
Número 285               Any XXIV               MAIG 2010

MARIA DE LA SALUT

EL CORRELLENGUA
PASSÀ PER MARIA

PRIMERA PEDRA DEL NOU
CENTRE SANITARI



FENT CARRERANY -        (98) Maig 2010

EQUIP DE REDACCIÓ:

Magí Ferriol Bauzà
Eulàlia Ferriol Quetglas
Joan Gelabert Mas
Joan Gual Bergas
Miquel Morey Mas
Onofre Sureda Ribas

HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:

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

IMPRIMEIX: Gràfiques Gelabert
                        Sa Pobla

Nº DEPÒSIT LEGAL: PM-457/1986

La redacció de Fent Carrerany
no es fa responsable de les
opinions dels qui hi escriuen

Editorial i sumari ................................ 2
Excursió pels camins empedrats
de Sóller .............................................. 3
Presentació del llibre de
Miquel Àngel Mas .............................. 3
Homenatge a les monges que cuiden
els malalts ........................................... 4
El "pollo" d'Evo Morales .................... 5
El rebost de Fent Carrerany ................ 6
Manifest del Correllengua 2010 ......... 7
Recorregut de la flama de la llengua per
Maria ................................................... 8
Bullit de Notícies .............................. 10
Demografia. Telèfons d'interès ......... 12
Poemes i gloses ................................. 13
El temps. Horaris del tren i bus ........ 13
Fent Carrerany fa vint anys .............. 14
La segona Ona té 3 campions de
ball de línia ....................................... 15
Qui dies passa... abril, 2010 .............. 16
Divendres Sant a Lluc ....................... 18
Jornada d'Escoletes de futbol ............ 18
Un dia per recordar un equip ............ 18
L'equip femení de futbol 7 WILMAR18
Temporada de futbol 2009/10 ........... 19
Pancaritat a la Comuna de Maria .......... 20

FOTOGRAFIES:
Tomeu Arbona
Eulàlia Ferriol
Magí Ferriol
Joan Gelabert
Gabriel Genovard
Miquel Morey

EDITORIAL
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Sumari

Associació de Equatorians WilMar, Joan Mascaró Ferriol, Antoni
Gelabert Mas, Antoni Fiol, Norka López, Josep Ferriol i  Bartomeu
Arbona.
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   fentcarrerany@premsaforana.cat

Amb el
suport de:

Eren dues construccions necessàries. Una ja avança a marxes
forçades i a un ritme que fa suposar que el proper curs escolar, una part
del curs ja es farà al nou edifici. L’altra, ja s’ha fet l’acte protocolari de
la primera pedra. Aquesta nova Unitat Bàsica de Salut ha de permetre
donar millor serveis als habitants de Maria i alhora ubicar-hi altres serveis
com la cirurgia menor, els serveis socials de la Mancomunitat i d’educació
per a la salut. Quan la política deixa el partidisme per assegurar-se el bé
comú, els partits es poden entendre en qüestions bàsiques com aquestes.
I això s’hauria d’estendre al màxim de coses que afecten la col·lectivitat.

I una de les coses en què els poders públics s’haurien de posar
d’acord és en el tractament i protecció que s’ha de donar a la nostra
llengua com a símbol de la nostra identitat més evident. Som així i aquesta
manera de ser és la manera natural de presentar-nos als altres. Ni millor
ni pitjor que les altres, la llengua catalana, parlada a Mallorca des de fa
vuit segles i que ens ha donat singularitat i identitat ha de ser la nostra
eina de comunicació normal i ha d’arribar a tots els racons de la societat
mallorquina. Per això, una nova edició del Correllengua s’ha posat en
marxa enguany i de la mà dels més joves (Joves de Mallorca per la
Llengua!) la Flama de la Llengua recorre tota l’illa per estendre
compromisos i mostrar de manera lúdica i alegre com tots som necessaris
en aquesta empresa. I per això és de justícia donar les gràcies al poble
de Maria per la seva participació a l’edició d’enguany. Gràcies a l’Esplai
Es Rebrot pel seu compromís i entusiasme, gràcies a la Penya
Barcelonista per la seva col·laboració, als ciclistes, als motoristes i als
cavallistes per la seva presència generosa, a Mariatukada per la seva
música festiva, a tota la gent que participà als relleus pels carrers de
Maria o a la plaça. I gràcies a l’Ajuntament per ser la casa de tots.

També voldríem fer referència a un esdeveniment en el qual hi
havíem posat molta il·lusió, però que per causes diverses ens veiem
obligats a ajornat fins l’any vinent. Ja havíem anunciat més d’una vegada
que organitzàvem una expedició el proper mes de juliol, per anar a visitar
els nostres amics de Bao, al Rosselló. No podrà ser. Amb unes vuitanta
persones en joc i durant tres dies, necessitàvem uns recursos que no ens
han arribat. I haurem d’esperar. Ho tornarem intentar l’any que ve. I
aquest cop segur que farem una expedició històrica. I durem el nostre
poble, al Rosselló. Segur!
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE
POEMES

DE
MIQUEL ÀNGEL MAS

(de sa farinera)

SUTZURA 25

FENT CARRERANY

US CONVIDA A LA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE QUE

SE CELEBRARÀ DIVENDRES
DIA 14 DE MAIG, A LES 20.00 H.

A CA SES MONGES

FARÀ LA PRESENTACIÓ MALÉN
CIRER

EXCURSIÓ PELS CAMINS EMPEDRATS DE SÓLLER

La propera excursió que vos proposam serà dins la vall de
Sóller, pels seus camins empedrats. És una excursió senzilleta i apte
per a tota la família.

Serà el dia 23 de maig. Partirem de Maria a les 9 del matí des
de la Plaça des Pou. Estaria bé que ens comunicàssiu la vostra
intenció de venir, utilitzant el correu de la revista. Durem el berenar
i el dinar, encara que també hi cap la possibilitat de comanar el dinar
a Sóller, però per això ho hem de saber amb temps suficient per a
fer les gestions de la reserva (Imatges del Diario de Mallorca)
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HOMENATGE A LES MONGES QUE
CUIDEN ELS MALALTS

Aquest escrit que ve a continuació és en homenatge
a les monges que cuiden els malalts, en especial a Sor
Dolores, que l’any 1942 me va atendre, al mateix temps
que a d’altres malats, a l’Hospital Provincial de Mallorca.
L’escrit l’he tret de les “Memòries de la meva joventut”
que ja fa uns anys vaig escriure i consta de més de 900
folis. D’aquestes memòries  he passat del foli 457 al 469,
deixant 12 pàgines, les menys rellevants d’aqueixa petita
història que anirem publicant en diferents capítols i així
no es farà tan llarga.

A mi  me dugueren un tassó de llet amb un
“biscotxo” (una barreta de pasta fluixa ja que el sucre havia
quedat dins el sac) i el vaig trobar boníssim. Ma mare
me’l posà damunt el llit amb la palangana i jo que m’ho
menjava amb la vista, crec que vaig ser el primer que se
l’acabà.

El temps que berenava mon pare va tornar; havia
anat a fer gestions per veure si aconseguiria passis per
entrar a l’hospital. En duia dos d’ordinaris i va dir a ma
mare que el porter li havia promès que miraria
d’aconseguir un “passi” especial del director per a ella,
que en vista que es tractava d’un nin tan jove, segurament
el director ho voldria fer.

Mentre s’havia fet l’hora de sortir les visites. Mon
pare i ma mare se n’havien d’anar. A mi no m’afectava
gaire quedar tot sol, però ma mare aquell primer dia no ho
podia consentir. Mon pare quasi la se’n va endur estirant
del braç.

Quan se’n varen haver anat, jo me vaig adormir i
me va despertar el carretet que duia el sopar, no record
exactament que me dugueren, però crec recordar que era
una cuixeta de pollastre bullit amb patató, sense sal, una
llesqueta de pa moreno (a Ciutat en menjava tothom,
sobretot els pobres) i un tassó d’aigua. A mi, un infermer
me va posar una tauleta a damunt el llit, que devia fer uns
tres pams de llargària i un i mig d’amplària amb quatre
peus de ferro d’un pam més o maco d’alt. M’alçaren
l’esquena del llit i amb aquella taula part damunt les cames,
vaig sopar. Només vaig deixar un poc de pa. Passats uns
tres quarts d’hora passaren a recollir i deixaren la tauleta
davall el llit, el baixaren  i una vegada que el carro se’n va
anar se va fer silenci. Devien ser les onze del vespre quan
va tornar Sor Dolores, jo ja dormia, me va despertar i vaig
veure que duia un tassó ple de suc vermellós, me va fer
incorporar a damunt el llit i va dir:

-Pobrecito con lo bien que dormías, pero ahora tie-
nes que beberte este vaso; toma, va a gustarte mucho.

Jo vaig agafar el tassó i vaig pegar un glop. Ho va
esser bo! No n’havia begut mai, quasi va tenir gust de

poc, com solia dir
mon pare.

Sor Dolores
me va dir que allò
era “ceregumil”, jo
no ho havia sentit
anomenar mai,
però me va agradar
molt.  Després me
vaig tombar
damunt el llit i la monja me va posar un altre pic la prova,
me va dir que no m’havia de moure fins que ella tornàs,
llavors vaig veure que duia una cosa com una panera on
hi duia unes quantes coses, eren medicines, segons vaig
saber després. Ah! I també una botella de ceregumil i un
parell de tassons. Era la darrera ronda del vespre i després
fins a la matinada, que va tornar a passar amb l’infermer
que estava de guàrdia. Devien ser les cinc o les sis del
dematí quan passaren, a mi no me digueren ni me dugueren
res, simplement Sor Dolores s’acostà a mi, me mirà i jo li
vaig fer l’adormit. Devers les set o les vuit tornaren amb
el carro del berenar, me va tocar un tassó de llet amb un
biscotxo. He de dir que els infermers, en aquells temps, o
pel que jo vaig veure, eren simples ajudants de les monges
i els practicants. Els practicants eren els que feien les cu-
res simples, canviaven benes, posaven injeccions, etc. El
mateix que fan avui els infermers i infermeres. En canvi
llavors els infermers a l’hora de repartir el menjar eren els
que duien el carro i després arreplegaven, ajudaven les
monges a canviar els llençols i també a rentar els malats,
posar la paella i decantar-la, agranar i fregar la sala i
acompanyaven el practicant amb el carro de medecines i
de nit estaven de guàrdia, atenien els qui tenien necessitat,
això era poc  més o manco la feina dels infermers.

Referent a les monges ja eren altres cinc-centes.
Aqueixes se guanyaven el cel en vida, quina tasca! Quina
voluntat! I sobretot amb quin bon humor s’enfrontaven a
les feines més desagradables i quasi repugnants que els
tocava haver de fer cada dia. A l’hora de canviar un malalt,
encara que s’hagués fet les feines dins el llit, si hi havia
merda per tot, elles  arremengades fins al colze, feien la
part més desagradable, l’infermer els ajudava a llevar la
tela impermeable, que molts solien tenir davall les anques,
després doblegaven el llençol deixant el tros més eixut
davall el malalt, la monja amb una esponja, rentava aque-
lla persona amb molta delicadesa i paciència com si fos
un fill seu. L’infermer aguantava la ribella amb aigua on
la monja hi rabejava l’esponja i si dels dos en sentien
qualcun que es queixàs d’haver d’aguantar aquella olor,
no era precisament la monja, que era la que hi tenia el nas
més a prop. Quan havien acabat amb un, de pressa cap a
un altre, i així fins que havien acabat.
Continuarà...

Joan Mascaró Ferriol
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El “pollo” d’Evo Morales
Fa uns dies la comunitat científica mundial quedà

sorpresa davant el gran descobriment de les causes d’una
sèrie de patiments, comportaments i orientacions
psicològiques de la població especialment europea.

Poques vegades durant tot la història de la humanitat
s’han donat d’una sola tongada tants descobriments
científics alhora, de tal manera que capgiren totalment el
que se sabia fins ara sobre determinats temes. Estam
acostumats que les grans aportacions a la ciència es facin
amb  comptagotes. El que costa descobrir alguna cosa
important per a l’humanitat ! Però mira per on, un gran
desconegut per a la comunitat científica mundial ha
descobert ell tot solet l’explicació de: les causes de la
calvície, les causes de l’homosexualitat (masculina,
únicament) i les causes de la decadència de la civilització
euroepa, per esmentar únicament les més importants, ja
que la llista segueix.

Ara resulta que la base orgànica que dóna suporta
tals descobriments és una dieta en la qual l’ingredient
important és el pollastre de granja.
Jo tenia entès, i ara me’na faig càrrec del meu error, que la
producció en gran escala dels pollastres de granja, i d’altres
produccions en factoria: piscifactoria, cunicultura,
helicicultura, ramaderia d’engreixament, entre moltes
altres, era una gran contribució de la producció industrial
alimentària per fer arribar a més gent i a preus més baixos,
la possibilitat de tenir una dieta variada, suficient i salu-
dable. Però mira per on, ara resulta que tot això és una
trampa per expandir per tota la humanitat  signes de mala
salut i trastorns de la qualitat fisològica. Que en som de
somiatruites !

I aquest gran descobriment, encara que sigui fet per
un gran desconegut en els cercles exclussius de la ciència
mundial, resulta que no és un qualsevol, sinó que és tot un
cap d’estat, ni més ni menys que Evo Morales, president
de Bolivia.

Ara resulta que com que a Europa la distribució
per càpita de proteïnes animals està assegurant més dels
mínim necessari a la població, gràcies a les granges de
pollastre, resulta que la proliferació de gais, calbs, dèbils
psicològics i altres comportaments no “normals”, és el
preu del progrés i la destrució més racional i justa dels
aliments.

Si aquest descobriment que ha fet l’il·lustre ciutadà
del món és cert, estimats amics i amigues de Maria, vigilau
el que menjau. Perquè si això és així i, de moment ningú,
que jo sàpiga, ha denunciat a cap jutge que aquest il·lustre
individu menteix, les grans i greus conseqüències que ens
esperen són molt cruels. N’esmentarè algunes de les més
visibles, però ben segur que me’n deixaré moltes  més i
d’altres que no són visibles actualment però amb el temps
es manifestaran clarament.

Si a partir d’ara en
lloc de pollastre, menjam
gallines ponedores, a tots
els comensals masculins
els creixeran els ous
(testicles en paraules fi-
nes), i això, ben mirat i
agafant-s’ho amb
optimisme, no té perquè
ser una desgràcia. Doncs
tots a menjar lloques.

Si a partir d’ara no
vigilam, quan mengem
carn de vedella, xot, bou, o cabrit, ben aviat notarem que
a banda i banda del front ens sortiran unes protuberàncies
corneals (banyes perquè ens entenguem) i això sense
distinció de sexes. I si un o una és una persona fidel, com
explicarà aquesta aparició bicornicranial a la seva parella?
I, sobretot, que s’ho cregui!

Un avantatge que tendran les dones (mira-te-les a
elles!) és que si consumeixen molt de pollastre de granja,
com que tenen hormones femenines, diu el polític-científic,
els creixeran els pits de manera generosa (les mames,
perquè ens entenguem); la qual cosa (d’entrada) no és del
tot dolenta, ja que tant se’n beneficiaran elles, millorant
la silueta, com les seves parelles a l’hora de gaudir dels
jocs amorosos.

De totes maneres jo li he trobat un error a aquesta
teoria, o tal vegada és que no l’acab d’entendre del tot.
Resulta que si la calvície també és deguda al consum de
carn de pollastre de granja, jo diria que en lloc de caure el
cabell, els hauria de sortir una cresta al mig del cap. També
és cert que en alguns indrets se’n veuen d’ndividus amb
crestes de colors. Tal vegada és l’excepció que confirma
la regla.

Però tornant al món real, el que és preocupant no
són les “bajanades” que ha dit l’il·lustre politic, sinó que
gent amb la seva profunda ingnorància, i n’hi ha uns
quants, siguin els que controlen i governen milions de
persones, béns, producció, indústries i armes.

Antoni Gelabert Mas
Barcelona, abril 2010.
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EL REBOST DE FENT CARRERANY
6

KICHE D’ESPINACS
 
INGREDIENTS:
 
Per a la pasta:

250gr. de farina
125gr. de mantega
1 ou

 
Per a la farça:

sal
1 tassó de llet
1/2 tassó de crema de llet
4 ous
pebre bo blanc i un poc de nou moscada
cansalada
2 bosses d’espinacs.
1 porro

 
PREPARACIÓ:

S'ha de fondre la mantega i mesclar amb la farina,
ou i un pols de sal, (si fa falta, un poc d’oli de gira-sol),
tapau-ho amb un pedaç i deixau-ho reposar uns 10
minuts.
Dins un motllo, un poc untat d’oli, estendre la pasta
pujant les voreres. Enfornar a uns 180º fins que es dauri
un poc.

Sofregiu el porro, afegiu-hi la cansalada, sal,
pebre bo i sal. Quan és cuit ho buidam dins un bol i
deixam refredar un poc, afegim els ous, la llet i la crema
de llet, tot mesclat ho posam sobre la pasta i enfornam
altra vegada uns 25 minuts (o fins que sigui cuit).

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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Avui Maria de la Salut rep
la flama de la Llengua que
aquests dies visita tots els
racons de Mallorca. El
Correllengua, passant per
les ciutats i els barris, els
pobles i els llogarets
demostra com n’és de viu
el nostre parlar. Gent de
totes les edats, origen i
condició social hi participa
i en gaudeix.

Però poder viure plenament
en català i normalitzar-ne
l’ús no és tasca d’uns dies
a l’any. Totes i tots ens hem
de comprometre en la
plena recuperació de la
nostra llengua, la llengua
pròpia de Mallorca, la
llengua que fa ja vuit segles
que empram, dia rere dia. I
és així, fent-la servir cada dia, com li donam vida.

Històricament han estat moltes les restriccions,
imposicions i prohibicions que hem patit els
mallorquins per fer una cosa tan senzilla com la
d’expressar-nos en la nostra llengua, i aquesta ha
sobreviscut gràcies a la fidelitat que hi hem mostrat
al llarg dels anys. Avui, al S.XXI, protegir i fomentar
la llengua catalana és una de les millors aportacions
a la diversitat cultural que podem fer com a poble.

En els darrers anys s’han produït molts avanços.
Hem demostrat que, gràcies a la tasca de totes i
tots, és possible la convivència i la normalitat en la
nostra llengua.
Si no canviam d’idioma davant la gent que encara
no el parlen i ajudam a aquells que el volen aprendre,
feim créixer la nostra llengua. També hem avançat
perquè hem sabut plantar cara als atacs als nostres
drets lingüístics. Malgrat tot, per desgràcia, aquests
es segueixen produint amb el consentiment dels
representants de l’estat espanyol a les Illes Balears.

Per seguir avançant és imprescindible la implicació
de tothom, per això demanam:

A les institucions:
- Que d’una vegada per totes assumeixin el lideratge

Manifest del Correllengua 2010

del procés de normalització lingüística.
- Que compleixin i facin complir la normativa
lingüística vigent
- Que s’apliqui el Pla de Normalització Lingüística
aprovat pel Consell Social de la Llengua.

- Que defensem la diversitat lingüística com a un
valor universal.
- Als que tenim com a primera llengua la catalana,
que no l’amaguem, que l’oferim i que l’ensenyem
als que la volen aprendre.
- Als que l’estam aprenent, que la facem nostra
sense complexos.

I tots junts hem de defensar la unitat i la dignitat del
català així com les nostres modalitats, signe de la
nostra identitat en un territori que va des de Perpinyà
fins a Alacant i des de Fraga fins a Menorca.

En dies com avui, quan es fa palesa l’estima envers
la nostra llengua, mostram al món que el català és
un parlar viu, una llengua útil i la millor eina de
cohesió social. Cada vegada som més els qui la
cuidam i protegim, fet que mostra que els mallorquins
i mallorquines, nascuts o no a Mallorca, mantenim
viva aquesta flama de la llengua...

Visca el Correllengua 2010!

L'Esplai Es Rebrot llegint el manifest
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RECORREGUT DE LA FLAMA DE LA LLENGUA PEL NOSTRE TERME

Els vileros entregant la flama a na Margalida Els primers relleus foren fets pels nins del grup d'Esplai
Es Rebrot

Després la flama viatjà amb bicicletea. Ara fa el relleu
en Pep Ferriol

Ja a l'entrada del poble, en Nadal passa el relleu a na
Margalida.

Una família que corre unida per la llengua. Porta la
flama na Marina Margalida Ferriol Mas. Na Francesca passa la flama al cavallista Tomeu.
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Podeu veure totes les fotos a http://www.facebook.com/correllengua

Aquí tenim en Pere Mas amb el seu cavall.
A la plaça, la flama de
la llengua passà per les
mans dels més petits
ajudats pels majors

Vista de
la plaça

durant
la

lectura
del

manifest

Mariatukada animà la festa a la plaça

Els nins de l'escola de futbol de la penya barcelonista
iniciàren el recorregut del camí cap a Ariany
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BULLIT DE NOTÍCIES
10

L’AMO EN JOAN CERCA VOLUNTARIS PER A
UNA OBRA DE TEATRE

Sabem que l'amo en Joan Ferriol té una nova obra
de teatre per estrenar i que li agradaria que es pogués fer
per les properes festes de la Mare de Déu. Com que sense
actors no és possible, ens ha demanat que facem una crida
a la gent interessada perquè es posin en marxa i l'estrenin
per les festes. Ànims i a preparar-se, que segur que s'ho
passaran molt bé i la gent, quan l'estrenin, encara més.

es llegí el manifest. Idò aquest acte, seguit de manera
multitudinària per bona part del poble de Maria, fou
recordat per Tomeu Martí en un article al Diari de Balears
del passat dijous 29 d'abril, on comentava l'impacte tan
positiu que li produí la participació entusiasta de la gent.

SANT JORDI I EL LLIBRE
Diumenge dia 25 al matí, la Plaça del Pou acollí la

celebració de la Festa del Llibre. Davall la carpa que
l'Ajuntament instal·la a la plaça, unes parades de llibres
mostraven les darreres novetats i permeteren que petits i
grans passassin per allà i se'n duguessin els seus llibres i
una rosa. Per animar la festa, es va fer al mateix lloc, la
presentació del llibre de Biel Varet, Animalari de sa Sort
Llarga. La paraula encisadora d'en Biel, més una
presentació molt cuidada, permeteren que els nins i no
tan nins, que eren allà es passassin una estona ben agrada-
ble. El llibre és una petita joia que atreu per la seva
simplicitat, per la seva poesia i per la concepció juganera
amb què l'autor l'ha escrit. Més tard va ser Nati de Grado,
qui va fer les delícies dels mes menuts explicant-los uns
contes que els tengueren entretenguts una bona estona.

PRIMERA PEDRA A LA UNITAT SANITÀRIA
El passat dijous vuit d'abril se celebrà l'acte

protocolari de col·locació de la primera pedra de la futura
Unitat Sanitària. Com que el dia no acompanyà gaire, en
lloc de fer-se en el lloc destinat a la construcció (al costat
de la nova escola), l'acte es traslladà al local de la Tercera
Edat. Allà, el batle i el conseller de sanitat, es dirigiren al
nombrós públic assistent i comentaren les característiques
que tendrà la construcció i els serveis que podrà atendre.
El batle aprofità la presència del conseller Vicenç Thomàs
i reivindicà la definició de la plaça del metge de família
de Maria. Argumentà que la manca de definició de la plaça
no permet una continuïtat del titular, cosa que no és bona
i que dóna un sentit de provisionalitat que no ajuda gens a
crear la necessària confiança entre el professional i els
pacients. Una vegada feta la presentació, es mostraren els
plànols de la construcció i es convidàs els presents a un
petit piscolabis.

UN CORRELLENGUA HISTÒRIC
Encara que en parlam en un altre lloc, és de justícia

remarcar el record que deixà el Correllengua de l'any 1996
en nla història d'aquest esdeveniment. Aquell any, una de
les columnes partí de Maria, encengué la Flama a Roque-
ta, amb una reivindicació emblemàtica de l'espai a càrrec
de l'historiador Bartomeu Pastor i arribà fins a la Plaça on
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ARXIVADA LA QUERELLA QUE EL PSOE DE MA-
RIA HAVIA PRESENTAT CONTRA EL BATLE

Aquest passat mes d'abril s'ha fet pública la
sentència del Jutjat de 1a Instància d'Inca, relacionada amb
la denúncia feta per l'Agrupació del PSOE de Maria con-
tra el batle de Maria, Antoni Mulet i l'empresari Antoni
Crespí Rotger, per haver usat informació privilegiada, quan
el segon comprà els terrenys veïnats del poliesportiu,
destinats a sòl industrial, per un canvi d'ús. En aquesta
sentència es manifesta que ja era públic i conegut l'interès
de la corporació municipal per dur endavant aquest canvi
d'ús i que en cap cas es pot demostrar prevaricació i
informació privilegiada.

Després de fer-se pública la sentència, la portaveu
del PSOE de Maria, Catalina Roig, anuncià en el darrer
plenari la intenció de demanar a l'agrupació local que retiri
la demanda que es va posar en temps de l'anterior secretari
del partit.

EL RECICLATGE DELS DIMARTS
Més d'una persona ens ha manifestat que facem

arribar l'estranyesa per un fet que és fàcilment observa-
ble, que necessita necessàriament una investigació i
explicació i que qualcú s'hi posi ja. Tothom sap que una
bona mostra d'avenç medioambiental és precisament el
reciclatge selectiu. Això permet que tot allò que pugui ser
reutilitzat o que necessiti un tractament específic (matèria
orgànica, paper, vidre, plàstics, etc.) sigui tractat
especialment. Idò si els dimarts al vespre passau pels
carrers del poble observareu com hi ha moltíssimes cases
que deixen una gran quantitat de residus que entren en la
categoria de rebuig, i que els altres dies a penes hi deixen
res. La manca individual d'una consciència de cultura del
reciclatge no ha de ser un motiu per deixar de ser
escrupolosos amb una cosa que ha costat molts d'esforços
i recursos dur endavant. A qui correspongui actuar, ha
d'actuar ja. La inconsciència d'uns quants no pot hipote-
car el futur de tots els altres.

AFEGIR AL BANYAT
Cada vegada que plou, el carrer Nou sembla un

torrent ja que recull l’aigua de molts carrers dels voltants.
Aquest fet es podria arreglar amb més desaigües per evi-
tar la concentració de cabdal. Però hi ha un altre proble-
ma afegit, i és que els cotxes que passen pel carrer van a
tota velocitat i remullen tant portals com persones que
van per damunt les voreres.

És qüestió de tenir un poc de coneixement i pensar
que els cotxes no són els amos dels carrers, sinó que també
hi ha persones, i són aquestes les que haurien de ser les
grans protagonistes de la nostra vida col·lectiva.

L’ENCONTRE
Enguany ha estat any de pluges, a més ha plogut

dies assenyalats i és que el Reis Mags ja varen ser passats
per aigua i Pasqua no podia ser menys. El dia de Pasqua
va semblar que tornàvem a l’hivern i és que a l’hora de
l’Encontre plovia i feia un bon fred. Això va fer que la
trobada es fes dins l’església. Sort que la resta dels dies
va fer bon temps i poguérem gaudir d’unes bones festes.

LA MATRÍCULA DE L’ESCOLA CREIX
Segons ens han informat enguany la previsió de ma-

trícula per al curs vinent augmentarà considerablement. Així
com aquests darrers anys la natalitat havia fet minvar molt
l'alumnat i les quintades a penes passaven de les deu criatures
nascudes en un any, actualment les xifres s'han disparat i
per exemple, de cara a la matrícula de quart d'infantil que és
el primer curs que es fa a l'escola, l'any que ve poden arribar
a la trentena. I els anys que vénen, el nivell augmenta.
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          HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16.30 a 20.30 hores.
UNITAT SANITÀRIA: de dilluns a divendres
de 9 a 15 hores. (els dimecres, de 14 a 19 hores)
BIBLIOTECA:
Dimarts a dijous: de 15.30 a 19 h.
Divendres: de 9.30 a 14 hores.
CASAL JOVE:
Dimarts a divendres: de 16 a 19 h.
Dissabtes: de 10.30 a 13.30 hores.
PARC VERD:
DILLUNS, de 9 a 13 hores.
DIMARTS I DIJOUS, de 16 a 20 hores.
DIMECRES I DIVENDRES, de 10 a 14 hores.
DIUMENGE, de 10 a 13 hores i de 18 a 19 hores
LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7.55, 10.30 i 14.45 hores
Sortides Manacor: 11, 13.40 i 18,05 hores

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

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT                                        971525002
                                                        (Fax) 971525194
                                            Policia Local 971100112
BIBLIOTECA                                           971525688
UNITAT SANITÀRIA                              971525463
                                            (cita prèvia)   902079079
APOTECARIA 971525020
OFICINA DE CORREUS 971858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) 971525083
ESCOLA DE BAIX 971525252
LOCAL TERCERA EDAT 971525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL 971525457
PARRÒQUIA 971525033
GESA: AVARIES 902534902
SOREA,                     Servei d''aigua 971644004
                                    Avaries 971644006
EMERGÈNCIES      112
BOMBERS            085
HOSPITAL MANACOR Informació 971847000
                                            Urgències 971847060
                                            Cita Prèvia 971847100
HOSPITAL D'INCA 971888500
AMBULATORI D'INCA 971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA       061
SON DURETA (Centraleta) 971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca) 971502850
AMBULÀNCIES 971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
MANCOMUNITAT DES PLA 971830441
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BENVINGUTS:

En Marc Manzano Font va
néixer dia 5 d'abril de 2010. Els
seus pares són Carlos Manzano
Castela i Maribel Font Mestre.

Enhorabona als seus pares i família.

ENS HAN DEIXAT:

Apolònia Carbonell Pastor ens deixà
el passat dia 19 d'abril a l'edat de 93 anys.
Vivia al carrer Santa Margalida, número 13.

Que descansi en pau

N'Eulàlia Carbonell Mas vingué
al món el passat dia 16 d'abril. És
filla d'en Joan Carbonel i na
Catalina Mas. Tenen el seu
domicili al carrer Morell.

En Joan Toni Franch Mestre va
néixer el passat dia 18 d'abril. Els

seus pares són Joan Toni Franch Mas
i Isabel Mas Vanrell.

Na Irene Troya Pastor és filla d'en
Jorge Troya i na Catalina Pastor. Va
néixer dia 11 de març de 2010.

En Pere Darder Roig va néixer el passat dia 8 d'abril de
2010. És fill de Miquel Darder Bernat i Joana Maria Roig Mas

Na Maria Quetglas Vallori va néixer el passat dia 19 d'abril
de 2010.  És filla de Bernat Quetglas Jordà i Francisca Vallori
Ginard
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia 7 ............. 23 l.
Dia 9 ............... 6 l.
Dia 10 ............. 9 l.
Dia 21 .............. 3 l.

TOTAL: 41 LITRES

Temperatura Màxima
24,3º C (Dia 20)
Temperatura Mínima
1,2º C (Dia 10)
Temperatura Mitjana
12,6º C
Mitjana Màximes
17º C
Mitjana Mínimes
8,1º C

MES DE MARÇ

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
Maria -Sineu-Inca  - Palma Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:25    06:40   06:54  07:28 06:09    06:44   06:57   07:25
07:25    07:40   07:54  08:28 07:09    07:44   07:57   08:25
08:25    08:40   08:54  09:28 08:09    08:44   08:57   09:25
09:25    09:40   09:54  10:28 09:09    09:44    09:57
             10:40   10:54  11:28 10:09    10:44    10:57
             11:40   11:54  12:28 11:09    11:44    11:57
             12:40   12:54  13:28 12:09    12:44   12:57   13:25
13:25    13:40   13:54  14:28 13:09    13:44   13:57   14:25
14:25    14:40   14:54  15:28 14:09    14:44   14:57   15:25
15:25    15:40   15:54  16:28 15:09    15:44   15:57   16:25
16:25    16:40   16:54  17:28 16:09     16:44   16:57
             17:40   17:54  18:28 17:09     17:44   17:57
             18:40   18:54  19:28 18:09    18:44    18:57 19:25
19:25    19:40   19:54  20:28 19:09    19:44    19:57  20:25
20:25    20:40   20:54  21:28 20:09    20:44    20:57  21:15
             21:40  21:54  22:28 21:09    21:44    21:57
             22:40   22:54  22:28 22:09     22:44    22:57
BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu-  Inca-   Palma Palma- Inca-  Sineu-Maria
            06:40   06:54   07:33 06:04   06:44  06:57
             07:40   07:54   08:33 07:04   07:44  07:57
08:25   08:40   08:54   09:33 08:04   08:44  08:57  09:25
09:25    09:40    09:54  10:33 09:04   09:44  09:57  10:15
             10:40   10:54   11:33 10:04   10:44  10:57
             11:40    11:54  12:33 11:04   11:44  11:57
             12:40   12:54   13:33 12:04   12:44  12:57
             13:40   13:54   14:33 13:04   13:44  13:57
             14:40   14:54   15:33 14:04   14:44  14:57
15:15   15:40   15:54   16:33 15:04   15:44  15:57  16:15
             16:40    16:54  17:33 16:04    16:44  16:57
             17:40    17:54  18:33 17:04   17:44  17:57
18:15    18:40   18:54   19:33 18:04   18:44  18:57  19:15
             19:40   19:54   20:33 19:04   19:44  19:57
             20:40   20:54   21:33 20:04   20:44  20:57
             21:40   21:54    22:33 21:04   21.44  21:57
             22:40   22:54   23:33 22:04   22:44  22:57

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:
Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

07:15 07:30 08:35 09:00 10:05 10:15 10:30
10:45 11:00 11:10 12:15 13:15 14:20 14:30

14:50 15:00 16:05 16:30 17:35 17:45 17:55
18:00 18:20 18:30 19:35 19:45 20:50 21:00 21:15
Dissabtes, diumenges i festius:

07:15 07:30 08:35 09:00 10:05 10:15 10:30
14:30 14:50 15:00 16:05 19:45 20:50 21:00 21:15
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POEMES I GLOSES
Sa princesa va mudada
i molta planta que fa,
però el que és cert i està ben clar
és que l’han denunciada,
i si ha fet cap putada
per ventura o tal vegada
qualque dia se sabrà,
si és que no ho puguin amagar
que és el que sol passar
a la gent ben ”encumbrada”.

Que molt se podria escriure
de senyors i damisel·les
enfangats en corrupteles,
enxufats a les mamelles
i, que del “bote” volen viure.

Han rebentat tants de bonys
que la matèria s’ha escampada
i tanta gent ha embrutada
que pareixien porcellons.

Consellers i directors
jo en faria un penjaroll
la política avui fa oi
ja és de lo més vergonyós.

Ja me costa molt escriure
més em costa el pensar,
el que voldria exposar
és, que els delictes de robar
no haurien de prescriure.

Joan Ferriol Mascaró
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
A la portada de la revista de maig hi ha una

foto de la processó de l’Encontre i és que ja han passat
les festes de Pasqua, però l’editorial no parla de festes
sinó de política, igual que el de les darreres vegades.

Si seguim girant pàgina podem llegir un article
sobre la reforma del sistema educatiu que té com a
títol Ens hi jugam molt i que signa n’Antònia Maria.

Ja a la revista anterior se’ns parlava del II
concurs exposició de fotografia Fent carrerany i en
la d’aquest mes hi ha publicades les fotos
guanyadores de les diferents categories.

La informació política apareix a les seccions
de Casa de la vila i al Correu obert.

Si giram pàgina, en Pere Crespí en dius algunes
Frases curioses. Com que ha estat Pasqua, en Jaume
Santandreu ens parla del Pregó de l’Ecce homo i de
la Passió del nostre senyor.

Canviam de tema per veure les fotos del viatge
d’estudis A Galícia. Seguim viatjant i sabem que en
Pere Alemany exposa a Amsterdam.

Tornam a la Setmana Santa amb el programa
de festes i les imatges dels diferents actes amb una
glosa cada un. Aquestes imatges ens fan viatjar en el
temps i recordar quan en Tomeu Penya venia a cantar
les pasqües a Maria (quins records!).

Sa Xerradeta  del mes és amb en Fèlix Aguiló,
el professor de l’escola de música. A la secció de
Demografia celebram que no ens hagi deixat ningú i

és benvinguda na Francisca Català. Ja l’han feta en
Joan Mas i n’Ana M. Pons.

Na Maria Ferriol ens fa cinc cèntims de la feina
dels Serveis socials a Maria després d’un any de la
seva implantació. I en el Bullit de notícies podem
conèixer els diferents actes que han passat al poble
com ara la distinció de l’amo en Tomeu de l’Havana
o la inauguració del restaurant Ses Tarragones.

Seguint amb els temes distesos podem fer
alguns Passatemps i les Poemes i gloses de l’amo en
Magí Ferriol.

En el Carrerany esportiu el Club ciclista ens
informa del Trofeu talleres Llorens i n’Enric Pozo
ens anuncia els Campions escolars d’escacs del 1990.
Per la seva banda en Jaume Mestre fa Balanç de la
temporada futbolística.

No podem acabar sense anar d’excursió, en
aquest cas al Puig de Galatzó.
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Un ball al local social i una multitudinària
torrada a sa Comuna completen les

activitats realitzades dins el mes d’abril
Maria de la Salut té tres campions de Balears de

ball de línia. El passat dissabte dia 10 d’abril, al polisportiu
de son Rapinya, a Palma, es va celebrar el concurs en el
qual hi participaren cinc dels associats de l’Associació de
la Segona Edat: Ramón Porcel, Margalida Bergas,
Francisca Margalida Genovart, Francisca Estarellas i
Antònia Bauçà. Allà tots ells demostraren les seves grans
habilitats i els tres primers tornaren cap a Maria amb la
seva medalla de campions. Des d’aquí els volen donar
l’enhorabona.

Pel que fa a les activitats col·lectives de l’associació,
el dia de Pasqua, a les 21.30 hores, es va celebrar una
vetllada de ball de línia i ball de saló amb el Dúo Harlem.
Bon ambient per passar una estoneta agradable i en la
qual se sortejaren dos sopars al restaurant Cas Padrí Toni.

La segona de les activitats d’aquest mes va ser la
torrada a sa Comuna de Maria. Una activitat molt
concorreguda ja que hi participaren 76 persones que
partiren al voltant de les 10:30 hores des de la Plaça des
Pou. El bon ambient i la magnífica temperatura foren dos
elements fonamentals per a una jornada molt agradable.
La caminada va acabar a sa Comuna on hi havia la carn
per a torrar que havia aportat l’Ajuntament i tots els altres
elements per a un bon dinar: aperitius, begudes, fruita,
ensaïmada i cava. Després de menjar, els assistents es
pogueren entretenir amb ball de bot, de línia i de saló.

Ball i paelles.
Per al mes de maig, altres activitats gratuïtes: el

dissabte dia 8, un altre ball al local social amb el Dúo
Harlem per al qual no es necessita inscripció. El diumenge
dia 16, jornada de paelles a la plaça d’Alt; una activitat
per a la qual es necessari apuntar-se encara que sigui
gratuïta. Els assistents han de formar grups per elaborar
les paelles i també han d’aportar les postres. L’associació
hi aportarà les begudes i l’Ajuntament deixarà el mobiliari
necessari.

Aquest mateix mes de maig també hi ha el sopar
de cloenda dels cursos de ball que organitza la Direcció
Insular de Relacions Ciutadanes del Departament de
Presidència del Consell de Mallorca. Està programat per
al dissabte dia 29 de maig a les 21 hores al restaurant de
Son Pardo, a Palma. Les inscripcions les farà la professora
de ball de saló, na Maria Seguí. Cada tiquet costa 18 •.

Per al mes de juny, el dissabte dia 19, una ballada
popular amb el grup Revetlers. Per al juliol, 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 d’abril se segueix incrementant el
número d’associats. Ara ja són un total de 191.

La 2ona ONA té 3 campions de ball de línia
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Qui dies passa... abril 2010
Dilluns 6: Entrevista a Cristòfol Soler a TV de Mallorca.
L’atzar, la casualitat i no altra cosa, va fer, ja fa moltíssims
d’anys (tants que val més que deixi de comptar-los!), que
a l’aula on jo figurava com a alumne de batxillerat i COU,
a l’actual IES Berenguer d’Anoia d’Inca, també en fossin
alumnes alguns personatges que han ocupat llocs destacats
en la nostra història autonòmica recent. Entre aquests, un
president de govern autonòmic (també va ser President
del Parlament), un conseller i més tard president de GESA,
alguns batles, directors generals, secretaris o presidents
d’ONG i associacions, més o manco influents, etc. I amb
un ventall ideològic i de pensament que va de la dreta
més extrema a l’esquerra.

Palou, amb la complicitat (diuen) del mateix Cañellas,
no li perdonà el seu acostament a postures en defensa de
la nostra llengua i cultura de manera explícita i sense
ambigüitats (participà en una Diada de l’Obra Cultural
Balear!). I abans d’un any el feren dimitir i fou substituït
per Jaume Matas. Aquests anys vàrem tenir algun contacte
escadusser i protocolari per coses relacionades amb el meu
paper d’aleshores a l’OCB, però he de reconèixer que em
va sorprendre la seva serenor i les idees que tenia tan
clares sobre la llengua i la identitat de la nostra terra i la
seva necessària defensa, que havia de passar per una
legislació prou valenta dels seus elements més
significatius: llengua, cultura, costums, territori. La
ideologia, que tant ens separava, trobava en aquest terreny
una semblança prou atractiva i entusiasta, que la gent del
meu voltant miràvem amb esperança. I desaparegué del
mapa, i de la primera línia d’un partit que d’aleshores
ençà ha derivat i ha reculat fins a postures ben radicalment
diferents pel que fa a la defensa dels drets identitaris del
nostre país.

Avui, gairebé catorze anys després, fent un poc de
zàping per la tele, em trob amb una entrevista que li fa na
Neus Albis a Televisió de Mallorca. Les paraules d’en
Tòfol, encara militant del PP, són però aclaridores, del tot
demolidores cap als caps del seu partit; sobretot pel que
fa al tractament de la corrupció, al consum del territori, a
la postura sobre la nostra llengua i la seva presència
pública, al pragmatisme polític per sobre de les idees que
conformen les ideologies, etc. Ai, si la nostra dreta hagués
seguit aquest camí, que diferent que haurien anat les coses.

Dimarts 7: Entrevista Jaume Matas a IB3 després del
Barça-Arsenal. He de confessar que l’anunci de
l’entrevista que el nostre canal de televisió s’ha encarregat
de publicitar a tort i a dret, m’ha sorprès. A penes fa uns
dies de la declaració de Matas i del pagament milionari
de la fiança. Havia llegit que se n’havia anat a Madrid, al
pis que a hores d’ara encara no sé si és seu o d’en
Bartomeu Reus (un altre d’aquests il·lustres ex-companys
de classe, igual que en Tòfol Soler, que també s’ha obert
camí tant en la vida política com a conseller o com a
director de GESA).

La visió del partit m’ha deixat un gust de boca
excel·lent. M’ho he passat bé veient el joc tan atractiu
del Barça i els gols d’en Messi. Ara, ben assegut i a esperar
que dirà l’ex. I de la sorpresa, a la ràbia. No sé exactament
el preu de l’entrevista ni el pacte a què havien arribat
amb IB3; no sé de l’habilitat de l’entrevistadora per marcar
els temps, ni el control sobre les preguntes; no sé perquè
es deixaren de banda tantes coses, ni èticament, ni
moralment, pel camí; no sé perquè d’aquella entrevista
en sortiren uns quants monòlegs que acabaren presentant
el personatge com una víctima, mentre l’entrevistadora

Amb en Cristòfol Soler (en Tòfol, per a nosaltres)
no es pot dir que tenguéssim una relació massa estreta, ni
que destacàs massa al llarg dels anys de compartir aula i
estudis. Era de naturalesa més aviat tímida i poc xerraire.
Educat, això sí, i escrupolós amb les seves coses. Sabia
que era d’una família més o manco benestant d’Inca que
tenien negoci d’embotits. La vida, l’atzar, va fer que jo
fos a fora quan vaig saber que aquell excompany meu
d’estudis era un dels pocs afiliats que tenia a les Illes
Balears el Partit Demòcrata Cristià que havia fet coalició
amb la desapareguda UCD i que passà a engreixar les
files de la primera AP d’en Cañellas, després reconvertida
en l’actual PP. I vaig veure com, molt jove, ja figurava
com a director general d’Economia, en un dels primers
governs autonòmics. Essent jo un altre cop per Mallorca
el vaig veure ascendir a President del Parlament a la
legislatura 91-95 i substituir Cañellas al davant del Govern
Autonòmic. La seva caiguda va ser fulminant. Els
companys de partit, encapçalats per un jove Jaume Matas
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callava o no insistia en els aspectes més inacceptables de
l’actuació d’un personatge que havia de ser un mirall
d’honestedat i que havia de ser escrupolós amb la gestió
dels doblers públics i que confessava, sense rubor ni
manies, que havia estafat a Hisenda (ell és inspector
d’hisenda), quan no havia declarat ingressos per valor
d’uns centenars de milions de les antigues pessetes. Èxit
de la televisió? Potser! Contribució de la televisió a deixar
cadascú al seu lloc? No n’estic tan segur.

l’hora de marcar solidaritats cal no fer el borni i tancar un
ull, a consciència pel que es veu, i deixar que la memòria
amagui els punts foscos d’un jutge que no és un model
d’imparcialitat democràtica a l’hora d’investigar. Aquest
mateix personatge, ara venerat per l’esquerra espanyola,
i gairebé col·locat als altars de la justícia com a gran
defensor dels drets humans,  és el mateix que l’any 92
(l’any de les Olimpíades) amb les ulleres “rojigualdas” a
cada ull, dugué a terme unes ràtzies contra
l’independentisme català que acabà amb gairebé quaranta
persones a la presó, per assegurar-se uns Jocs Olímpics,
tranquils i espanyols, pel que feia a la seva imatge exterior.
I aquest mateix jutge és qui va mantenir incomunicats
aquestes persones en dependències de la Guàrdia Civil i
que quan prenia declaració als detinguts no volgué saber
res de les lesions que presentaven, de les nafres que
visiblement mostraven, a causa de les tortures patides a
la presó. Drets humans! Ca barret! Aquestes víctimes de
la tortura i de la repressió dirigida per Garzón, varen ser
les que varen denunciar els fets davant el Tribunal Europeu
dels Drets Humans d’Estrasburg i dotze anys després
l’Estat va ser condemnat per no investigar-les. Memòria,
sí! Però sense cucales.

Dissabte 24: De tast, a plat únic. Em sembla que era
l’any passat (... any empeny!) quan comentava com unes
poques carxoferes que tenim en una finqueta a prop del
poble eren visitades abans que jo en fes el primer tast,
que és quan més assaboreixes aquestes coses. D’aquell
comentari que parlava d’uns pocs exemplars sostrets
(“Robatòrum per menjatòrum no és pecatòrum”, dèiem
en un macarrònic llatí, quan érem més joves per justificar
les nostres ràtzies a qualque cirerer, albercocer o ginjoler
d’altri), avui he de passar al comentari més emprenyós.
És cert que, igual que l’any passat, m’he quedat sense les
primeres, però avui, que havia de fer la gran collida i
preparar-les per guardar-les empotades amb oli per tot
l’any, m’he quedat amb un pam de nas. M’han fet net les
dues marjades, tant la que fa vorera amb el camí, com la
de més endins del bocí. No ha estat cap tast, no. Això ha
estat un pantagruèlic plat únic. I jo, m’he quedat en dejú!

Joan Gelabert Mas

Dijous, 15: Garzón: Una memòria històrica amb un ull
tancat. Que quedi clar que el dret dels familiars
desapareguts durant la guerra civil i el franquisme a trobar-
los i a intentar esbrinar les causes de la seva mort és un
dret indiscutible i que forma part de les coses més sagrades
de l’exercici democràtic i de la justícia més elemental. I
que la querella interposada pel sindicat d’extrema dreta
“Manos limpias” i la Falange Española contra el jutge
Baltasar Garzón per haver-se atorgat la competència per
investigar aquestes desaparicions, és una maniobra clara
de l’extrema dreta espanyola (irònicament usant els drets
democràtics que negarien als altres si podien), per impedir
que això avanci i que aquest dret es dugui a terme. Tota la
solidaritat amb les víctimes i els seus familiars. Però a
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DIVENDRES SANT A LLUC 2010-04-28

         Un any més, i en van més de 30 d'anys, que el
divendres sant, els aficionats al ciclisme – no de competició
– ens trobàrem a les 08.00 a la Plaça des Pou. Després
d’esperar els més dormidors, férem les fotos rituals i cap a
Lluc. Més de 30 corredors partírem de Maria. El primer
reagrupament es va fer a Inca, on s’incoporaren dos
il·lustres, Pep Sabater –llampiner- i Pere Ferriol –g.civil –
que va haver de venir des de Palma.

El temps molt bo, però amb molt de fred. Arribàrem
a Lluc, pa i taleca, bones empanades, les barretes
energètiques, i les begudes i fruita que aportà el Club.
Durante tot el camí, amb en Nadal amb la furgoneta, i en
Joan Serra, amb el cotxe del Club, estiguérem ben asistits.

Ja de tornada, nou reagrupament a Inca, i tram final
cap a Maria. A les 12.15 tornàvem ser al poble. Molta via
es va fer.

Per acabar amb la diada ciclista, cap a a Ses Torres
– un dels espònsors del club- i una bona paella de marisc
ja que era Divendres Sant.

A les fotografies que acompanyam, n’hi ha una que
som els partcipants en una marxa cicloturista. Les altres

El passat dia 17 d'abril, l'equip dels grans de l'escola
de futbol de la Penya Barcelonista de Maria varen
participar en la Jornada d'Escoletes de Futbol de Mallorca
que organitza el poliesportiu de Santa Mònica. Setze
equips d'arreu de Mallorca hi prengueren part i se varen
dividir en quatre grups que varen fer una lligueta i el primer
de cada grup passava a semifinals. L'equip de Maria no
va poder passar a semifinals tot i no perdre cap partit. Pels
gols a favor va quedar segon de grup.

S'ha de destacar les magnífiques instal·lacions del
poliesportiu de les monges de Santa Mònica, molt millor
que el de la majoria de pobles de Mallorca, i el gran
ambient que va regnar al llarg de la jornada. Com a record,
varen entregar un trofeu a cada participant i hi va haver

dues, a Lluc, abans de tornar cap a Maria, i l’altra al dinar
de Ses Torres, uns veterans prestigiosos del club.

Jornada d'Escoletes de Futbol de Mallorca una torrada per dinar.

Aquest és l'equipo femení de futbol 7 WILMAR
de Maria que havia de jugar la final del torneig que està
jugant a Ariany. Esperam poder informar d'aquest
resultat en el proper número de la revista.

El passat 1 d'abril, es reuniren un bon grup de joves de
Maria per recordar l’època en que jugaven a futbol
entrenats per en Toni Font i en Joan Bergas. Anaren tots
a missa, a
dur un ram
a la Mare
de Déu,
després
jugaren un
partit i
acabaren
amb un
dinar a Cas
Padrí Toni.
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Formació de l'equip benjamíCLASSIFICACIONS:

Benjamins:
Alevins:

2a regional
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PANCARITAT A LA COMUNA DE MARIA

El passat diumenge dia 11 d'abril, diumenge de
l'àngel, uns vint-i-cinc maraxires arribàrem fins a la Co-
muna de Maria per fer bo el pancaritat i donar l'adéu a les
darreres panades de Pasqua.

A les onze partírem de la plaça i la veritat és que
tenguérem un dia extraordinari. Va fer un dia d'aquests
primaverals en què el sol surt ben generós i que permet
posar-se en màniga curta i gaudir d'una temperatura
excel·lent. Una vegada a lloc, una bona torrada de carxofes,
de carn, d'espàrecs agafats durant el camí, i uns bons
traguets de vi contribuïren a fer encara més agradable
l'estada. El posterior i tradicional tast de les herbes que
cadascú aportà a la diada, acabaren d'arreglar el dia.


