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Amb el
suport de:

El temps, tan relatiu i tan elàstic, és un tema que permet situar-lo en
el centre de converses inacabables que poden agafar els camins més
insospitats i que no s’acaben mai. I l’any, aquesta eina de comptabilitzar el
temps de què ens hem dotat nosaltres (altres cultures tenen altres sistemes
ben diferents del nostre) permet, també, agafar dreceres i caminois en funció
de molts d’interessos i aspectes que en aquell moment marquin el centre
de la conversa. És cert que per a nosaltres, el final i començament d’any,
els aniversaris (naixements, defuncions, esdeveniments particulars), els
cicles naturals de l’any, els cicles laborals, l’escola, les festes, són aspectes
que agafen protagonisme i matisen aquest pas del temps, fins a tal punt
que alguns d’ells es converteixen en els veritables protagonistes de la nostra
vida, més enllà del temps oficial.

I per a nosaltres, mariers i marieres, l’any queda emmarcat, moltes
vegades, per les Festes de la Mare de Deú. Unes festes que a començament
de setembre coincideixen, normalment, amb el retorn a la feina, amb el
començament del curs escolar, amb un canvi accentuat de les temperatures,
amb el retorn a una rutina que ja no s’interromprà pràcticament fins al cap
d’un any. És una mena de parèntesi que viscut amb intensitat ens permet
tornar a allò que anomenam “normalitat”.

Per això les vivim tan intensament aquestes festes. Com un final
d’etapa que ens duu cap a una altra més grisa, més rutinària, més avorrida.

I aquesta intensitat es manifesta en la participació de la gent. En
l’assistència massiva als actes que s’organitzen, en la col·laboració d’entitats
i persones, etc. Les festes són per gaudir, per participar, per viure.

Abans de tornar a la rutina, des de Fent Carrerany volem ser presents
en aquesta celebració de la millor manera que sabem. Per això hem fet un
esforç i per primera vegada tendreu a les mans un número fet íntegrament
en color. L’esforç és gran, però, és la millor manera com
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LA BAIXADA PEL TORRENT DE PAREIS

Aquest any batérem un récord i els que baixàrem
pel torrent érem més de cinquanta. Cap problema
produí el fet de ser tants.

Amb una horeta baixàrem fins el llit del torrent,
per un camí bastant desfet i ple de carritxeres.

Després de berenar a s'Entreforc partírem per
grups per dins el llit del torrent. Aquí passam el Pas
dels Grassos.

Malgrat la pluja d'enguany la zona dels degotissos
no anava ufanosa. Aquí en Jaumet intenta calmar la set
boca enlaire.

El que sí sempre és diferent és la zona de
l'arribada. Enguany haguérem de travessar un llac per
arribar a la mar.

I després de refrescar-nos el que cal és reposar
forces i menjar una paella és una bona manera per a fer-
ho. I ara, a esperar la baixada de l'any que ve.
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DIVENDRES, 27/08
A les 19:30 hores al poliesportiu.
Festa fi de curs escoleta d’estiu.
Organitza: Ajuntament de Maria de la Salut.

A les 20:00 hores a Ca Ses Monges
“Un Tè Pel Sàhara” + Projecció Documental “Una Altre
Mirada”
Organitza: Rock’n’rostoll

DISSABTE, 28/08
A les 10:00 hores a Son Roig
Tirada de guàtleres.
Organitza: Societat de caçadors “Sa Guàtlera”

A les 16:00  a la plaça des Pou, Carreres Ciclistes.
Circuit urbà. Categories alevins, infantils, promoció,
master 40 – 50 – 60 i open.
Organitza: Club Ciclista Maria de la Salut.

A les 21:00 hores, a la plaça des Pou
Festa dels caçadors. Entrega de trofeus, sopar i ball
amb el Dúo Harlem.
Organitza: Societat de Caçadors “Sa Guàtlera”
Patrocina: Ajuntament de Maria de la Salut.

23:00 hores. A Son Perot - FESTIVAL ROCK’N’ROSTOLL
Escenari Rock Expoal (Palma)

Blend (Palma)
Mujeres (Barcelona)
The Mighty Roars (Londres)
Invasores de Marte (Palma)

Escenari Electrònic Jimmy Jota (Sa Pobla)
Jaume (Maria de la Salut)
Pit Curl (Ca’n Picafort)
David Martzz (Palma)
Tolo (Maria de la Salut).

DIUMENGE, 29/8
A les 16:00 hores a la plaça des Pou.
XXI torneig escolar d’escacs.
Partides de 10 minuts per jugador.
Organitza: Club d’Escacs de Maria

DIMARTS,  31/08.
A les 17:00 hores. A la plaça des pou.
Torneig futbolet 3x3.
Organitza Casal Jove.
Patrocina: Ajuntament de Maria de la Salut i D.G.
D’Immigració.

DIMECRES, 01/09
A les 14:00 hores a l’església parroquial
Hissada de la bandera que fa fideus, amb l’animació de
colles de Xeremiers de Maria.

A Les 17:00 Hores. A la Plaça des Pou.
Torneig Futbolet 3x3.
Organitza Casal Jove.
Patrocina : Ajuntament de Maria de la Salut i D.G.
d’Immigració.

DIJOUS,  2/09.
A les 21:00 hores, a Ca Ses Monges.
Inauguració exposicions  d’Antònia Bergas Bauça.
Organitza: Ajuntament de Maria de la Salut.

A les 23:00 hores, al pub Es Fixo.
Concert en viu amb el grup 4L

DIVENDRES, 3/09
A les 18:00 hores a la plaça des Pou.
Excursió familiar amb bicicleta pel poble
Organitza: Cop de Gas.

A les 21:30 hores. Sopar popular.
Reservar la taula abans de dia 2 de septembre.
Abans de començar el play back es farà la projecció del
“lip dup” Es Rebrot.

A les 23:00 hores,  Play Back
Inscripcions fins les 14:00 hores dia 2 de setembre.
Obsequis per a tots i per al guanyadors un sopar a bar
c’as xigaler.

PROGRAMA DE LES FESTES DE LA MARE DE DÉU  DE LA SALUT
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DISSABTE, 4/09
A les11:30 hores a la plaça des Mercat
Festa Infantil amb el Grup Xarop de Joc.
Organitza: Ajuntament de Maria de la Salut.

A les 18:00 a baix de Roqueta
Gimkama per a Mobylettes.
Organitza: Motor Club Cop de Gas
Verificacions a la plaça des Pou
Patrocina: Ajuntament de Maria de la Salut.

A les 21:30 a la plaça des Pou
Pregó de Festes a càrrec del Club d’Escacs de Maria de
la Salut.

A les 22:00 hores Ballada Popular oberta amb
l’actuació de “Musica Nostra”.
Organitza Ajuntament de Maria de la Salut
Patrocina: Ajuntament de Maria de la Salut i Consell de
Mallorca.

DIUMENGE, 05/09
A les 11 hores  a la plaça des Pou.
Jocs infantils “Els jocs dels nostres padrins”
Organitza: Motor Club Cop de Gas.
Patrocina: Ajuntament de  Maria de la Salut.

A les 14:00 hores a Son Roig,  tirada de guàtleres
Organitza: Societat de Caçadors Sa Guàtlera.

A les 17:00  a la plaça des Pou
Colcada de spining amb Núria del Nu centre.

A les 21:00  a la plaça d’alt.
Nit de poesia amb Maria Rosa Ballester, Jeroni Bergas,
Carles Vich, Antònia Monroig i Sara Monge.
Organitza: Com.fessió.es
Patrocina:  Ajuntament de Maria de la Salut.

A les 22:00 a la plaça de Dalt
Concert a càrrec de Pere Gener.
Patrocina: La Caixa de Pensions.
Organitza: Ajuntament de Maria de la Salut

DILLUNS, 06/09
De 12:00 a 14:00 hores
Visita guiada a les noves instal·lacions docents.
Carrer Pujolet.

A partir de les 16:00 h. Festa pels majors.
Amb ball amb en Pep Antoni.
Patrocina Sa Nostra

A les 15:30 al pub Es Fixo
Torneig de truc
Inscripcions al pub Es Fixo fins el dia d’abans.

A les 21:00 hores a la plaça Dalt.
Projecció de la pel·lícula “L’origen dels dinosaures”
Patrocinen Direcció General de Política Lingüística del
Govern Balear i Obra Social de Sa Nostra

DIMARTS, 7/09
A les 10:00 hores,  a la  plaça des Pou
Concurs de dibuix infantil.
Organitza: Motor Club Cop de Gas
Patrocina: Ajuntament de  Maria de la Salut

A les 12:00 hores a la plaça des Pou
Espectacle infantil ”Estracte nOu”  a càrrec de la
companyia de Maria Antònia Oliver.

A les 16:00 hores a la plaça des Pou.
XIX torneig d’escacs social Blitz.
Partides a 5 minuts per jugador.
Organitza: Club d’Escacs de Maria.

A les 17:00 hores a la plaça des Pou
Taller de body-paint (maquillatge corporal)
Organitza : Grup d’Esplai Es Rebrot
Patrocina: Ajuntament de Maria de la Salut.

A les 18:00 hores a la plaça des Pou
Desfilada de moda infantil
Organitza: Escoleta municipal.

A les 23:00 hores gran revetlla amb les actuacions de
- DÚO HARLEM
- JAZZ SKA.
- TRES CAIRES
- FULANOS DE TAL
- GATO NEGRO

Organitza: Ajuntament de  Maria de la Salut
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DIMECRES, DIA 8/09
A les 10:00 hores
Passacarrers amb colles les colles de Xeremiers de
Maria
Sortida plaça des Pou.

A les 12:00 hores, Ofici  Major
Presidirà l’ofici i ferà el sermó el mossèn Jaume Ribas
Molinas.
L’ofrena serà a càrrec de l’agrupació de ball de bot “So
de Castanyetes”

 A les 13:00 hores a la Plaça des Pou
Carreres de Joies i Cucanyes.
Organitza Motor Club Cop de Gas.

A les 17:00 hores
A La Plaça des Pou Play Back Infantil
Organitza: Grup d’Esplai Es Rebrot
Patrocina : Ajuntament de Maria de la Salut

A les 23:30 hores a la plaça des pou, gran revetlla amb
les actuacions de:

- ORQUESTRA AUMADRÀ.
- BIG YUYU
- OSSIFAR
- TUMBET DE SOLFA.

Organitza: Ajuntament de Maria de la Salut

DIJOUS. 09/09
A les 17 hores, a  la plaça del mercat
Torneig de ping-pong.
Organitza: Casal Jove.

A les 22:30 hores
Correfocs amb el gran debut  de la “Colla de Dimonis
dels Infernets” apadrinats per la Colla de Dimonis de
Santa Margalida

DIVENDRES, 10/09
A Les 17:00 hores al polisportiu
Partit de Futbol – Presentació F.C. Maria de la Salut
Femení.
Organitza: F.C. Maria de la Salut

DISSABTE, 11/09
A Les 16·:30 al polisportiu
Partit de Presentació Equip Benjamins F.C. Maria de la
Salut

A les 17:30 al polisportiu
Partit De Presentació Equip Aleví F.C. Maria de la
Salut.

A les 17:00 hores al Rafal
Cross Country Maria -  Campionat De Balears.
Organitza : Motor Club Cop De Gas.

DIUMENGE, 12/09
A les 17:00 hores al Polisportiu Municipal
Inauguració noves instal·lacions esportives.
Presentació equip de futbol de Segona Regional
Partit F.C. Maria de la Salut – C.F. Sineu
Organitza: Futbol Club Maria de la Salut

DIVENDRES, 17/09
A Les 21:00 hores al saló de la Tercera Edat
Conferència “A l’ombra de la pissarra : El mestre
Madrigal” A càrrec de l’AMEIB.
Organitza: Associació Com.Fessió.Es
Patrocina : Ajuntament de Maria de la Salut

DISSABTE, 18/09 Al Pavelló Del Polisportiu
Curs  de Reclam
Organitza : Associació de Caçadors Sa Guàtlera
Patrocina: Ajuntament de Maria de la Salut.

A Les 16:00 Hores A La Plaça Des Pou
XXX Trial Maria – Campionat de Balears.
Organitza: Motor Club Cop de Gas.

DISSABTE, 19/09
Al Pavelló del Polisportiu
Curs  de Reclam
Organitza : Associació de Caçadors Sa Guàtlera
Patrocina: Ajuntament de Maria de la Salut.

DIUMENGE, 26/09
Fira–Mercat de Segona Mà.

DIUMENGE, 03/10
A la plaça des Mercat.
30èna edició del Torneig Obert D’escacs.
Organitza: Club d’Escacs de Maria de la Salut.

Venta de camisetes de l’esplai a Ca Ses Monges els dies
2 i 3 de setembre de 11:00 hores a 13:00 hores.
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OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

Senyor batle, benvolguts amics i amigues,
mariandes i mariandos:

Era el dia de Sant Llorenç d’aquest passat mes
d’agost. Jo anava amb la bicicleta per la carretera de Ses
Comunes de Petra. M’agrada anar per allà perquè, de tant
en tant, es veu algun conill o alguna perdiu i això em
permet recordar els anys en els quals jo tenia una gran
afició per la caça. Anava tranquil·lament ja que el vespre
anterior havíem anat a una ballada popular que es va
celebrar a Can Picafort.

El ciclisme, la caça i els balls mallorquins. Les tres
grans aficions que he tengut en aquest món i, amb les
quals, moltes vegades he participat a les festes de Maria.
Les curses de bicicletes, les tirades al plat o les de colomins
i les ballades de boleros i jotes han estat per a mi una
clara referència dins les festes patronals del nostre poble.

Allà, damunt la bicicleta, em va sonar el mòbil.
Era el batle de Maria. Em va proposar de fer aquest pregó
de festes. Vaja quina sorpresa! Mai no m’hauria passat
això pel cap, de veure’m aquí. No sé si estic preparat per
a això, però tot sigui per a la festa major del poble, del
meu poble, en el qual no hi vaig néixer, però amb el qual
m’hi sent plenament identificat i integrat.

Quan veig la relació de les persones que han llegit
el seu pregó de les festes de Maria, m’emociona veure el
meu nom al costat del seu. Entre els pregoners dels darrers
anys en vull destacar un, el meu pare, que ara fa set anys
va fer el pregó de festes.

Els meus primers records de Maria es remunten
als anys seixanta. Els padrins Tomeu i Margalida, els meus
pares, el meu germà i jo vivíem a Palma, al Camp Rodó i
veníem a Maria per passar-hi la segona meitat de l’estiu i

les festes de la Mare de Déu. Tots sis, dins un Seat 600.
La carretera de Sineu encara no estava asfaltada i
passàvem per Pina. Veníem amb els equipatges i fins i tot
portàvem algunes de les gallines que teníem a Palma.

Les poques geleres que existien encara funcionaven
amb la peça de gel que s’havia de comprar cada dia i
encara no coneixíem això de les conservadores. Així, per
menjar carn fresca s’havien de matar els animals en funció
de les necessitats de cada casa. En arribar a Maria, el meu
germà Xisco i jo, partíem a córrer cap al camí de baix.
A can Burguet,  a ca’l tio Burguet, com dèiem nosaltres,
guardaven l’ única clau que teníem de ca nostra.
Mentrestant, els pares i els padrins havien saludat l’amo
en Miquel “Pobler” i els veïnats, nosaltres ja tornàvem
per obrir la casa i començar el dia a dia.
Cada matí, ben prest, el padrí s’havia aixecat i ens tenia
preparades les figues de moro. Les havia collides,
rabejades amb aigua ben fresca de la cisterna i les tenia
pelades.

Des de la matinada, passaven els pagesos amb els
seus carros per anar a treballar al camp. Molts d’ells
portaven el berenar i el dinar i ja no tornaven al poble

PREGÓ DE LES FESTES DE MARIA DE LA SALUT 2009
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fins el capvespre. Bastava dur el pa i el companatge. El
camp els oferia la fruita pròpia de l’estiu: prunes,
albercocs, melons, síndries, figues i raïm.

Alguns d’aquests carros tornaven al poble per fer
viatges de gra a la farinera de can Gual. S’havia de vendre
l’excedent, sense oblidar les necessitats de la casa. Era
una economia familiar de consum dels propis productes,
fins i tot d’intercanvi. A cada casa s’engreixaven uns
quants porcs; un  per al propi consum i la resta per a la
venda.

El porc, ara tan maleït a totes les dietes, era un
element fonamental, imprescindible, per a l’alimentació
familiar. A l’estiu ja només hi arribaven els camallots, les
sobrassades i alguns ossos salats dins l’alfàbia. Els
enfilalls de tomàtigues de ramellet es combinaven amb
les melons cordats, que eren dels de raça blanca i dels
feis, que havien d’arribar fins als primers mesos de l’any
nou. Els millors havien de ser per a les festes de Nadal i
per a les matances.

Dins aquest entorn, arribaven els intercanvis o els
regals entre familiars, amics i veïnats. El que tenia excés
d’una fruita o d’una verdura, en donava al que no en tenia.
Això sí, eren encara moltes, la majoria, les cases on feien
foc al forn per coure el pa que ells mateixos elaboraven.
També, les panades i els robiols per a Pasqua i les coques
per a Nadal que acompanyaven el torró fluix i les coques
de torró.

En algunes de les cases ja hi havia cuines de gas,
però encara feien foc en terra, amb aquelles pelles,
calderons i olles ben emmascarats. Fonamentalment en
els mesos d’hivern, la xemeneia, a més d’encalentir la
casa, servia per a estalviar el gas. Era una època en què ja
no es patia fam, però no sobrava res. S’aprofitava tot.

Amb el final de l’estiu arribava el moment de fer
el sequer per preparar les figues seques o el pa de figa,
que aguanten tot l’any. Després de les festes era també el
moment de la verema i de fer el vi. No existien els
conservants actuals i algunes vegades hi havia vinagre a
bastament.

Passaven els dies d’estiu i també passaven els
carros. I amb un carro, a mig matí, arribava l’amo en Pere
“Terès” per a vendre el pa. Quan feia sonar aquell corn o
aquella petita trompeta de plàstic, la gent sortia al carrer
per comprar-li el pa, moltes vegades encara calent. La
temperatura aguantava perquè eren els mesos d’agost i
setembre. Feia calor i s’havia de combatre sense geleres
ni aire condicionat. El darrer moment, abans del dinar,
anàvem a treure un poal d’aigua ben fresca. Una estoneta
abans, havíem fermat un paner amb un meló o una síndria
dins la cisterna per a refrescar-lo. Esporàdicament, tan
sols els dies de festa major, compràvem una peça de gel a
“can Miquelet” per fer gelat. La bomba damunt un sac, el
gel trossejat i sal amb abundància a les voreres de la
bomba. Una bona estona de rodar per fer el gelat que, en
aquell temps, consideràvem giarabé un privilegi.

Les poques eres encara actives recobraven el
silenci. Les bèsties deixaven de rodar-hi. Ja ningú no hi
cantava les típiques tonades. La palla, portada dins els
llençols de saqueta, ja era dins el sostre o als pallers. Les
batedores, que arribaren uns anys després, ja estaven
aturades. Les vèiem passar per davant ca nostra. També
vèiem com, davant cas “Pobler” s’hi concentraven les
dones amb el capell i els seus manegots. Les acompanyava
la xapeta, el paner o el poal, en funció de la feina que
havien de fer. Allà, els pagesos que les havien
contractades, les recollien.

També nosaltres teníem les nostres feines al camp.
Era l’hora d’espolsar les ametles i les garroves. Res de
noves tecnologies. Ni tan sols teníem teles ni llençols de
saqueta per arreplegar-les. Una a una, primer dins el poal
o la senalla i després dins el sac. Però no s’acabava aquí;
s’havien de pelar manualment. El sac obert dins la caseta
del corral i tots al seu voltant per eliminar les peladures.
Les solejàvem uns quants dies abans d’ensacar-les i de
vendre les que  no consumiríem.

No són massa els records que en tenc, de les festes
d’aquests anys. El meu germà i jo esperàvem impacients
que repicàssin les campanes per anunciar les festes de la
Mare de Déu i que al cap d’amunt de l’església s’hi
col·locàs  la bandera “que fa fideus”. Parlant de l’església,
el rector era D. Miquel Estades. Si el trobàvem pel carrer,
de seguida ens oferia la mà per a besar-la.

Per cert, un dels records que guard de la primera
infància era el del trasllat dels morts. Després del funeral,
que podia ser de primera o de segona, segons la quantia
pagada pels familiars, només els homes, portaven el difunt,
a peu, al cementeri. El rector i els escolanets
l’acompanyaven fins davant ca nostra. Allà agafava el
relleu el fosser, l’amo en Toni “Cota”. La llanterna que
portava i el rosari que passaven els familiars completaven
aquesta escena.

Per les festes, a més de l’ofici major i de la visita a
la Mare de Déu, la majoria dels altres actes se celebraven
a la plaça que ja tenia l’actual configuració, encara que
no s’havia obert el carrer Ramon Llull, per la qual cosa el
trànsit, el poc que hi havia, des de la carretera de Sineu,
entrava i sortia pel carrer Calvo Sotelo, ara nomenat sa
Quintana. També per allà entraven i sortien els autocars
de “can Xeremia” i de l’amo en Joan “des Carreró” que
connectaven Maria amb Manacor, Inca, Sineu i Palma.
L’Ajuntament encara estava ubicat al carrer de Sant
Miquel, just al costat del convent de les monges
franciscanes.

La plaça quedava tancada amb unes fustes ben altes.
Ja havia passat aquella època dels grans cantants que
venien a Maria. Però el qui volia entrar a les berbenes
havia de pagar. La vetllada de “parado” era de franc. Les
paradetes de “ses cocoveteres” eren un atractiu més en
una època de poques alegries. La resta de l’any, en “Madó
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dels cocovets” que posava a la plaça, i els germans
“Miquelet” que venien gelat amb el carretet per tot el
poble, complien aquesta mateixa funció.

També guard molts de records dels anys setanta.
Al voltant dels dotze anys, el meu germà i jo començàvem
a anar pel camp amb els “Burguets”. Ells ja havien
comprat la primera furgoneta i havien engrandit la portassa
del camí de baix per al tractor. Era una clara demostració
que la mecanització començava a arribar a les tasques
agrícoles. Anàvem, amb en Joan o en Pere Antoni, a
carregar melons y síndries que son pare o ells mateixos
havien collit abans. Segons estaves a dalt o baix de la
furgoneta o del remolc, et tocava tirar o parar melons per
carregar o descarregar.

Amb la furgoneta, ells feien viatges a Ciutat i a
altres indrets de Mallorca. Les comunicacions ja eren
millors. La carretera de Sineu ja estava asfaltada i això
facilitava les coses. La maquinària agrícola anava
substituint els carros i alleugerint els treballs manuals.
Poc a poc desaparegueren les batedores i les
“cosetxadores” les substituïren. Els “Burguets”,
compartida amb l’amo en Rafel “Ramis” i en Gabriel de
son Niell, compraren la primera “cosetxadora” nova que
hi hagué a Maria. En Simó de “Montblanc” en tenia part
d’una amb gent de fora poble i el manescal n’havia portada
una altra que anava enganxada al tractor.

La farinera de can Gual va aturar la seva activitat i
va romandre tancada quasi dos anys. Un parèntesi sense
l’habitual trànsit de carros i algun camió per carregar o
descarregar. Després els “Burguets” la compraren. Aquest
fet, juntament amb la instal·lació del “pes dels porcs”,
aquests dies derruït, just davant ca nostra, feia que,
fonamentalment els matins hi hagués sempre activitat.
A partir dels 14 anys em vaig aficionar a la caça. En Joan
“Burguet” va ser el meu mestre. A partir dels 16 anys jo
ja venia quasi tots els caps de setmana. Si venia tot sol
anava a dormir a can Joan. Amb ell anàvem a prendre
cafè a can Xirme, amb el seu billar i la televisió en blanc
i negre, la qual, a partir del mundial d’Alemanya, del 74,
va cobrar el color. Això provocava que els dos únics cafès
que tenien TV en color, el de can Moll i el de can Xirme
es posassin fins al cap d’amunt de gent per veure els
partits.

Les notícies d’aquest partits i de la resta de
l’actualitat arribaven també en el diaris que seguia
repartint cada dia l’amo Andreu Bonnín, “Marxandet,”
amb la seva bicicleta.

Aquesta afició pel futbol havia fet que, a Maria,
arribàs la primera associació esportiva, un equip de futbol
que s’anomenava el “Numància”,  amb una il·lusió que
va permetre superar tots els entrebancs que sortiren. El
primer camp de futbol estava entre les dues porteries que
es posaren no gaire lluny de l’actual poliesportiu
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municipal, més enllà del camí creuer. Evidentment no hi
havia gespa, però sí un bon rostoll.

En Miquel Oliver, “Catinc”, i en Jordi Pastor,
“Pel·lito”, donaren empenta a un grup de jovenets com
en Damià “Menut”, en Jaume “de Deulosal”, en Jaume,
de “cas Manescal” i molts d’altres que, carregats d’il·lusió,
per a cada desplaçament a poble extern pagaven cinc duros
per a l’autocar. Pot ser el seguidor més destacat fos en
Bernat Bergas, “Currillo”, que tenia el seu cor dividit entre
l’equip de Maria i el Constància d’Inca.

A les festes, les fustes que tancaven les berbenes
havien perdut altura. Des de fora ja es podien veure les
orquestres i les cadires de fusta que s’hi instal·laven. Els
membres de la família Frau paraven amb l’objectiu que
tothom pagàs l’entrada. A més de les festes, els quintos
organitzaven també alguna berbena per recaptar doblers.

Passaren els anys i, en arribar a la segona meitat
dels setanta començàvem a sortir fora poble. Paper
fonamental tenien els “mobylettes”. Amb ells, d’un amb
un i algunes vegades de dos amb dos, anàvem a fer un
beures a Sineu o Ariany. Poc després començàrem a anar
a les discoteques de Can Picafort o als balls del cine de
Sineu. Res no ens aturava. Ni el fred, ni la pluja, ni el
perill, que nosaltres no percebíem, servien per aturar-nos.

Arribaren a Maria dues noves associacions
esportives: una va ser el Motor Club Cop de Gas, aleshores
presidit per Miquel Mestre, “Cirerol”, i amb Sebastià Cifre
com a secretari. L’any següent arribà el Club d’Escacs.
Era l’any 77 i l’amo en Tomeu Carbonell, “Blanquet”, en
va ser el seu primer president. Així es van iniciar dues
llargues, intenses i efectives trajectòries esportives que
encara perduren.

La caça seguia sent la meva gran passió. La primera
escopeta, que als setze anys havia comprat a “can
Senyoret”, va ser substituïda per una de canons
superposats. Jo començava a anar a alguna tirada de plats
o de colomins al pobles del voltant. I també
n’organitzàvem alguna a Maria amb motiu de les festes.
A més d’en Joan “Burguet”, vaig tenir altres companys
de caça. En Miquel de cas “Xigaler” en va ser el primer
d’un llistat en el qual també hi ha en Biel “Borino”, en
Tomeu “d’es Racó”, en Benet Darder i en Jaume
“Ferriolí”, els quals, pot ser, hagin estat els més habituals.
Als 18 anys, mentre encara estudiava magisteri, vaig tenir
la sort de conèixer na Magdalena de can “Xirme”, la meva
esposa. Ben segur que ha estat el millor que m’ha donat
la vida, juntament amb el naixement de la nostra filla
Catalina i de la família que ens envolta.

Poc després de fer el servei militar, vaig formar
part, com a secretari, de la primera junta directiva de la
Societat de Caçadors de Maria que presidia n’Ignaci
“Cama-roja”. Haguérem de treballar de valent per recollir
signatures per poder vedar el terme. També participàvem

de les festes amb l’organització de tirades al plat o de
colomins.

Dos anys després, ja havia acabat el servei militar
i la carrera. Un dels primers dies de feina després
d’aprovar les oposicions, mentre guardava els nins al pati
de l’escola, vaig tòrcer el peu i vaig necessitar 45 dies de
guix per solucionar-ho. Després de la rehabilitació, el
metge em va donar l’alta, però amb la condició que havia
de fer bicicleta. Això va servir per iniciar-me en un esport
que ha estat una de les passions de la meva vida.

L’endemà de rebre l’alta, en Jaume Ferriol, “el
Guixaire”, em va vendre una bicicleta que havia estat del
seu fill i vaig iniciar-me en un esport, fins aleshores,
totalment desconegut per a mi. A Maria, s’havia fundat el
Club Ciclista, amb en Miquel Femenia, “Moll”, com a
primer president, i n’Enric Pozo, com a secretari. Amb el
grup de ciclistes, que partien els diumenges i festes,
sortíem per practicar esport i berenar plegats. I també
organitzàvem curses ciclistes amb motiu de les festes.

Amb el pas del temps, vaig formar part de la Junta
Directiva del Club Ciclista. Com a secretari, hi vaig
conèixer tres presidents: en Jordi Ferriol, “Pulit”, en
Bernat Mas, “Blanc”, i en Toni Font, “Pixedis”. A més
d’ells, també hi vaig fer altres bones amistats. Permeteu-
me destacar la d’en Tomeu Bergas, “Forner”, amb qui
compartíem les aficions per la caça i pel ciclisme. La seva
mort i la del ciclista Llorenç Seguí han estat dos dels cops
més forts de tots aquests anys, juntament amb la d’en
Joan “Burguet”, de la qual aquest dies es compliran anys.
Amb el Club Ciclista, sota el patrocini del restaurant Es
Cruce, vàrem tenir una època brillant, possiblement teníem
el millor equip de la comunitat autònoma. L’equip social
capitanejat per Pere Ferriol, “Mancorer”; els equips de
base, amb en Toni Mulet com a responsable, i amb
jovenets, entre d’altres, com el desaparegut Llorenç Seguí,
na Victòria Montiel, en Toni Obrador i un aleví de Deià,
en Vicenç Reynés, ara professional. Els equips juvenil i
aficionat tenien el montuïrer Vicenç Vaquer com a
responsable. En Daniel Estarellas era un dels juvenils.
Un dels ciclistes de l’equip aficionat era l’ara també
professional Joan Horrach. Va ser un període de grans
èxits esportius.

Ja era secretari del Club Ciclista i de la Societat de
Caçadors quan va venir a veure’m en Bernat “Blanc” per
demanar-me que ocupàs aquest mateix càrrec al Mariense,
una associació esportiva totalment consolidada que,
aleshores presidia n’Andreu Bergas, de “son Mas”. I
també ho vaig acceptar. Ja vos podeu imaginar, tant per
moure papers per Palma, com per parlar amb un i l’altre
per Maria, com ho passava essent el secretari de tres
associacions distintes.

Després de casar-nos i que nasqués la nostra filla,
ens aficionàrem al ball mallorquí. N’havíem après un
poquet per Palma i, els dissabtes, anàvem a ballar a
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l’escola de d’alt on n’Aina Pastor,“Paca”, i en Pere
Castelló,“Corralí”, n’ensenyaven. Els seus consells i el
seu coratge varen ser fonamentals per a nosaltres. Foren
els primers que ens feren sortir vestits a l’ample a fer
actuacions.

Ja era la segona meitat dels anys 80 i anàvem a
ballar a alguns hotels i restaurants. En guardam molts bons
records de les nostres primeres petjades dins el món del
folklore. A Maria, a més d’actuar amb motiu de les festes,
també organitzàvem la “Festa Pagesa” que concentrava
agrupacions i escoles de ball de tot Mallorca. En aquest
temps, vàrem tenir el privilegi de poder compartir escenari,
a més de amb n’Aina i en Pedro, amb l’amo en Xesc de
“Son Cloquis”. Feia poc que ell havia aconseguit el primer
premi de la cançó, a un festival internacional d’abast
mundial que s’havia fet a Munic. Hi havia anat amb
l’Escola de Música i Danses de Mallorca, que dirigia Don
Bartomeu Ensenyat.

Passaren els anys. Jo vaig seguir ballant, caçant i
colcant amb bicicleta. I Maria va seguir evolucionant.
Amb el pas del temps, s’han creat moltes associacions
que dinamitzen la vida social del poble. No les anomenaré
totes per no cansar-vos, perquè que són més de dues
dotzenes. La darrera en constituir-se ha estat  l’associació
de la 2a edat, “Segona Ona”. Des d’aquí vull fer un
reconeixement a la tasca que fa cadascuna d’elles i a la

feina i el temps que hi inverteixen les persones que les
donen empenta.

I passaren més anys. Ara ja me cans molt per ballar,
ja quasi no vaig a caçar i amb la bicicleta cada vegada em
costa més. I m’he aficionat a les tasques del camp. Amb
els pas del temps també són moltes les coses que han
canviat a la pagesia. Abans tothom sembrava un poc de
tot per passar l’any, ara ja quasi ningú viu del que sembra.
Abans es cavaven ben arreu les llobades dels arbres; ara
ja quasi no n’hi ha de llobades, moltes de les petites
finques familiars ja són una garriga. I les que no, son
conreades durant els caps de setmana i els dies lliures. El
grup de gent de Maria que anava a jornal al camp quasi
ha desaparegut. La majoria de persones treballen en la
construcció o en el sector serveis. Aquell percentatge alt
de pagesos que anaven a jornal s’ha transformat en mà
d’obra.

Amb aquest entorn i amb l’arribada massiva
d’immigrants al poble, vull acabar reivindicant la nostra
llengua, la nostra cultura i els nostres costums. Els
moviments socials no ens han de fer perdre la nostra
identitat ni les nostres tradicions. Com diu aquella cançó
d’en Raimon, “...qui perd els orígens, perd identitat”. Ben
segur que serem capaços de caminar junts, fer poble junts
i fer festa junts.

Bones festes i molts d’anys.
Tomeu Arbona Quetgles.
Maria de la Salut, 2 de setembre de 2009.
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Sa Xerradeta amb... JAZZ SKA: ESTIMA LA
MÚSICA, ODIA EL FEIXISME

De vegades coneixem tots els ets i els uts de
grups que actuen a milers de quilòmetres, i en canvi, no
coneixem molts dels grup de música que tenim més a
prop. Amb aquesta idea vaig decidir conèixer una mica
més aquests joves de Maria que entenen la música com
una forma d’expressar els seus sentiments i una via
d’escapament. Com que sabia que assagen a Roqueta,
vaig quedar amb ells un horabaixa i xerràrem una
estoneta. Com a curiositat, el dia que hi vaig anar
celebraven que feia un any que assagen a les cases de
Roqueta.

Qui sou?
Els membres del grup som: Jaume Planas (guitarrista i
vocalista), Josep Gual (guitarrista i solista), Bernat Mas
(teclat), Pere Mas (baixista i vocalista), Antònia
Monroig (vocalista), Pere Jordà (saxofonista i veu
segona) i Llorenç Ferriol (bateria)

Com va sorgir el grup? Quan?
Tot va començar a l’Escola de Música, quan en Pere
Mas va començar al grup de Música Moderna. Després
s’hi va afegir en Jaume Planas i d’ells dos en va sortir
la idea. A poc a poc, s’hi varen anar afegint els altres:
en Pere, en Bernat...
Com a grup consolidat comptam des del moment en
què s’hi va afegir la cantant, n’Antònia Monroig. Pel
que fa a la primera actuació seriosa va ser dia 2 de maig
de 2009 al pub Es Fixo.

D’on ve el nom del grup? De qui va ser la idea?
El nom ve de la unió de dos estils de música; per una
banda el jazz i per l’altra l’ska. A més també ens va fer
gràcia el joc de paraules ja que en català té dos sentits.
La idea va ser dels dos Peres.

Quin tipus de cançons cantau? Com definiríeu el
vostre estil?

Cantam de tot menys pop, de fet tenim una mescla
d’estils que passen pel rock, el reagge i l’ska. En
conclusió, no feim música de berbena (en això tots hi
incideixen).
Pel que fa a l’estil, podem dir que és molt heterogeni,
molt mesclat, però de cada vegada més tirant a rock.

Hi ha alguna cançó vostra?
La majoria de cançons són versions, però hi ha tres
projectes de cançó i una que ja és una realitat. No les
tocam en els concerts perquè encara són projectes i no
estan ben acabats.

Qui n’és l’autor?
A l’hora de fer les cançons no hi ha un sol autor, sinó
que cadascú té les seves idees i les anam mesclant.
Podríem dir que és com una pluja d’idees. No hi ha un
autor definit sinó que cada un aporta el seu granet.

On assajau? Amb quina freqüència?
Assajam a Roqueta. La veritat és que assajam quan ens
ve bé.

Quantes actuacions heu fet?
Actuacions n’hem fetes entre 30 i 40. Aquest estiu, que
encara no ha acabat, n’hem fetes 15 o 16 i encara ens
en queden 4.

Quantes en teniu per aquest estiu?
Els pròxims concerts que tenim més o manco fermats
són per les festes de Maria i tal vegada una actuació a
Sant Joan.

Pensau que podríeu viure d’això? Us agradaria?
És molt difícil, el fet de viure a Mallorca és un
inconvenient molt gros, perquè el mercat és molt petit.
Però sí que ens agradaria (tots es reafirmen).
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La millor anècdota que recordau de les actuacions?
D’ençà que en Pere té el permís de conduir, tot ho són
(riuen tots), però no es poden contar (els pares ho
llegiran).

I la pitjor?
El pitjor dels concerts són les discussions que tenim
amb un tècnic de so en concret (no en volen dir el nom
per no tenir més problemes) perquè com que som joves
passa de nosaltres i no ens vol fer cas.

Heu enregistrat una maqueta aquests dies, com ha
anat l’experiència de l’enregistrament? Com ha
sorgit la idea?
La veritat és ha estat una experiència molt bona. Hem
anat a un estudi privat de Petra que s’ha ofert, molt
amablement, a enregistrar una maqueta de tres cançons.

Us agradaria treure un disc? Per a quan?
És clar que ens agradaria (tots afirmen), un disc de
cançons pròpies. El projecte és que sigui realitat, més o
manco, d’aquí a quatre anys.

Digueu, per què la gent ha de venir a un concert
vostre?
La gent ha de venir per escoltar música diferent a la de
les berbenes. Perquè cada vegada hi ha més grups joves
que canten i se’ls ha de donar suport.

Voleu afegir alguna cosa?
Sí, ens agradaria dir que pensam que s’ha de donar més
suport als grups locals. Estaria molt bé poder tocar per
les festes de la Mare de Déu. També pensam que s’ha
d’ajudar a totes les associacions culturals del poble
(Mariatukada, el Dimonis del Infernets...) per fer un
poble més viu.

La xerradeta va durar  més o manco una hora i va ser
una estona molt agradable. Esper que els vagi molt bé
dins el món de la música i que puguem repetir la
trobada si algun dia són famosos.

Eulàlia Ferriol
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ALFABEGUERA PER LA MARE DE DÉU
D’AGOST
És una tradició
estesa arreu dels
Països Catalans
donar alfabeguera
el dia de la Mare de
Déu d’agost. Es
reparteix aquesta
planta per dues
raons: la primera és
que amb la seva
olor espanta els
mals esperits i els
moscards. La
segona és que el
mes d’agost és de
més esplendor de la
planta.
Seguint amb la tradició, tots aquells que dia 15 d’agost
varen anar a missa en pogueren tenir un brot de beneïda.
És una tradició molt agradable que torna a agafar força.

UN MARIER A PRADA
Cada estiu se celebra la Universitat Catalana d’Estiu a
Prada, lloc de reunió d’estudiants, professors i estudiosos
d’arreu del territori de parla catalana. Durant una setmana
es fan cursos, conferències i tot tipus d’actes culturals.
Enguany hi ha anat un marier, en Pere Jordà, el qual va
sortir al Diari de Balears, com podeu veure a la foto.
Esperem que l’any que ve n’hi hagi més.

Sort que uns dies més tard la fermaren millor i per ara no
s’ha mogut del lloc.

CURS DE CIANOTÍPIA
Dins els actes preparats per l’associació Rock’n’rostoll
hi va haver a Ca ses Monges un curs de cianotípia, un
dels processos fotogràfics més antics. El curs va durar
dos dies i hi assistiren una dotzena de persones. El primer
dia, després d’una breu introducció a la història de la
fotografia i al llenguatge fotogràfic, els participants
tengueren una hora per anar a fer fotografies.
El segon dia fou més pràctic, ja que els participants
pogueren fer servir aquesta tècnica sobre les seves fotos.
La veritat és que el resultat va ser prou bo, i en sortiren
ben contents.

UNA PANCARTA ENDIMONIADA
Com ja sabeu a Maria es prepara
una colla de dimonis, els Dimonis
dels Infernets. Per anunciar la seva
estrena varen penjar una pancarta
ben grossa a l’Ajuntament, però
es veu que la influència dels
dimonis ja circula pel poble, i és
que el mateix dia amb el vent, va
trencar un vidre de l’Ajuntament.

TALLER DE PA
Un altre dels actes del Rock’n’Rostoll va ser un taller de
pa al local de la Tercera Edat, al qual hi assistiren 10
persones, la majoria de les quals ja havien fet pa alguna
vegada i anaven al curs per aprendre tècniques noves. Els
que hi anaren tengueren l’oportunitat de fer un pa per dur
a casa i veure fer-ne un altre per enfornar al taller.
La veritat és que va ser un taller entretengut i instructiu ja
que tothom en va sortir content.
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NA MARIA ANTÒNIA ROIG FA EL CARTELL DE
LES FESTES DE LA BEATA
Na Maria Antònia Roig és l’autora del cartell de les festes
de la Beata de Santa Margalida d’enguany, notícia que va
sortir publicada al Diari de Balears de dia 21 d’agost.
Com podeu veure al cartell hi surten els dimonis
característics de la processó de la Vila. Es veu que té bona
relació amb els dimonis ja que també ha estat l’autora del
dibuix que ha inspirat el patró dels vestits i del logotip
dels Dimonis dels Infernets de Maria.  Des d’aquí li volem
donar l’enhorabona i les gràcies i que segueixi així
d’inspirada i col·laboradora.

BANDES REDUCTORES 2
A la revista del mes anterior ens fèiem ressò de les bandes
reductores que han posat a les entrades del poble. Sabem
que la seva funció és fer que els cotxes redueixin la seva
velocitat, i en això tothom hi està d’acord. Però alguns
veïns de Maria s’han queixat de la forma, ja que aquest
sistema no és gaire bo per al cotxe. Per això ens han fet
arribar la proposta de refer les bandes reductores i que
siguin igual que a tants d’altres pobles com Petra, Muro,
Sineu, Alcúdia... que són més amples, cobertes d’asfalt i
no perjudiquen tant els vehicles.

ELS DIMONIS FAN FEINA
Ja queda poc per a l’estrena dels Dimonis dels Infernets i
per això estan apurant fins al darrer moment per tenir-ho

tot arreglat per a dia 9. Aquí teniu una foto d’un grup de
dimonis pintant els vestits. Ja ho veureu, serà massa!

JA HAN TOMAT LA CASA DE ROQUETA
Com ja estava anunciat, aquest passat mes d'agost

el Consell de Mallorca procedí a tomar la casa construïda
sense llicència a Roqueta en una zona on no era possible
legalitzar.

DESIG DE PROMPTA RECUPERACIÓ AL
NOSTRE COL·LABORADOR JOAN FERRIOL

L'amo en Joan Ferriol ja fa quasi dos mesos que
està a l'espera de ser operat a l'hospital de Son Dureta.
Des de la revista li desitjam una molt prompta recuperació
i que pugui tornar prest a les nostres pàgines amb salut i
alegria.

AL SOPAR PER BURKINA FASO HI ASSISTÍ EL
BATLE DE TENADO

El passat dia 14 tingué lloc
a la plaça des Pou, l'anunciat sopar
per Burkina Faso, amb una
excel·lent participació dels
veïnats de Maria. Entre els
assistents s'hi trobava el batle del
municipi de Tenado, Bouma
Badou. Aquest municipi fou on  es
dirigiren el passat Nadal els
membres de Pa i Mel, que tenguérem el gust d'entrevistar
en la revista del mes de març, en Toni i na Bel Font, de Sa
Grava i en Pau Gonzàlez.

GASTRONOMIA PER A IMMIGRANTS
Aquest estiu ha tingut lloc a Ca Ses Monges un

curs de cuina de la nostra terra dirigit als col·lectius
immigrants del nostre poble. Aquest ha tengut un notable
éxit i ha comptat amb una subvenció del Govern Balear i
la col·laboració de cuineres mariandes.
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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 divendres: de 10 a 13 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:

Enhorabona als seus pares i família.

N'Aina Clara
Mas Batista va néixer
el passat 8 de juliol.
Els seus pares són en
Rafel Mas i
n'Alessandra Batista.

En Jorge Alex Naranjo Ullauri vingué al món el passat
dia 1 d'agost. És fill d'en Carlos Enrique Naranjo Mora i na
Sabina Corina Ullauri Navarrete.

Na  Caterina Agnès Mascaró Bibiloni va néixer el passat
dia 19 d'agost. Els seus pares són en Miquel Mascaró Pastor i na
Catalina Ana Bibiloni Ribas.

ENS HAN DEIXAT:

Catalina Carbonell Mas ens deixà el passat dia 11 d'agost a
l'edat de 79 anys. Vivia al carrer de Sa Raval, número 86.

Que descansi en pau

En Pere Ferriol Mas i na Joana Maria Mas Pira es casaren el
passat dia 7 d'agost.

Que el vostre amor no acabi mai

JA L'HAN FETA:

Imatge d'una de les dues fires de l'agost, els dies 6 i 20
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia ....................

TOTAL: 0 LITRES

Temperatura Màxima
35,8º C (Dia 14)
Temperatura Mínima
20,2º C (Dia 25)
Temperatura Mitjana
26,9º C
Mitjana Màximes
32,2º C
Mitjana Mínimes
21,5º C

MES DE MAIG

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

06:10 06:25 07:30 09:45 10:50 11:00 11:15
11:15 11:40 11:55 13:00 13:45 14:50 15:00    15:15

13:55 14:10 15:15 17:45 18:50 19:00 19:15
17:45 18:10 18:25 19:30 19:45 20:50 21:00 21:15
Diumenges i festius:
08:15 08:40 08:55 10:00 10:30 11:35 11:45 12:00
15:45 16:10 16:25 17:30 19:45 20:50 21:00 21:15
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POEMES I GLOSES

El tio Xesc ens ha deixat
després d’una llarga vida.
Era un home bon al·lot,
totes les obres bones tenia.
Tota la seva família
el trobaran a faltar,
perquè era un home
que se feia estimar.
El tio Xesc i la tia Apol·lònia
en el cel estan plegats
i noltros hi anirem un dia
quan Sant Pere ens cridarà.

Margalida Font Buñola
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
La portada del mes de setembre és especial ja que

és la número 50, per això ha estat dissenyada per en Pere
Alemany. L’Editorial parla dels 50 mesos de vida de la
revista, que es diuen aviat però que representen moltes
hores de feina. És graciosa l’afirmació “a Maria  no dura
res”, frase ben coneguda per tots els mariers. Però és una
realitat que hi ha associacions que fa més de vint anys
que duren: el grup d’esplai Es Rebrot, el Club d’escacs,
Cop de gas, el Club Ciclista de Maria o Fent Carrerany.
Per tal de celebrar el cinquantè número, l’Associació
decideix fer una festa a l’Alqueria des Comte, la qual
inclourà el lliurament de distincions a diferents
associacions. Dins els actes de celebració, i seguint la línia
de promoció cultural, la revista organitza una exposició
de Julia Davis.

Giram pàgina i llegim la carta que en Nofre Arbona
escriu a la revista amb el títol Optimisme. El mateix fa en
Bartomeu Monjo amb la carta Per molts d’anys. A la
Memòria R.A.M. en Magí Ferriol recorda com eren les
festes de la seva infantesa i les compara amb les de l’any
1990. Si ara féssim el mateix, trobaríem moltes
diferències.

En Miquel Morey també vol commemorar els 50
números de la revista i per això escriu Fent Carrerany,
record del passat o projecte del futur. Seguint amb aquest
esperit de felicitació, en Jaume Santandreu escriu Tres
enhorabones i tres alertes. Les tres enhorabones fan
referència a la perseverança, a la dignitat i per la meta
aconseguida. Les tres alertes són a la tancadura, a
l’espanyolització i a la vulgarització.

Com que acabam l’estiu, és
hora que arribin les festes de Maria,
per això podem llegir el Programa
de les festes patronals ben variat i
ple d’actes durant tot el dia.

Seguint amb aquest esperit
lúdic, llegim els Poemes i gloses de
na Joana Serra i d’en Jaume Santandreu.

Sa Xerradeta del mes és amb en Jaume Mestre en
qualitat de president de Fent Carrerany. Tot seguit hi ha
un article de molt extens sobre la Problemàtica dels joves
dels Països Catalans, que tendrà continuïtat a números
posteriors. Tot seguit hi ha la secció de Demografia, en la
qual se’ns diu que ens han deixat l’amo en Tomeu Castelló,
madò Isabel Mas, l’amo n’Esteva Ferriol i madò
Margalida Vanrell. No hi ha benvinguts aquest mes però
sí que l’han feta en Pere Ferriol i na Isabel Roig.

En el Bullit de notícies ens conten que el Cor
parroquial se n’ha anat d’excursió a Formentera , que
l’amo en Xesc és candidat al Siurell de Plata de l’Última
Hora o que les obres de la Capella Fonda ja estan en
marxa.

En Pere Sureda escriu la quarta part de Les messes
d’estiu (mètodes i sistemes tradicionals). Tot seguit hi ha
informació de la Mancomunitat del Pla sobre el Servei de
promoció econòmica.

En Bartomeu Pastor fa una Aproximació a la
història del metge Monjo bastant detallada. Canviant de
tema, coneixem tota l’actualitat política del poble gràcies
a la Casa de la vila. Passam a temes més alegre i fem els
Passatemps.

Ja s’acaba la revista i per això arribam al Carrerany
Esportiu, en el qual la directiva de Cop de Gas ens fa cinc
cèntims de la història de l’associació. El mateix fan el
Club d’Escacs i el Club Ciclista, és una manera de donar
suport a la revista.

L’excursió del mes és a la Calobra.
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N’HI HA QUE PER NORMA NO ESTAN BONS...

N’hi ha que per norma no estan bons fins que han
fet publicitat pèssima i dolenta de tothom. És perquè no
passen la granera per ca seva. Són un porcs que sols poden
viure en desgràcia mirant el calaix i ofenent  tothom per
un costum de vessania mal embarcada. I aquests no miren
prim perquè estan tan sonats que se senten els amos del
poble o de la Plaça del poble. Han de menester collar i
que no mirin gens prim amb ells, i amb la millor moneda
que se’ls pot pagar és amb el despreci perquè aquests són
l’escòria real i única del poble: no miren prim gens ni
mica amb el dels altres, però que no els toquin les seves
coses perquè per la beneitura seva són les millors del món.

En aquesta vida tots tenen dret a viure sense que
els planyin el pa ni l’aigua, però desgraciadament el que
passa és que quatre frustrats volen posar a parir tot déu
del poble. No poden sofrir que alenis i no tenguis
problemes i la táctica innata d’aquests fills de puta és fer
creure que en tens sense tenir-ne. Només són uns golafres
morts de fam que volen passar per sants i el que són és un
sants més innocents que tota la merda que duen a les mans.
Han de menester estrènyer les corretges perquè se
n’aprofiten del fet de les pors de la gent ignorant. Més
pallassos que ells ja no n’hi ha. No creuen en la feina ben
feta ni en la bona consciència, creuen en un perfil de
sifilítics que s’han fet per ells mateixos i talment es mouen.

Tant de bo que tot això que fa olor de pesta emigràs

del poble; Maria canviaria, almanco no hi hauria tants de
perdonavides pardal que perquè està concagat de por en
vol fer als altres.

Tothom ha de viure sense por si fa les coses bé,
que hi ha morosos: ho tenen a la consciència, que en tenim
a prop que són l’escòria més maleïda de la terra, allà ells
en la seva desgràcia, però si són porcs i dolents que no es
pensin que tothom és com ells. I és que el món canvia
constantment i qui no s’adapta queda en pilotes fent rialles,
i pel cap baix mostra els peus més que mai. La tafaneria
duu a perdre a Maria. Es xafardeja per avorriment i per
ser protagonistes, però alerta amb aquests que duen
malícia fent por. Aquests només són quatre troneres per
molt de mostaxo o barba que es deixin.

Una única por hi ha d’haver i és la de fer les coses
malament, i meam si en aquest poble hi ha un poc d’oxigen
per tots, que tots alenam i tenim dret a pensar, a ser lliures
i a no tenir por. La beneitura vol guerra i en el cap es
creen falsos enemics, però això és perquè són uns
ignorants, uns vulgars i la pesta bubònica en pebres de
cirereta. Es creuen amb el dret a perdonar la vida a tothom
pel simple fet que no es poden perdonar les seves
malifetes. I els psicòlegs hi tenen poc a fer perquè la
voluntat de ser escòria surt d’ells: d’un acte volitiu que
trien des de la llibertat de creure’s uns fills de puta quan
són uns innocents que fan oi i riure a qualsevol persona
de seny.

Lluc Matas

FI DE CURS DE L’ESCOLA D’ESTIU

Un dels primers actes de les festes va ser el fi
de curs de l’Escola d’estiu. La festa va ser divendres
dia 28 i va començar a les 20:00. Primer varen fer les
actuacions musicals, començant pels més petits, els
mitjancers i grans i en darrer lloc els monitors.
Després es va donar un diploma a cada un dels nins
que durant l’estiu hi ha anat, que enguany han estat
40.

Una vegada acabada la música va venir el
refresc, que havien preparat les mares, pares i
padrines hores abans. Més o manco la festa va durar
una hora i tots els assistents s’ho passaren molt
bé.

Per acabarvolem rectificar el nom del seu di-
rector que és Josep Tornero del qual no havíem
entés bé el seu nom.



FENT CARRERANY -        (208) Setembre 201020

Qui dies passa... agost  2010
Divendres 30… de juliol: Una experiència inoblidable.
Sí, ja sé que el mes d’agost comença dia 1 i que d’això, sí
de cas, n’hauria d’haver parlat el mes passat, però l’espai
i el rellotge també dominen un temps d’estiu que sembla
que hauria de deixar de banda tantes limitacions, on tot hi
cabés, però no va ser possible. I en vull parlar, ja que va
ser una experiència única. Ja sabeu, si és que alguna
vegada heu perdut una mica del vostre temps llegint
aquestes petites anotacions mensuals, de la meva dèria
per aquelles manifestacions de la cultura popular
vinculades a les tradicions del foc i de la gresca i que
permeten la participació de tothom. I potser també sabeu
que en aquests moments, a Maria, un bon  estol de marieres
i marieres (més de cinquanta persones, de setze anys
cinquanta i tants!) estan preparant una colla de dimonis
per dinamitzar amb correfocs i altres herbes la vida cultural
del nostre poble. I els de la Vila, que ens fan de padrins i
que ja ens duen un bon grapat d’anys d’avantatge en això
de les banyes (postisses, eh!) i el foc, ens conviden a
assistir als seus correfocs perquè aprenguem a manejar
eines i veure com se’n desfan. I avui, divendres, a Artà,
ens han convidat a anar-hi amb ells. I a mi, aquesta vegada,
m’ha tocat amollar foc. Confés que abans de començar, i
al llarg de tota la festa, m’he trobat nerviós i impacient,
com un al·lot que estrena sabates noves. Afortunadament
la veterania dels bosquets ( A Maria, talecons, i a la Vila,
bosquets!) ens ajuden a tirar endavant i no es nota massa
la nostra innocència en tot el ritual del correfoc. Però a
pesar de tot el que ens havien dit abans i de les lliçons
teòriques, l’experiència (pràcticament amb la primera
carretilla de foc encesa a la forca) de veure’t enmig de
tanta gent, sense tocar de peus a terra (la gent t’agafa i
amolles el foc, enlaire, sense saber on ets, ni quan baixaràs)
es torna gairebé orgasmàtica. A poc a poc aprens a dominar
tu la situació i a marcar les pautes del joc; ja no t’agafen
de sorpresa i duus el ball de foc allà on vols. Al final del
correfoc (gairebé dues hores!) era la persona més feliç
del món. Suat i cansat com una mala cosa, haver-te vist
enmig de centenars (si, centenars!) de persones que viuen
la festa amb tu i la manera com la viuen es torna un record
inesborrable. Si a Maria som capaços de transmetre una
tercera part d’aquestes emocions, ja ens podem donar per
satisfets.

Divendres 6 – Dimecres 18: Una sortida terapéutica:
menjar, beure... i passejar!  Amb part de la familia (arriba
un moment en què els viatges els has de tornar programar
en parella, perquè els fills han marcat les seves prioritats,
i tu ja no ocupes, lògicament, la primera línia) ens escapam
cap a Galicia. En cotxe, des de Barcelona, creuam la
península, tranquil·lament, fent parada i fonda a diversos
punts pensats prèviament. Alguns lloc ja els coneixíem

d’altres ocasions i d’altres ens permeten descobrir coses i
indrets ben agradables (Ponferrada i el seu casc antic, per
exemple). Diumenge, ja a Galicia, feim dia i nit a la part
de Pontevedra. Aprofitam per fer un banyet a la platja,
cosa que ens permet recordar (mediterranis com som!)
ben aviat, que la temperatura de l’aigua de l’Atlàntic no
té res a veure amb la nostra. Està gelada i la calor t’espassa,
només de posar els peus en remull. La resta del cos, ja és
cosa de valents! A la nit ens diuen que a Pontevedra fan
festa i cap allà s’ha dit. Els joves de la ciutat, organitzats
en penyes, vestits amb camisetes que deu vegades nou
duen noms relacionats amb la bauxa alcohòlica (només
dues, de les moltes que en veiérem, duen el nom en gallec),
es munten la seva peculiar festa i fan una batalla de vi i
aigua reunits en una cèntrica plaça del casc antic. Veiem
tot el protocol d’una processó de la patrona de la ciutat,
la Verge Pelegrina, que surt de l’església a la qual només
s’hi pot accedir per escales, sobre un carro que fan baixar
per unes passarel·les per enganxar-hi els cavalls. Em sobta
(poc amic que som d’aquests rituals que mesclen
sentiments patriòtics espanyols-religiosos i folklòrics
identitaris) veure una companyia de músics militars, la
plana major de l’exèrcit, els polítics (el president de la
Xunta i altres cappares del PP i PSOE estatal, d’origen
gallec, presidint l’acte), els caps de l’església i el món del
folklore, junts. Veig desfilar, també, una gernació de
gaiters gallecs, que acompanyen una processó infinita a
la qual li costa Déu i ajuda posar-se en marxa.

I l’endemà, dilluns 9, Santiago.  Allà ens hi instal·lam
una setmaneta i és des del centre de la vida política,
cultural  religiosa de Galicia des d’on organitzam les
sortides diàries.
Ja sabeu, la difusió a través dels mitjans de comunicació
és abassegadora i ho abasta tot, que el 2010 és any jacobeu,
cosa que no tornarà passar fins d’aquí onze anys, si no
vaig errat. I a la devoció religiosa, s’hi ha de sumar, la
història del pelegrinatge pel camí de Santiago, una veta
d’or, mescla d’aventura (per a molts, potser majoria),
fervor religiós (més del que em pensava!) i negoci
multitudinari, que enguany, literalment, ha fet el seu agost.
La ciutat està envaïda, de pelegrins que arriben en massa



Setembre  2010 FENT CARRERANY -        (209)21
a la ciutat. No crec exagerar, si dic que hi havia centenars,
potser milers, de persones, fent cues per tot arreu: per
segellar la demostració del teu camí com a pelegrí (a peu,
a cavall, en bicicleta, en carro), per entrar a la catedral i
veure la imatge de Sant Jaume, per aconseguir menjar una
mica, etc. Intentam aprofitar l’oferta cultural de la ciutat i
els horabaixes i vespres sortim a veure concerts, teatre de
carrer, etc. I a fer visita a alguns espais emblemàtic com el
Museu del poble gallec, que ens permet fer un bany
antropològic en formes de vida, moltes d’elles periclitades.
I el menjar! Ai, el menjar! Galicia és una mina. Poder
menjar una ració de pop, en un petit baret de qualsevol
poble o carretera, tret d’una olla immensa, on encara en
neden un bon grapat acabats de bullir, que te’ls tallin i
trempin allà mateix i acompanyat d’una copa de vi blanc
fresquet, és un privilegi dels déus. I el peix i el marisc i les
copinyes i els musclos. I les ostres de Vigo! Una simfonia
de sabors i textures, sempre regada de bons vinets, capaç
d’alleugerir altres penes.
I el paisatge, impressionant! Visitar el parc natural de les
Illes Cies amb una arena que pareix or esmicolat de brillant
i neta que és, redescobrir la costa Nord, les murades de
Lugo, la posta de sol a Muxia...
Ja sé que set o vuit dies no et permeten més que visions
parcials, superficials, gairebé epidèrmiques, de realitats que
s’amaguen davant de forasters, en aquest cas nosaltres,
però sí que vaig tenir la sensació que des de la darrera
vegada (i aquesta valoració és feta des de l’experiència
d’un illenc que massa sovint es troba estranger i foraster a
la pròpia terra, sotmesa a una pressió brutal per un model
turístic uniformitzador i despersonalitzador i per una poca
consciència identitària de la població autòctona, fruit de
circumstàncies molt diverses) Galicia havia perdut
genuïnitat en molts aspectes de la seva vida diària.
Desitjaria, sincerament, que aquesta impressió fos
equivocada i que aquella terra no perdi l’autoestima, que
en massa casos, nosaltres ja hem perdut o hem disfressat
de folklorisme regional “bien entendido”.

Dilluns 17: Fes-te festa! Fa anys, amb aquest títol, un
grup de docents organitzàvem una festa per a estudiants a
fi de dinamitzar el lleure dels joves en la nostra llengua
sense haver de recórrer, necessàriament, a models
uniformitzadors, en castellà. I la frase pretenia això. Que

no et facin la festa, fes-te-la tu mateix. I amb aquesta frase
vaig pensar quan, de tornada cap a Barcelona, per agafar
el vaixell, férem nit a la Baixa Navarra. Eren dies de festa
per tot arreu. La Mare de Déu d’Agost, Sant Roc, etc. són
dies de festa per molts indrets navarresos. I al capvespre,
a la premsa, llegírem que en una petita població del costat,
Murchante, hi havia festa major. I hi férem cap. Tot d’una
ens trobàrem amb un carrer (el carrer Major) tancat per
unes posts que col·locades de través, separaven les voreres
de la calçada, per on havien amollat uns bouets que feien
anar amunt i avall intentant enfilar els agosarats que es
plantaven enmig del carrer, a punt de fer una finta quan el
bou s’acostava, o que s’amagaven darrera les posts per
unes portes o passos que impedien l’accés dels animals.
De tot d’una em vaig preocupar fins que vaig veure que
als animals no els feien res i que en acabat tornaven entrar
en un camió que els recollia i se’n tornaven sencers. Aquest
poble, una mica més gran que Maria (ho vaig consultar
per Internet), em va demostrar, un cop més, que la festa,
per ser tal, no te l’han de muntar els altres, sinó que tu
n’has de ser el protagonista, i que no calen massa coses
per fer festa
En primer lloc s’ha de dir que tothom (tothom, excepte
nosaltres) anava vestit de festa. De blanc immmaculat, amb
mocador vermell a la cintura, i al coll, o amb gorra
vermella. Petits i grans, homes i dones, grassos i prims, el
vermell i el blanc identifiquen els colors de la festa. I un
cop retornats els bouets al camió, una xaranga agafà el
relleu. Amb una música “patxanguera” i amb lletres
genuïnes i versions “sui generis”, enfilà el mateix carrer
Major seguits per tot el poble que no aturava de caminar i
ballar davant i darrera la colla musical. I de cop, la música
que s’atura i tothom a córrer campi qui pugui. Era l’hora
del “torico de fuego”, un personatge que amb una figura
de bou de llauna, sobre les espatlles,  amollava foc per tot
arreu. Una vegada passat el bou de foc, un altre cop el
reagrupament i la xaranga que continua el recorregut fins
al final del carrer. Allà, una petita placeta, més que rodona,
ovoïdal, és la protagonista de la següent escena. Mentre la
xaranga se situa al cap del carrer, la gent se col·loca als
carrers que envolten la placeta. I un altre cop la música, i
la gent comença a caminar al voltant de la plaça. Tothom,
famílies senceres que es donen la mà, pares amb criatures
a l’espatlla, empenyent cotxets, dones i homes de setanta i
vuitanta anys, Fent voltes a la plaça al ritme de la música.
Accelerant i afluixant el pas, tothom fa voltes a la plaça.
Les rialles i el sarau no aturen i tothom xala d’allò més.
Quan s’acaba la música tothom fa una cara de felicitat
immensa. Fer festa, fent voltes a una plaça! Qui no s’ho
passa bé, és perquè no vol.

Dimarts, 31. S’ha acabat l’estiu! Bé, ben bé l’estiu, no.
Però demà a les vuit del matí, feina. Els cicles es tanquen.

Joan Gelabert Mas
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UN ROCK'N'ROSTOLL MULTIDICIPLINAR EN IMATGES

Exposició dels 15 anys del Rock'n'Rostoll a Ca Ses Monges

A dalt podeu veure en Leo tocant la
bateria, n'Ariadna, amb el saxo i els teclats
i n'Ana cantant i a l'esquerra, els primers
organitzadors tocant.
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Taller de fer pa

Taller d'instruments musicals amb material de rebuig

Taller de fotografia i de pràctica
de cianotípia
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En Mulay Embarek, preparant el te pel Sahara

Prenent un te pel Sahara

Xerrada sobre
cereals
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Na Neus Frontera ha fet el projecte

Construcció d'una cúpula geodèsica

La cúpula ja acabada
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Hem fet una tirada especial de la revista i l'hem
repartida a totes les cases de Maria. En aquesta pàgina
teniu el butlletí de subscripció per si estau interessats en
rebre-la mensualment a ca vostra. Si és així, el podeu
emplenar i fer-lo arribar a qualsevol membre del consell
de redacció de la revista (Magí Ferriol, Eulàlia Ferriol,

Joan Gelabert, Joan Gual, Miquel Morey, Onofre Sureda)
o si ho preferiu ho podeu enviar per correu postal a FENT
CARRERANY, Carrer Sant Miquel, número 11, 07519
Maria de la Salut o per correu electrònic a
fentcarrerany@premsaforana.cat.

SUBSCRIU-TE A LA TEVA/LA NOSTRA REVISTA!
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Hem continuat, amb les marxes d’aquest estiu. A
més de poder acabar amb la Serra de Tramuntana. Dia 7
d’agost, canviàrem d’indret. Ens trobàrem a Ses Torres, a
les 08.00. Partírem cap Arta, Son Servera, Cala Millor,
Son Carrió, passàrem per un hermós llogueret, Son Negre,
Manacor i cap a Maria, uns 80 kms.

Una sortida molt plana, exceptuant el coll de
Morell, abans d’Artà. A l’aturada per berenar que va ser a
Son Servera, com podeu veure a la fotografía de Pere
Crespí, cercàrem l’ombra. A l’altra foto podeu veura una
aturada, forçosa, una foradada de la bici d’en Sebas, -
l’amic de Pere Ferriol –.

MARXES CICLISTES DEL MES D’AGOST 2010

Durant tot el recorregut, poguèrem observar tot el
traçat del tren, des d’Artà i fins Manacor, on s’atura..

Dia 14 d’agost era el dia assenyalat per acabar les
marxes per la Serra de Tramuntana, però una inoportuna
pluja ens va obligar a postposar-la.

Dia 28 d’agost fou la data escollida. A les 7.30
partírem cap a Palma, Establiments: Pedro Ferriol, Miquel
Perelló, Pep Ferriol, Toni Frau, Gabi Sabater i Joan Mas
(Mal·let), per trobar-nos amb Joan Mas Vives, Sebas, i
Kike més dos amics, total onze ciclistes. Sortírem
d’Establiments a les 9.00 cap a Esporles, Coll de sa

Bastida, Banyalbufar, Estellencs, Coll del Pi, breu aturada,
continuant cap al Coll de sa Gramola, baixant després
cap a Andratx, reagrupament i pujada cap al Coll des Graó,
fins a Capdellà, molt dur, i ja amb un bon sol. Passàrem
per Calvià, on dúiem ja uns 60 kms, i només quedava
pujar el Coll des Tords per l’arribada a Establiments. La
durada fou de 4 hores i deu minuts. A les dues i mitja,
arribàvem a Maria, ben cansats i pensant quina seria la
pròxima. Potser La Calobra?

Amb aquesta marxa haurem fet des de Pollença fins
Andratx, passant per Lluc, Puig Major, Sóller, Deià,
Valldemossa, Banyalbufar, Estellencs, Andratx i Calvià.
Molts de kms, molta calor, uns paratges espectaculars,
lluny del nostre poble.

A part de qualque sortida, ens queda preparar
l’anada a la VOLTA A MENORCA.Enguany se celebrarà
la desena edició. Per als mariandos, sera la vuitena
participació.

Molts d’anys, per les festes de la Mare de Dèu.
Salut per tots.

Pep Ferriol Torelló

10-10-10 30-01-11
Algaida – Maria de la Salut
10-10-10 06-02-11
Maria de la Salut – Sineu
10-10-10 13-02-11
Santa Mònica - Maria de la Salut
10-10-10 20-02-11
Maria de la Salut – Valldemossa At.
10-10-10 27-02-11
Sant Jordi - Maria de la Salut
10-10-10 06-03-11
Maria de la Salut – Santa Maria
10-10-10 13-03-11
Maria de la Salut – Santanyí

10-10-10 20-03-11
Porreres - Maria de la Salut
10-10-10 27-03-11
Maria de la Salut – Pil. La Soledat
10-10-10 03-04-11
Son Cladera - Maria de la Salut
10-10-10 10-04-11
Maria de la Salut – At. Paguera
10-10-10 17-04-11
Port Pollença - Maria de la Salut
10-10-10 01-05-11
Maria de la Salut – Juventud SF
10-10-10 08-05-11
Sp Valldemossa - Maria de la Salut

10-10-10 15-05-11
Maria de la Salut – Lloret
10-10-10 22-05-11
Alcúdia - Maria de la Salut
10-10-10 29-05-11
Maria de la Salut – Rotlet Molinar
10-10-10 05-06-11
Llosetense - Maria de la Salut
11-11-11 12-06-11
Maria de la Salut - Llucmajor

CALENDARI DEL CLUB DE FUTBOL MARIA DE LA SALUT DE SEGONA REGIONAL
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rock'n'ressaca


