de potenciar al màxim per disposar-se
a conèixer coneixent cada dia més amb la voluntat
d’estimar el que val la pena. El que no val és recrear-se
en situacions adverses que creen inestabilitat i que ens
fan perdre la son. Aconsell que un se fiï del que coneix i
que, dintre el que coneix, triï el que més li convé amb
qualitat i convicció. Estimar qualcú que et té aversió i
que no t’estima no té sentit i cal passar full i replantejarnos l’inconvenient. L’únic que feim estimant qualcú que
no ens estima és alimentar el seu ego i experimentar en
masoquisme que diu molt poc de la qualitat de vida.
Decidir fredament, així com cal sense voler el rebombori
d’un dia o d’una aventura ingrata, i quan basta, basta;
perquè un no ha de ser infeliç sempre per mor d’un saldo
pagat a preu de canari jove. Les relacions solen acabar-se
en veure que rere una suposada bondat s’amaga una gran
dolentia, és a dir que la dolentia en aquest cas estava
amagada,. Aleshores val més canviar de relació que
suportar el pes del mal de l’altre o l’altra. Sentir-se
necessari però s’ha de saber qui estima perquè els amics
cal seleccionar-los pel que es fan estimar, i la falsa amistat
sol tenir com a únic suport els doblers i les conveniències.
N’hi ha que es passen la vida estimant el que no cal, no
saben comunicar-se encomanant altruisme, sinó tan sols
la cobdícia de voler ser el centre de tot i dominar amb
l’art de la mentida. Són els esnobs que no troben el
moment per donar la nota discordant dins un entorn que
els envelleix cada dia un any i que els fa caminar de morts
en vida per un camí que sols és el de l’exhibició grotesca
i inútil. Prest o d’hora l’olla es romp i veure’s en pilotes
no els agrada, i el càstig és haver-se de suportar com són
amb pastilles o sense elles.
Lluc MATAS
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CICLISME

El Trofeu Ciclista Pla de Mallorca començarà a Maria amb una ‘crono’
Serà el dissabte dia 8 de maig amb la meta
davant el poliesportiu municipal
Ja hem comentat en anteriors edicions de FENT
CARRERANY que el trofeu ciclista Pla de Mallorca –
Gran Premi la Caixa– que patrocina l’Àrea d’Esports del
Consell de Mallorca presenta algunes novetats importants
per a l’edició del 2010. Una edició que començarà a Maria
amb una cronometrada individual de 14 quilòmetres a la
qual els ciclistes partiran, a intervals d’un minut, des de
davant del polisportiu municipal en direcció cap a Muro
per agafar la carretera de sa Serra i davant les barreres de
Defla giraran cap a Maria per acabar al mateix punt inicial.

Un itinerari que podeu veure al gràfic que
acompanya aquesta informació. El primer ciclista del Pla
Petit partirà a les 15 hores. Acabada aquesta competició,
tot seguit, començarà el Pla Gran. Les altres etapes seran

Antoni Castelló
Miquel Salom
els dissabtes 8, 15, 22 i 29 de maig i el diumenge 6 de
juny. El divendres següent, al restaurant Es Cruce de
Vilafranca se celebrarà el sopar de cloenda i lliurament
de premis.
En el Pla Gran, amb l’entrada de la categoria
open, el Club Ciclista de Maria de la Salut, amb
l’esponsorització d’Aguamar, Supermercat Aprop i
Construccions Mulet Campins, hi presentarà Daniel
Estarellas, Toni Font, Jaume Vallés, Simó Darder, els
vileros Llorenç Estelrich i Benet Nadal i la gran novetat
de Miquel Salom.
El Pla Petit, amb la participació dels ciclistes de
promoció de qualsevol Club de la Comunitat Autònoma
més els màster 50, màster 60 i les fèmines màster, tendrà
una representació de l’equip de Maria amb Joan Seguí,
Biel Bergas, Joan Ferriol, Toni Gelabert i amb el retorn
de Toni Castelló, el darrer ciclista de Maria que s’ha vestit
de groc en aquesta competició.
Tomeu Arbona.

MARIA, ESCENARI D’UNA PROVA DEL CAMPIONAT D’ESPANYA DE TRIAL CLÀSSIQUES
Els passats dissabte 20 i diumenge 21 de març, la
gent de COP DE GAS de Maria, organitzà una prova
puntuable pel Campionat d’Espanya de Trial Clàssiques.
Al llarg de dissabte i diumenge celebraren el seu
tradicional Dos Dies de Trial Clàssic. Varen ser dos dies
en que la Plaça des Pou , la Plaça des Mercat i en general
tot el poble es va veure envaït per motociclistes venguts
d’arreu de l’estat.
Així com dissabte el dia acompanyà bastant bé,
diumenge el temps canvià radicalment i la pluja va ser
protagonista de la jornada. 10 km de recorregut dividits
en 12 zones a les quals s’havien de fer dues voltes, va ser
la distància que hagueren de superar els motociclistes al
llarg dels dos dies de competició. Diumenge el recorregut
varia una mica.
Els vencedors de les diferents categories foren: José
María Martínez (Fantic) a Clàssics, Pere Mill (Bultaco) a
Experts, Rafael Sirvent (BSA) a Pre72, Francesc Carbonell

(Bultaco) a P=re80 i José Dassi (Bultaco) a Trialers foren
els vencedors.
Enhorabona a la gent de Cop de Gas per la seva
excel·lent organització.
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MARXES CICLOTURISTES 2010
El mes de març, i dins el calendari de la 8a Challenge
Cicloturista Illes Balears, els corredors del C.C. Maria
de la Salut, federats com a Cicloturistes, han participat a
totes les marxes programades el mes de març.
III MARXA CICLOTURISTA ILLES BALEARS.
Dia 1r març per tercer any consecutiu, la comisió de
cicloturisme de la Federació de ciclisme, ha organitzat
aquest diada ciclista, només reservada a federats. Hi han
participat un total de 190 corredors, del quals vuit eren
de Maria: Miquel Perelló, Antoni Frau –pare i fill- Pep
Ferriol, Pedro Ferriol Vallespir, Juan Estarellas, Joan Mas
i Antoni Mas.
A la fotografía els podeu veure a la voltadora de Sineu,
despres de l’arribada.
Aquesta ecició sortí de Sineu, l’avituallament al Port
d’Alcúdia, i després de 88 km s’acabà a la voltadora de
Sineu.

Pep Ferriol, Toni Gelabert, Kike – de la tenda SPRINT de
Palma- i els dos Toni Frau, pare i fill.
La marxa, de 88 km, tingué dos punts mols durs, el mirador
de Cala Torta, i la pujada a l’ermita de Betlem, ja que
encara hi havia neu, del dimecres abans.
A les fotografies podeu veure Pedro Ferriol, al costat del
President de la Federació, Arturo Sintes, i a l’altra en Toni
Gelabert.
I MARXA CENTRE ILLLES
Dia 20 de març se celebrà aquesta marxa, que enguany
canvià d’espònsor. Uns 90 corredors hi prengueren part.
De Maria: Joan Estarellas, Pep Ferriol, Pedro Ferriol, Joan
Mas, els dos Tonis Frau i Toni Gelabert.
Dia de molta boira que retardà la sortida, i després molt
calorosa, sobretot la pujada al Coll de l’Honor, a Orient.
Feren 84 km.

VII MARXA DE LLEVANT
Dia 13 març fou segurament la millor, quant a
organització i participació, ja que hi participaren 316
corredors. Oberta a federats i no federats, dels
participants, 7 eren de Maria: Joan Ferriol, Pedro Ferriol,

V MARXA SA POBLA
Dia 28 de març un dia esplendorós ens acompanya, en
aquesta marxa, que enguany, canvià de ruta. Es pujà al
cim del Monestir de Cura amb 94 kms de recorregut. Uns
80 corredors hi prengueren part, dels quals 6 érem de Maria:
Joan Ferriol, Pedro Ferriol, Pep Ferriol, Miquel Perelló i
Toni Frau, pare, ja que aquesta vegada el jove no pogué
venir, dia del Ram.
El detall curiós va ser que, ens regalaren un saquet de 5
kilos de patates, de Sa Pobla.
Molt bona organització i molt bon ambient.
Com es pot comprovar el grupet de Maria de la Salut, ha
participat a totes, si bé, esent un grupet reduït, anam per
tot i per tot ens fan molt de cas…
En sortir la revista, ja haurem anat a Lluc, el Divendres
Sant, per tant ja ho contarem.
Salut i bones panades de Pasqua.
Pep Ferriol Torelló
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IMATGES DE LA NEVADA DE DIA 10

