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EDITORIAL
Quan s’acosta el darrer mes de l’any, tothom (persones, entitats, partits,
empreses, governs, institucions, etc.) s’acostuma a fer balanç d’allò que ha fet
alhora que marca línies de futur. I nosaltres, també. Com a associació, com a entitat
nascuda per dinamitzar la vida del poble (l’any que ve en farà vint-i-cinc anys), és
hora de fer balanç. I com a revista, nascuda simultàniament a l’entitat, també.
Si no hi ha cap denou, aquest any vinent, a l’estiu, l’Associació i la revista,
faran els vint-i-cinc anys (i la revista arribarà al número tres-cents). Girar la mirada
cap enrere, i fer balanç no és, així, excessivament complicat. N’hi ha prou repassant
tots i cadascun dels exemplars i veure com l’Associació ha omplert un espai de
vida associativa i cultural del poble en aquests darrer quart de segle i ha dinamitzat
alhora moltes altres entitats i activitats que han agafat el vol per elles mateixes. I
així mateix la revista. Una revista que nasqué com a espai de ressò escrit i gràfic
de moltes inquietuds, plural, amb un compromís indefugible amb la terra, la seva
llengua i les seves aspiracions i que ha anat aguantant amb força dignitat el pas del
temps i de les persones. Només mirant els primers números i comparant-los amb
aquests darrers es poden veure de manera evident uns formats, unes impressions,
que han variat substancialment. La qualitat del paper, la impressió de les fotografies,
la maquetació, la incorporació del color (que enguany s’ha vist incrementat
considerablement), ha dotat la revista d’una qualitat d’impressió més que notable.
És cert que l’accés a les noves tecnologies informàtiques han permès fer una feina
millor i més còmoda, però la voluntarietat i l’altruisme de les persones que l’han
seguit fent, no ha variat en absolut. Potser per això ens hem sentit tan gratificats, i
reconegut el nostre esforç, quan des de fora ens han distingit o valorat especialment
alguns dels nostres escrits, alguns col·laboradors, alguna fotografia, en el context
de la premsa forana. I això s’ha vist recompensat per una fidelitat extraordinària
dels subscriptors del nostre poble que mes rere mes l’esperen amb delit.
I volem seguir millorant. I enguany, per primera vegada, començarem l’any
obsequiant els nostres subscriptors amb una publicació diferent. El treball de recerca
que s’ha fet des de l’Arxiu del Museu de l’Educació de les Illes Balears sobre els
mestres de Maria a l’època republicana i el cas especial del mestre Madrigal,
convertit en llibre, serà distribuït gratuïtament. I és que tenim clar que tot el que
puguem fer per fer conèixer a la gent de Maria, aspectes de la nostra història com
a poble, ha de ser un objectiu irrenunciable. Com que la revista mai no ha estat
plantejada com a negoci els recursos, més enllà d’assegurar la seva impressió,
tornen tenir com a destinataris els mateixos subscriptors i i la millora de la seva
qualitat.
I ara, de cara al 2011, a preparar bé els vint-i-cinc anys i el número trescents. Temps hi haurà per donar compte dels actes que intentarem dur a terme.
MOLTS D’ANYS A TOTHOM!
BONES FESTES!

Amb el
suport de:
HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:
Grup d'Ornitologia Balear, Bartomeu Pastor Sureda, Francesc Vicens
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Segona Ona, Joan Ferriol Mascaró i Josep Ferriol
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ACTIVITATS DE FENT CARRERANY DURANT LES FESTES
MARIA MOSTRA ELS SEUS BETLEMS
Vos heu d’apuntar a l’ajuntament fins dia 23 de
desembre, deixant el vostre nom i telèfon. Ens posarem
en contacte amb vosaltres per visitar el betlem, i el
reproduirem a la revista de gener.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE «A L’OMBRA DE
LA PISSARRA: EL MESTRE MADRIGAL»
Dia 28 de desembre, a les 20 hores a Ca ses Monges.
Editat per l’Associació Cultural Fent Carrerany.
Autors: Joan Carbonell i Matas, Antoni Aulí Ginard,
Esperança Ramis de Plandolit i Jaume Serra i Barceló
de l’AMEIB.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE «DIGUEM VISCA
SANT ANTONI! UNA APROXIMACIÓ MUSICAL
A LA FESTA».
Dia 14 de gener, a les 20 hores a Ca Ses Monges.
Autor: Francesc Vicens Vidal
Editorial: Documenta Balear
EXPOSICIÓ DE «FOC I BANYES»
Des de dia 7 fins dia 17 de gener, a Ca Ses Monges.
Col·lecció de gravats de Joan Oliver, relacionats amb el
llibre «Diguem Visca Sant Antoni! Una aproximació
musical a la festa»

JORNADA BOLETAIRE: ESTUDIANT ELS BOLETS DE MARIA

Un moment de la jornada boletaire.

El micòleg Josep Siquier mostrant un bolet que surt a les
soques de les alzines.

Hora de classificar els bolets i fer el vermut.

I hora de trobar-los dins el plat.
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EL GOB commemora i recorda les persones i les entitats que ara fa 30 anys varen fer
possible la compra de La Trapa
La Trapa és el nom d’una petita finca (80 ha
d’extensió) situada al terme municipal d’Andratx devora
Cala en Basset , des de la qual se divisa una de les
panoràmiques més grandioses, amb Sa Dragonera al fons.
El mes d’abril del 1980 (ara ha fet 30 anys) el GOB va
iniciar una aventura, difícil i alhora engrescadora: la
compra de La Trapa, a través d’una subscripció popular,
amb participacions de 10.000 pessetes. A pesar de les
dificultats el projecte va avançar i la compra va ser una
realitat. L’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans
Qui va contribuir a la compra?
Amb el lema “Fes-te amic de La Trapa” la
novedosa iniciativa fou un èxit. Prop de 700
persones , entre el 1980 i 1983, feren una aportació
individual de 10.000 pessetes. Gent jove, gent gran,
empresaris i treballadors, gent de Palma i gent dels pobles,
i fins i tots de les altres illes varen subscriure
participacions. També hi va haver associacions (de
veïnats, d’amics, col·legis professionals, sindicats,
escoltes, empresarials, estudiants,....) de les Balears i de
la península que foren subscriptors.
Associacions conservacionistes de països
europeus varen ser també un puntal per acabar de comprar
La Trapa. Algunes d’elles donaren suport igualment als
inicis de la seva gestió, especialment la WWF, el Comitè
Suís de protecció dels Aucells, la Societat Zoològica de
Frankfurt i la UICN.
Per últim, també hem de destacar el paper jugat
per les administracions públiques en la compra,
concretament els ajuntaments. De l’ordre de 17 consistoris
de les Balears varen subscriure participacions de La
Trapa.
Altres iniciatives
La gran campanya per a la compra La Trapa va
tenir , a més a més, molts d’altres tipus de suports. Entre
el 1989 i el 1991, centenars d’artistes varen cedir obres
d’art per tirar endavant una subhasta que va permetre
acabar definitivament de pagar La Trapa. A la dècada
dels 80 hi hagué nombrosos concerts que feien promoció
i sobretot recaptaven recursos per a la compra. De la
mateixa manera, es feren exposicions amb l’objectiu de
seguir recaptant fons per a La Trapa, gràcies a la generosa
donació dels artistes.
Actuacions principals
La compra de La Trapa fou una iniciativa privada
davant la preocupant manca d’espais públics a l’illa i
especialment a la part sud de la Serra de Tramuntana, a la

que li han seguit tot un conjunt de tasques de gestió i
conservació que ha permès, entre d’altres coses:
• Consolidar i restaurar les marjades.- Al llarg d’aquests
anys hem aconseguit aixecar
esbaldrecs i restaurar marges de paret seca.
• Rehabilitació de la font , les mines i les canaletes.- La
font torna a rajar i s’ha rehabilitat
alguna mines i les canaletes
• Restauració del molí l’era i el mirador.- El molí de sang
el mirador i l’era tornen al seu estat
original, totalment restaurats.
• Inici de la restauració de les cases i els seus annexes.
De forma lenta i amb aturades, s’ha
iniciat la restauració de les cases.
• Reforestació. S’han sembrat milers d’arbres i arbusts al
llarg de tota la finca
• Posada en cultiu de terres abandonades. S’han posat en
conreu gran part de les antigues
marjades de La Trapa i s’han sembrat centenars d’arbres
fruiters.
• Millora i recuperació faunística.- El resultat de totes les
mesures ha comportat un augment de
la biodiversitat faunística.
• Cada any passen per La Trapa, centenars d’escolars i
milers de visitants, a la recerca d’un lloc
per gaudir
La Trapa fou declarada Reserva Natural Eurel.
També, fou declarada Refugi de Fauna. És Àrea Natural
d’Especial Interès, des del 1991, i Paratge Natural, des
del 2007.
L’incendi del 1994: una crisi que va ser una
oportunitat
Al mes de juny del 1994, La Trapa va patir un
greu incendi forestal que va cremar la pràctica totalitat
de la seva vegetació. Aquest incendi s’originà a la veïna
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finca de Ses Basses i afectà 1.500 ha del terme municipal
d’Andratx. Aquest incendi va fer canviar per uns anys
les prioritat en la gestió de La Trapa. Aleshores les
prioritats se centraren en la recuperació de la coberta
vegetal. A hores d’ara la vegetació natural s’ha recuperat
d’una forma espectacular.
La desgràcia que va suposar l’incendi se va
convertir en una oportunitat per despertar de bell nou
una enorme ajuda i solidaritat. Milers de persones
col·laboraren en fer net, sembrar, fer tancaments. Al
mateix temps fou l’hora dels músics, que deixaren
cançons per editar un disc o feren concerts a benefici de
La Trapa.
El voluntariat: un puntal
Des del primer dia de la seva compra, La Trapa
ha comptat amb l’ajut desinteressat de milers de persones
per dur endavant el projecte. De fet el voluntariat s’ha
convertit en la peça clau en l’engranatge de la gestió de
La Trapa. Gran part de les feines s’han pogut realitzar
gràcies a la col·laboració altruista de nombrosos grups
de voluntaris que dediquen el seu temps lliure a
col·laborar amb el manteniment i la recuperació de la
finca.
Les tasques realitzades pels voluntaris han estat
ben diverses: restauració marges, rehabilitar empedrats,
teulades, neteja d’enderrocs, tractament de fusta,
restauració del safareig, neteja de mines, atenció als
visitants, tala d’arbres cremats, sembra d’arbres, llaurat
de marjades, feines de l’hort, tancaments, manteniments
de camins, etc.
L’educació ambiental, el present i el futur
Ben aviat La Trapa se va convertir en un camp
per a l’educació ambiental. Ja l’any 1984 se dugueren a
terme campaments, que se repetiren els anys següents.
Des del 1997, i gràcies a la col·laboració de Sa Nostra,
es du a terme de forma ininterrompuda un programa
educatiu adreçat als escolar de tota Mallorca. S’ofereix
material didàctic als professors i activitats per als grups
escolar, perquè puguin conèixer el patrimoni arquitectònic
i natural de La Trapa, així com participar en la recuperació
forestal.
El futur de La Trapa haurà de seguir passat per
l’educació ambiental, per posar en valor els seus valors
naturals i culturals.
Dijous, dia 2 de desembre, acte per commemorar els
30 anys
Per commemorar aquests 30 anys, per reconèixer
públicament l’esforç de tantes i tantes persones, al suport
de tantes entitats que al llarg d’aquests anys ha fet possible
la compra i la recuperació de La Trapa, el GOB i els Amics

Tant l'escola de Maria com l'Associació Fent Carrerany,
participaren en lacompra de la finca de la Trapa.

de La Trapa duran a terme un acte el proper dijous dia 2
de desembre al teatre Xesc Forteza de Palma.
Al decurs de l’acte se presentarà un documental
sobre La Trapa, realitzat per Miraprim per TV de
Mallorca. El punt àlgid de l’acte serà el reconeixements
per aquelles persones i entitats que han destacat en el seu
compromís amb La Trapa i la seva conservació.
Hi haurà una actuació musical i s’acabarà amb la
presentació del projecte de futur: La Trapa 2015.
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SA BANDERA QUE FA FIDEUS
Bartomeu Pastor Sureda
Per les festes de la Mare de Déu de Maria, es
repeteix, any darrere any, una tradició que consisteix a
hissar, una setmana abans del dia de la patrona, una
bandera sobre el portal Major (de les dones) de l’Església
que vol indicar l’inici de les festes.
De la tradició, de col·locar la bandera a dalt del
portal Major, no en tenim cap constància documental, però
si tenim en compte que el portal Major s’acabà l’any 1881
i que aleshores les festes se celebraven a la Plaça de Dalt,
la del Pou (de Baix) encara no existia, i que a més la casa
de la Vila estava al costat de la plaça, el fet d’hissar la
bandera com a senyal de festa religiosa i civil, podria ben
bé haver-se iniciat a la darreria del segle XIX, pot ser ben
bé amb motiu de la inauguració del portal Major o de
l’escultura de la Mare de Déu de Marc Llinàs que presideix
la fornícula de l’esmentat portal Major.
D’on podria provenir la dita de “sa bandera que
fa fideus”? Ja vaig manifestar des d’aquesta revista la
meva opinió, diferent de la de don Miquel Estades Lladó,
rector molts d’anys de la nostra parròquia. Don Miquel,
en una entrevista (F.C. núm. 14, 1986-87) que li feien
Margalida Mas i Maria del Mar Ribas, a la pregunta d’on
venia l’expressió “la bandera que fa fideus”, contestava
que: “la bandera es posava nova sense estrenar, però el
vent... acabava per esquinçar-la i s’esfilegarsava, feia
fideus”. Era la interpretació de don Miquel, una
possibilitat que no tenim perquè descartar.
Per altra banda, jo seguesc mantenint, malgrat no
tenir a l’abast documentació oral i escrita, que ho confirmi
o rebutgi, una altra hipòtesi que ara passaré a exposar i
defensar.
Les festes de la Mare de Déu començaven just
acabades una de les tasques més importants del camp, la
batuda. Acabava l’estiu i la gent també començava a
exhaurir les reserves de farina vella, de l’any anterior.
Amb el blat novell a casa ja es podia tornar a fer farina. Si
tenim en compte que el blat era el darrer cereal que es
batia, a no ser que ja mancàs el temps de batre i aleshores
es feia una batuda pel consum particular, i que, per tant,
arribades les festes la gent ja tenia blat per tornar fer farina.
Era el moment de preparar una pasterada de fideus i
burballes. Fixau-vos que a Binissalem el plat típic són els
“fideus de vermar”, també el mes de setembre, per sant
Miquel, aprofitant la carn de les ovelles velles i magres
que amb moltes dificultats havien sobreviscut a l’estiu.
A Maria, a les possessions i a algunes cases de
particulars, dins del poble, hi havia molins de sang per
fer farina i trull i premsa per fer fideus i burballes.
La bulla de les festes agrupava les famílies, ja que

molts dels membres estaven llogats a les possessions i, a
voltes, no tocaven poble més que per les festes. Era el
moment en què havien cobrat la saldada, i a més era el
moment de tornar-se llogar o de perllongar el contracte
antic. Molts dels missatges, porquers, pastors, parellers...
arribaven a les festes amb alguns regals com animals de
ploma (pollastres, gallines) o de pèl (conills, llebres), que
eren consumits a les festes. Hem de pensar que el fideus
o les burballes eren plats extraordinaris, i més si eren amb
carn, ja que durant tot l’any el menjar era a base de sopes
(berenar), llegums (faves, ciurons, llenties, guixes...) per
dinar i altra vegada sopes o bullits,per sopar. Convé
recordar que l’arròs era un plat poc comú a la Mallorca
rural de finals del segle XIX i primeres dècades del XX.
La producció d’arròs a sa Marjal de Sa Pobla i Muro, i a
s’Albufera és de ben entrat el segle XX.
Una vegada exposada la meva teoria, i per tal
d’evitar controvèrsies, per què no relacionar els fideus
que feia la bandera, amb els que consumia el poble?
No seria, per tant, gens desafortunat i àdhuc pot
ser molt encertat, com ha proposat algun company des
d’aquesta revista, reivindicar el sopar popular a base de
fideus secs amb conill o llebre que és com segurament es
devien fer aleshores, amb un bon sofregit de tomàtiga de
ferro i ceba blanca mallorquina.
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EL CANT DE LA SIBIL·LA: PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT
Arran de la recent proclamació del Cant de la
Sibil·la Patrimoni Immaterial de la Humanitat tots els
mallorquins hem estat, i estam essent, testimonis d’un
esdeveniment social i cultural sense precedents: la
projecció global d’un fenomen local. Amb l’assoliment
d’aquesta fita la Sibil·la ha passat a “ressonar” arreu del
món.
El procés institucional per arribar en aquest punt
ha contribuit a dinamitzar el panorama cultural de
Mallorca a partir d’un element patrimonial, la Sibil·la,
fet que ha demostrat que té la capacitat de representar
una gran part de la comunitat illenca.
Durant el llarg procés que ara s’ha resolt a favor de
la Sibil·la, s’han alçat diferents veus que han representat,
i represeten, les maneres d’entendre aquesta catalogació.
Per una banda, els que estan a favor de consensuar una
imatge unitària de la representació. I per una altra, els
que estan d’acord en la candidatura com un reconeixement
de la Sibil·la com expressió que té infinitat de fórmules
escèniques, musicals i vivencials.
En tot cas, aquest procés ha servit per dinamitzar
la cultura local a favor d’un fenòmen global (que és la
UNESCO), per incrementar el sentit de pertinensa al
territori i per encetar un debat sobre qüestions relatives al
patrimoni oral.
A partir d’aquest moment, i després de les
celebracions, les institucions responsables d’aquesta fita
històrica, especialment el departament de cultura del
Consell de Mallorca, hauran de continuar treballant. A
hores d’ara la Sibil·la ja és coneguda arreu del món, la
notícia ha rebut un tractament global, i això
previsiblemente repercutirà sobre l’Illa.
L’assoliment de la Sibil·la Patrimoni Immaterial
de la Humanitat ha servit per crear un món d’esperances
i il·lusions. Mentre, el nou catàleg de la UNESCO promou

la Sibil·la arreu del món, fet que afavorirà canvis en la
manera de com volem ser vists i representats devant la
comunitat internacional, és un fet prou rellevant que cal
preveure i, si escau, reconduir. Les institucions
responsables, idò, ens hauran de fer reflexionar sobre el
tractament que s’ha de donar a la projecció internacional
del Cant, sobre la manera que s’ha de projectar i, sobretot,
quines pautes s’hauran d’assumir en el futur.
Francesc Vicens Vidal

NEIX L’ASSOCIACIÓ DE JUTGES DE PAU DE LES ILLES BALEARS
Des de fa poques setmanes ha vist la llum la nova i
única Associació de Jutges de Pau de les Illes Balears.
Una associació que reuneix la pràctica totalitat de Jutges
de Pau i substituts de Mallorca i que prepara la seva
expansió a les Illes germanes.
Un cop feta la presentació davant el President de
l’Audiència, Toni Terrassa, la junta directiva presidida
per Jaume Casasnovas (Jutge de Pau de Sóller), pretén
treballar per assolir la unió entre els distints Jutjats de
Pau i els seus components amb la finalitat de millorar el
servei a la ciutadania i la pròpia formació dels membres
que la composen. Els membres fundadors de la nova
associació, tenen molt clar que la justícia de Pau és la
base piramidal de la justícia i per això treballaran de valent
per apropar-la als ciutadans.
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UN NO POT MENYS QUE SENTIR-SE FORÇA
VULNERABLE...
Un no pot menys que sentir-se força vulnerable en
tèmer-se’n que les idees i els sentiments no poden ser
permanents o inamovibles: són dinàmics i van en la progressió
de fer un esforç per adaptar-se a un espai i un temps concrets.
La realitat canvia constantment i les modes passen, i això
exigeix una visió dinàmica de les relacions i del nostre interior.
El canvi sense demanar cap mena de permís es dóna i darrera
aquest en ve un altre i així successivament. D’aquí que
l’educació hauria d’atendre aquest fet i dotar de recursos els
al·lots perquè el dinamisme constant del món els permeti
adaptar-se a un sistema canviant sempre. Les idees sembla que
en tenir un caràcter definit han de quedar establertes, però les
idees són múltiples, variades i diferents. El que s’estableix a
mena de manaments són una sèrie de principis que el que fan
és agilitar la vida social i, alhora donen teòricament més
satisfaccions que disgusts en l’experiència del dia a dia. Per
exemple, la tolerància i el respecte mutu són condicions
necessàries per a la convivència en societat. Són requisits que
s’han de donar per la força per a no entrar en contradicció amb
si mateix o amb els altres.
A hores d’ara, tenir com a pare el pinyó fixe, els
prejudicis o les manies suposa regredir a temps primitius on
tot es feia amb agressivitat, força i obligació. Els temps milloren
o empitjoren -ho hem de saber- i cal calibrar-los des de la major
objectivitat possible: que la mentida ha estat una moda, sí, però
una moda que no ha solucionat cap problema, sinó que el que
ha fet és aplaçar-los o fer abstracció d’aquests, i així sols cal
dir que la condemna per a tothom és pegar-se l’hòstia més
grossa de la vida contra la paret que en l’experiència del
moment a moment va edificant. D’aquesta condemna, no en

Desembre 2010
fuig ningú perquè prest o tard la vida et passa factura. En passar
això, un escolta el record i se pened de moltes coses en qüestió
de un minut. Ni més ni pus: l’autocrítica funciona i amb ella
veim que si es tornassin donar les ocasions no ens comportaríem
d’aquella manera o no decidiríem tan aviat com ho férem.
El record és sovint feixuc i ha de servir com a lliçó per
no tornar caure en les errades en què caiguérem. Si cercam el
perill de tornar-hi caure som uns massoquistes que ens adelitam
amb el mal propi. El perill sol despertar l’adrenalina i molts no
ens cansem mai de cercar-lo: fer-ho és un suïcidi que va contra
els principis més actuals que afecten l’home, ja que el
coneixement més viu i pragmàtic és el que adquirim en
l’experiència del que veim, del que tocam, del que sentim o
del que deim. L’experiència alliçona i cal obrir els cinc sentits
al fets de l’experiència, que és la millor educadora per a
sobreviure en un món ple de diferències i contradiccions. No
fer-ho és negar-se la possibilitat de la més plena realització
des d’una vocació que és devota de la ignorància.
L’home cada dia aprèn coses sia de l’edat que sia, perquè
tot té continuïtat i canvi. L’art d’aprendre no s’acaba mai, i,
per això bons són els llibres, però ho són encara més la vida
social i l’entorn en què ens movem. Cada cosa ensenya i cada
cosa vol un aprenentatge i tot millora amb la pràctica. Fins i
tot els mecanismes més automàtics són millorables depenent
de les demandes i de la competència. L’home no és un autòmata,
no. L’home neix sent creatiu i com més creativa sigui la tasca
més se sentirà realitzat, perquè se’n temerà que la ment és viva,
inconformista i dinàmica, i darrere cada feina veurà com n’hi
ha una altra que la millora i una altra que la perfecciona. Així
s’ha anat fent el món quan el que no s’ha perdut ha estat el
temps. Pluja d’idees, experimentar i veure què passa. La vida
és això.
Lluc Matas 12.09.2010

RESPOSTA ALS DIMONIS DE SANTA MARGALIDA
En el primer escrit vaig voler deixar clar que els fets
relatats no tenien res a veure amb els dimonis de Maria A
la colla de Dimonis dels Infernets sols el vull dir endavant i
enhorabona, ja que preparar un grup com el vostre són molt
de mals de caps i només els que hi sou a dins ho sabeu.
Tant jo com la meva família si no hi formam part és
per falta de temps no per falta de interès, ja que temps
enrere havíem comentat amb altres persones de la vostra
colla que a Maria hi feia falta una dimoniada.
El meu escrit volia esser una crida d’atenció en pla
humorístic dels fets que va fer una persona, que aprofitant
la festa, no sé si pels efectes de la parafina que escopia o
per altres coses, va realitzar.
Com que han contestat vull donar la meva resposta
al seu escrit.
- Mai vaig voler fer una critica al dimonis del nostre
poble.
- El que vosaltres deis una escopinada de parafina i
una flamaradeta vist per uns infants i fet en un lloc
incorrecte no és cap tonteria

- Ja se sap que les cintes no tenen res a veure amb
les barreres que posen a Pamplona, però es considera que
el “bestiar” que hi havia a Maria té més coneixement; o
pensau que per assegurar un recinte vos han de tancar com
a la resta d’animals amb banyes?
- Personalment he assistit a les festes de Petra,
Vilafranca, Sant Joan i el darrer any a Ariany i allà el
dimoni pega amb una llendera, vencís o vergueta, però per
tots aquests pobles hi ha unes normes que les persones que
representen el dimoni respecten, cosa que no va fer el
vostre personatge.
- No he volgut anar a cercar lleis de seguretat a
l’espectacle però segurament n’hi ha més d’una que em
donaria la raó.
I ja per acabar, trob que fa beneit que un grapat de
dominis vileros m’hagin de dir a quin lloc he de viure, ja
que encara que no hagi nascut a Maria, m’hi trob molt bé.
Salutacions a tothom i foc a voler per la colla de
Dimonis dels Infernets.
Josep Genovard

FENT CARRERANY - 9 (273)

Desembre 2010

EL REBOST DE FENT CARRERANY
CAP DE LLOM EMBOTIT AMB
SALSA DE POMA
INGREDIENTS:
1 cap de llom
1 porro
3 pastanagons
1 tomàtiga grossa
1 ceba
1 canó de canyella
2 fulles de llorer
4 alls
2 branques de julivert
3 pomes
1 tassó de vi blanc sec
1 tassó d’aigua
sal, pebre bo, oli d’oliva

PREPARACIÓ:
Embotir la carn amb talls
prims de pastanagó i de
porro. Posarem sal, pebre
bo i oli a la carn i la
col·locarem dins una
palangana de forn. Tallarem
totes les verdures, les
posarem envoltant la carn, i
posam sal, pebre bo i un raig d’oli.
El posarem dins el forn a 160º més o menys una
hora i mitja o dues.
Quan es cuit ho deixarem refredar per poder tallarlo millor.
Capolarem les verdures amb la batedora, les
passarem pel colador xinès posarem la salsa
obtinguda dins una cassola per bullir uns 5 minuts i
reduir-la.
Encalentirem la carn i servirem juntament amb la
salsa.
Podem acompanyar-ho amb patata fregida, puré de
patata o verduretes bullides.
BON PROFIT!
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150 PERSONES AL III CONGRÉS DE PREMSA FORANA DE MALLORCA CELEBRAT A PORRERES
Al llarg de dues jornades, 19 i 20 de novembre, es
celebrà a l’auditori de Porreres, el III Congrés de Premsa
Forana, davant un total d’unes 150 persones, i amb la
inauguració a càrrec del batle de Porreres, Bernat Bauçà i
del president de Premsa Forana, Gabriel Mercè.
El Congrés, organitzat per Premsa Forana i
patrocinat pel Govern Balear i el Consell de Mallorca,
comptà amb la presència de la presidenta del Consell,
Francina Armengol, i del conseller de Salut i Consum,
Vicenç Thomàs. Així mateix hi foren també presents les
dues directores generals de Política Lingüística, tant del
Govern com del Consell: Margalida Tous i Rosa Barceló.
El programa del divendres dia 19 de novembre,
començà, després de la inauguració i salutacions, amb
una taula rodona entre quatre membres de diferents
publicacions de Premsa Forana, moderada per Magí
Ferriol. Seguidament Margalida Rosselló, lingüista de la
UIB i d’IB3 i Rosa Barceló, de Política Lingüística del
Consell, parlaren sobre el nou llibre d’estil editat pel CIM
i per la UIB.

Antoni Riera, Catalina Font, Magí Ferriol, Gracià
Sánchez i Jaume Vallbona

S’acabà la primera jornada amb l’assemblea
ordinària de l’associació de Premsa Forana, a més d’una
altra assemblea extraordinària per a la modificació dels
estatuts, amb l’assistència de 25 publicacions. Un sopar
de companyonia fou la cloenda d’aquest primer dia.
El dissabte dia 20 de novembre, encetà la jornada
la presentació del volum I dels “Estudis i la premsa local”
editat per l’Institut d’Estudis Baleàrics” a càrrec del seu
coordinador Miquel Àngel Tortell.
Un acarament entre Nofre Arbona i Miquel Puigròs,
de diferent generació, moderat per Gabriel Mercè, donà
pas a una altra taula rodona titulada: “Les notícies de la
part forana vistes pels mitjans regionals i autonòmics”,
amb la participació de Nekane Domblás, directora dels
Serveis Informatius d’IB3 televisió; Marisa Goñi,
directora de TV de Mallorca; i Pep Verger, redactor en
cap de la secció local del diari “dBalears”. Antoni Riera

Onofre Arbona, Gabriel Mercè i Miquel Puigròs

en fou el moderador. L’actuació estelar fou a càrrec del
fundador director de Vilaweb diari digital, Vicent Partal,
qui parlà sobre “la Premsa Forana a l’era digital”.
Just abans de l’arribada de les autoritats, a les 13,30
hores, es feu la presentació del projecte de creació d’una
Federació d’Associacions de Premsa de Proximitat dels
Països Catalans, amb l’actuació a l’escenari de Miquel
Àngel Marquès, de la Premsa Local de Menorca; Francesc
Martínez, de Publicacions Periòdiques Valencianes;
Estanis Alcover, de la Premsa Comarcal de Catalunya; i
Gabriel Mercè, de Premsa Forana de Mallorca.
La presidenta del Consell, Francina Armengol i
Gabriel Mercè, firmaren l’adhesió de Premsa Forana a la
petició de la declaració de la Serra de Tramuntana com a
Patrimoni de la UNESCO.
Seguidament es feu l’entrega dels guardons als
premiats als XII Premis Periodístics de Premsa Forana, a
càrrec de la presidenta del Consell, Francina Armengol,
el conseller de Salut i Consum del Govern Balear, Vicenç
Thomàs, el batle de Porreres, Bernat Bauçà, el president
de Premsa Forana, Gabriel Mercè i l’expresident de
Premsa Forana, Miquel Company. En feu de presentador
de l’acte, Rafel Oliver, vicepresident de Premsa Forana.
També s’entregaren uns diplomes per a 19 publicacions
que durant la darrera dècada han sobrepassat els 20 anys
d’existència.
A les 14,45 hores es feu un dinar de germanor amb
a prop d’un centenar de persones, i amb l’actuació d’un
grup de glossadors.
Per acabar la jornada Sebastià Serra parlà sobre
“la Premsa Forana com a document històric”, i Joan Carles
Palos xerrà sobre “la premsa de proximitat”.
Com a cloenda d’aquest III Congrés de Premsa
Forana, hi hagué una excel•lent actuació musical a càrrec
del grup de Llucmajor: Percutrò.
Els assistents s’acomiadaren d’aquestes dues
intenses jornades amb un refrigeri final, ja a les 19,30
hores.
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XII PREMIS PERIODÍSTICS PREMSA FORANA DE MALLORCA
L’Associació de Premsa Forana de Mallorca
convocà la dotzena edició d’aquests premis, amb la
participació del jurat format per: Neus Fernández, cap de
Comunicació del Govern Balear; Miquel Company,
expresident de Premsa Forana i president del jurat; i Biel
Massot, expresident de Premsa Forana.
Hi participaren un total de 14 publicacions, amb
43 treballs presentats en les cinc modalitats diferents.
El premi ha consistit en 1.000 euros per categoria,
i un diploma entregat en el transcurs del Congrés.
Premi al millor REPORTATGE:
“Plecs de cultura popular XX. L’ensenyament”
de la publicació MIRAMAR
Premi a la millor ENTREVISTA:
“Joan Font Massot” de Miquel Monroig
de la publicació UNA OLLA D’ARAM

Premi a la millor FOTOGRAFIA:
Foto de portada, de Rafel Pisà
de la publicació COANEGRA
Premi al millor article d’OPINIÓ:
“No a la maquiavèl·lica vinculació de crisi i immigració”
Signada per Elizabeth Sánchez
de la publicació TALAIA
Premi al DISSENY a la millor pàgina:
Disseny de la portada
de la publicació UNA OLLA D’ARAM
Fent Carrerany ens presentàrem a totes les
categories i fórem finalistes en les de millor fotografia,
amb la foto Rock'n'ressaca feta per Magí Ferriol, i en la
de millor article d'opinió amb lacol·laboració d'Antoni
Gelabert "Un somni que t'arriba massa tard: Carta sentimental a Antoni Mas"

ANTONI GELABERT PRESENTA EL LLIBRE AL
COL·LEGI DE METGES DE LES BALEARS
El nostre col·laborador Antoni Gelabert Mas, metge
de professió, catedràtic d’urologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona i Cap del Servei d’Urologia de
l’Hospital del Mar, amb gairebé quaranta anys d’exercici
de la medicina, ha publicat un llibre “Comunicació metgemalalt. Reflexions per a un canvi de model” en què
reflexiona sobre el paper que la comunicació ha de jugar
en aquesta
relació més
enllà del marc
estrictament
professional.
L’exercici
de la medicina
comporta que
en determinats
moments la
paraula del
metge, va més
enllà
de
traslladar un
s i m p l e
diagnòstic al
pacient, ja que
l
a
transcendència
de
la
informació
(una
mala

notícia, per exemple) necessita un component ètic i
humanístic que asseguri que el missatge sigui ben
interpretat i alhora que vagi carregat d’un to, no
paternalista, però sí emocionalment que no ocasioni cap
trauma al pacient que escolta les paraules del professional.
Mogut per aquesta idea, el doctor Gelabert trasllada
al llibre experiències viscudes que l’han duit a reflexionar
sobre aquest tema i fa tot un seguit de propostes de
conducta que considera imprescindibles per a la formació
dels nous professionals de la medicina.
Així, el passat dimarts dia 30 de novembre, el
Col·legi de Metges de les Illes Balears acollí la presentació
del llibre, que comptà amb la presència, a més de l’autor,
del coautor, Biel Fortuny, del Degà del Col·legi, Antoni
Bennàssar, i de Josep Pomar, director gerent de l’Ib-Salut.
Esperem que en alguna data propera també en
puguem fer una presentació al nostre poble.

FENT CARRERANY - 12 (276)

Desembre 2010

Desembre 2010

FENT CARRERANY - 13 (277)

EXCURSIÓ A LA FINCA DE PLANÍCIA

Per amunt s'ha dit seguint en Pere, el nostre guia.

Hora de recuperar forces davant les cases de Planícia.

Això s'empina! Feim un descans?

Una foto tots plegats. Qualsevol excusa és bona per
descansar.

La vista, dalt de la Mola de Planícia (940 metres), és
excepcional.

Com que feia fred, un poc de foc per escalfar els ànims i
torrar qualque esclata-sang.
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BULLIT DE NOTÍCIES
LES OBRES DE LA PLAÇA
Si en el darrer número de novembre ens fèiem ressò de la
quantitat d’obra pública que es feia a Maria, ara, un mes
després, la cosa continua. La plaça, el centre neuràlgic
del poble, continua enlaire. Les pedres rectangulars que

l’han de voltar i que han de substituir l’asfalt de la calçada,
es van col·locant i ja ocupen l’espai que va des de Ca’n
Tomeu fins davant Sa Nostra. Un cop col·locades totes
les canonades que han de recollir les aigües pluvials, la
velocitat de col·locació de l’empedrat és més ràpid.
Esperem que de cara a les festes de Nadal ja estigui
enllestit i la plaça torni recuperar el seu aspecte. Tot aquest
rebombori ha comportat que el mercat dels divendres
s’hagi hagut de desplaçar al començament del carrer Nou.
El passat 25 de novembre la Consellera de Comerç
Francesca Vives, que subvenciona les obres amb el 90%
del seu cost, visità les obres.

EL POBLE DE MARIA A IB3
Aquest passat mes de novembre, el nostre poble, Maria,
fou la convidada al programa dels capvespres d’IB3,
971.Balears. Una nodrida representació de persones que
representaven entitats, associacions i ajuntament, o
aspectes professionals en què destacassin, feren acte de
presència a les instal·lacions de la televisió de les Illes
Balears, on foren entrevistats en directe pel seu
presentador Joan Monse. Els aspectes morbosos i
lacrimògens que el personatge sol usar en les seves
entrevistes no va ser de l’agrat de tothom, tot i que el
programa va ser seguit massivament i fou tema de
conversa al llarg de tota la setmana. I la setmana següent,
més protagonistes mariandos. El programa estava dedicat
a matrimonis de 50 anys i hi participaren elsnostresveïnats
Joan Ferriol Bergas i la seva esposa Catalina Jordà Vanrell.

UNA CIRCULACIÓ COMPLICADA
Són diverses les persones que ens han fet arribar les seves
queixes sobre el tema de la circulació, a partir de les obres
que envolten la plaça. Alguns feien referència a la manca
de senyalitzacions que des del centre del poble enviïn la
circulació rodada cap a les carreteres de Sineu , Santa
Margalida o Petra, ja que si un no coneix les desviacions
que s’han d’agafar es pot passar una bona estona fent
voltes
INAUGURACIÓ DEL TANATORI I DE
L’AMPLIACIÓ DEL CEMENTERI
Amb una missa celebrada al mateix cementeri es procedí
a la inauguració oficial del nou tanatori i de les noves
instal·lacions del cementeri municipal. El tanatori amb
un cost de 50.000 euros és una antiga aspiració municipal
que ara s’ha vist realitzada, després de molt de temps

JAUME SANTANDREU SURT DE CAPELLÀ
El conegut Jaume Santandreu, el capellà dels pobres i
dels marginats, ha estat notícia per la seva renuncia pública
a l’exercici del sacerdoci. En Jaume Santandreu, s’ha de
recordar que va estar destinat a Maria durant un bon grapat
d’anys Fent un bon tàndem amb en Père Fons. Del seu
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BULLIT DE NOTÍCIES
EL CENTRE SANITARI JA ESTÀ BEN AVANÇAT.

pas per Maria, cal recordar la posada en marxa del
menjador social, la inauguració de la Capella Fonda com
a espai cultural, així com moltes iniciatives que sempre
tengueren un fons social i de compromís.
Molta de sort a en Jaume, en aquesta nova etapa de la
seva vida.

LA LOTERÍA DE FENT CARRERANY AL
NÚMERO 60.182
Enguany, com cada any, la nostra associació torna
optar a treure la Grossa de Nadal. El número que jugam
és el 60.182, un bon numeret si us hi fixau bé. Així que ja
ho sabeu. Si voleu compartir la Grossa amb nosaltres i
alhora contribuir a fer possible que la revista tiri endavant,
comprau algunes participacions al preu de 3 •.
EL PROPER DIA 10 DE GENER LES CLASSES JA
ES FARAN A L'EDIFICI ESCOLAR NOU.
Si les coses van així com estan planificades, al segon
trimestre començaran les classes al nou edifici del carrer
Pujolet. Per això ja s'han mantingut reunions entre la
Direcció General de Planificació i Centres, l'Ajuntament,
la direcció de l'escola i l'Apima per conèixer els darrers
detalls que manquen i com s'ha de solucionar. Així, la
setmana del 13 al 17 de desembre es té previst que hi
duguin el mobiliari nou per part de les empreses
concessionàries i després l'Ajuntament en coordinació amb
l'escola, procedirà al trasllat del que s'hagi d'utilitzar dels
edificis actuals.

Vist l'estat actual de les obres de lanova unitat sanitària
tot fa pensarque els terminis previstos perlaseva
inauguració es durant a terme puntualment. A finals de
novembre amb els vidres col·locats, la façana arreglada
l'aspecte de les obres ja mostrava que s'acosta al final i
prest podrem gaudir tots d'aquesta important millora
sanitària.
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DEMOGRAFIA
TELÈFONS D'INTERÈS:

ENS HAN DEIXAT:

AJUNTAMENT

Madò Antònia Mas Ginard ens deixà el
passat dia 2 de novembre a l'edad de 84 anys.
Vivia al carrer Antoni Monjo, número 11.

Madò Catalina Gual Matas ens deixà el passat dia 6 de
novembre a l'edat de 91 anys. Vivia al carrer Major, número 33.
Que descansin en pau

BENVINGUTS:
Na Isabel Ferriol Vanrell, va néixer
el passat 28 d'octubre i és fill de N'Antoni
Ferriol Obrador i de n'Isabel Vanrell
Mascaró.

N'Adam Douhri va néixer el passat dia 31 d'octubre. Els seus
pares són en Mimoun Douhri i na Layla Karraum.
Na Clara Quetglas Mas va néixer el passat dia 8 de novembre.
És filla d'en Bartomeu Quetglas Mas i na Margalida Mas Font.
En Marlon Jeanpierre Romero Barrezueta vingué al món el
passat dia 28 de novembre. Els seus pares són en Marlon Wilson
Romero Armijos i na Dorin Helizabeth Barrezueta Callaguazo.
Enhorabona als seus pares i família.
Dalt la Mola de Planícia

971525002
(Fax) 971525194
Policia Local 971100112
BIBLIOTECA
971525688
UNITAT SANITÀRIA
971525463
(cita prèvia) 902079079
APOTECARIA
971525020
OFICINA DE CORREUS
971858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)
971525083
ESCOLA DE BAIX
971525252
LOCAL TERCERA EDAT
971525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL
971525457
PARRÒQUIA
971525033
GESA: AVARIES
902534902
SOREA,
Servei d''aigua
971644004
Avaries
971644006
EMERGÈNCIES
112
BOMBERS
085
HOSPITAL MANACOR Informació
971847000
Urgències
971847060
Cita Prèvia 971847100
HOSPITAL D'INCA
971888500
AMBULATORI D'INCA
971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA
061
SON DURETA (Centraleta)
971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca)
971502850
AMBULÀNCIES
971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
MANCOMUNITAT DES PLA
971830441
PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu
971520203

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16.30 a 20.30 hores.
UNITAT SANITÀRIA: de dilluns a divendres
de 9 a 15 hores. (els dimecres, de 14 a 19 hores)
BIBLIOTECA:
Dimarts a 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
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MES DE OCTUBRE
Temperatura Màxima
29,1º C (Dia 8)
Temperatura Mínima
9,8º C (Dia 18)
Temperatura Mitjana
18,7º C
Mitjana Màximes
TOTAL: 85,5LITRES 22,8º C
Mitjana Mínimes
14,5º C

PLUVIOMETRIA
Dia 10 ............ 19 l.
Dia 12 ........... 47 l.
Dia 14 .............. 2,5 l.
Dia 17 ............ 14 l.
Dia 25 ............. 3 l.

POEMES I GLOSES
Faula poètica de Nadal
(Núria Freixà i Doménech)
Heu pensat mai que el Nadal
no és tan alegre al corral?
Quan arriba, els pobres galls,
sí que en fa d'escarafalls!
I vosaltres repapats
a la taula ben sentats,
mentre traspassa l'oloreta
de la cuina a la saleta.
Així sol passar sovint
en aquest món que vivim.
Mai la joia sol ser igual
per tothom, quan ve NADAL.

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

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

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

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

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

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma

Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

06:10 06:25
11:15 11:40 11:55
13:55 14:10
17:45 18:10 18:25
Diumenges i festius:
08:15 08:40 08:55
15:45 16:10 16:25

07:30
13:00
15:15
19:30

09:45
13:45
17:45
19:45

10:00
17:30

10:30 11:35 11:45 12:00
19:45 20:50 21:00 21:15

10:50
14:50
18:50
20:50

11:00
15:00
19:00
21:00

11:15
15:15
19:15
21:15
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
La portada del mes està protagonitzada per la
Inauguració de l’exposició de fotografia artística a la
Capella Fonda. Com és normal l’Editorial se’n fa ressò
d’això i de les altres activitats culturals del mes anterior.
Molt relacionat amb això és l’aproximació que ens
fa en Joan Gelabert a La presència de Maria a
l’Onomasticon cataloniae de Joan Coromines. Giram
pàgina i hi llegim una crònica de l’exposició de la Capella
Fonda.
En Magí Ferriol recorda la seva etapa d’escolanet
a Memòria R.A.M. Seguim llegint i ens trobam un article
que té com a títol Camp de golf a son Pont? No gràcies.
És com si no ens haguéssim mogut en el temps ja que
avui dia hi ha la polèmica de Son Bosc, no fa tant de Son
Real... No n’hem après!
Per contrarestar aquest mal gust de boca, es prepara
una exposició dedicada al Nadal de Terra, per dur-la a
terme durant aquestes dates.
A la secció de Demografia ens han deixat l’amo en
Gabriel Ginard, madò Francisca Bergas, l’amo en Joan
Quetglas i l’amo Antoni Ginard. Aquest mes sí que hi ha
una benvinguda, na Catalina M. Quetglas. Ja l’han feta
en Miquel Company i na Martina Vives.
Si el mes passat la secció de Correu obert anava
plena, aquest mes no queda curta ja que en Joan Gelabert
i en Jaume Mestre contesten les missives anteriors. El
Bullit de notícies també en va ple i hi llegim coses com
que Sa Nostra premia na Joana Castelló o la presentació
dels llibre Cases de molí entre d’altre coses.
Sa Xerradeta del mes és amb en Joan Vives el qual
ens il·lustra sobre la vida del camp. Giram pàgina i hi
trobam un Homenatge a Companys a la Capella Fonda.

Seguim amb temes culturals na Margalida Mas ens parla
de Filosofia 6/18, relacionant aquesta disciplina amb el
currículum escolar.
Passam a l’ecologia i en Jaume Lladó ens informa
dels Camps de treball a Cabrera. L’actualitat política és
present a la Casa de la Vila.
Els Passatemps fan que passem una estona
entretenguda.
Ja acabam la revista i ve el Carrerany Esportiu, on
en Jaume Mestre ens posa al dia dels resultats de Fonthisa,
n’Enric Pozo ens diu les noves del Club d’Escacs i el
Club Ciclista fa un repàs a la temporada.
Per acabar l’excursió, que aquest mes serà al Puig
de Sant Martí d’Alcúdia. Com que acabam l’any, i fem
un repàs de tot el hem fet, a les darreres pàgines hi ha
l’Índex de les revistes de l’any i dels autors que hi han
participat.
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La 2ona ONA prepara les festes de Nadal
Ja ha començat la campanya de renovació dels socis
Arriba el desembre i les festes de Nadal i Sant Antoni.
Amb aquest motiu, l’Associació de la Segona Edat de Maria
de la Salut ha preparat una programació d’activitats ben ample
que comença el diumenge dia 5 i el dimarts dia 7 amb dos
tallers de cuina nadalenca al local social. El primer dia, a
partir de les 17:30 h, na Joana Maria Pons farà panellets de
Nadal (coquitos i mantecados) i el segon dia, a partir de les
20.30 h, na Margalida Obrador farà tambor d’ametla i ametles
ensucrades (garrapinydes). La festivitat de la Constitució, el
dilluns dia 6, hi haurà un taller de neules de Nadal a les 18
hores, al mateix lloc. Aquestes tres activitats seran de franc per
a tots els associats i sense inscripció prèvia.
La segona festa de Nadal, el diumenge dia 26, seguint
la tradició dels anys anteriors, arribarà el bingo i la xocolata
amb ensaïmades a partir de les 17 h, també al local social. La
inscripció romandrà oberta fins el 20 de desembre i s’han de
pagar dos euros per persona.
La convocatòria del darrer dia de l’any, el divendres
31 de desembre és amb motiu del sopar i ball de Cap d’any
amb el Dúo Harlem a Cas Metge Monjo. A més del sopar i el
ball, hi haurà el raïm per a les campanades, el cotilló i la xocolata
amb ensaïmada a les 2 de la matinada. Tot això per 50 euros.
El diumenge dia 16 de gener, el vespre de Sant Antoni,
a la Plaça des Pou, amb la col·laboració de l’Ajuntament, la
2ona ONA prepararà el fogueró i torrada de Sant Antoni.
Com l’any passat, l’Ajuntament donarà per torrar i beure,
mentre que al voltant del fogueró es podrà torrar, ballar i fer
bulla. No es necessita inscripció prèvia.
Dins el mateix mes de gener del nou any, el dissabte
dia 22 de gener a les 21.30 h. està prevista una altra pamboliada
i ball amb el Dúo Harlem al local social al preu de 2 • per
associat.
Unes quantes setmanes després, el darrer cap de
setmana de febrer, aprofitant el pont del primer de març, s’ha
organitzat un cap de setmana en un hotel. Però la gran novetat
de la programació d’aquesta temporada serà el viatge a Galícia
que es farà el cap de setmana dels dies 25, 26 i 27 de març,

amb partida a primera hora del divendres i arribada el vespre
del diumenge. Tot això mentre la junta directiva de l’Associació
cerca idees amb l’objectiu de fer una comparsa per participar
a la Rua de Maria.
Activitats del mes de Novembre.
Pel que fa a les activitats celebrades el mes de
novembre, la primera va ser una excursió a la possessió de
Raixa i a Sóller amb la visita al Museu de Can Prunera. Una
activitat en què hi participaren 34 associats. El dinar de pa i
taleca va ser al Port de Sóller.
El cap de setmana següent, el dissabte dia 20, es va
celebrar una pamboliada i ball al local social, amb el Dúo
Harlem i amb nou rècord de participants ja que 68 dels associats
hi participaren.
Els divendres dies 19 i 26, a la biblioteca municipal,
s’han realitzat dos tallers de correu electrònic, cercadors per
internet i xarxes socials, adreçats a persones sense coneixents.
Hi participaren 19 persones en aquesta activitat patrocinada
per l’Àrea de participació ciutadana del Consell de Mallorca.
El mateix divendres dia 26, també hi hagué una taller
de risoteràpia amb l’assistència de 15 dels associats. Una
activitat a càrrec de na Kika Munar.
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Qui dies passa novembre 2010
Diumenge 7: L’estat de les clavegueres, les clavegueres
de l’estat. Com cada diumenge al matí pas per la papereria
a recollir el setmanari El Temps i comprar algun altre
periòdic que em complementi la lectura dels diumenges
(el Diari de Balears ens el duen a casa). Em fix en la
portada d’El País i llegesc que a l’interior hi ha una
entrevista de Juan José Millás a Felipe González. El tema
m’atreu i fa que em decidesqui per aquest diari. I un cop
a ca nostra, després de dinar m’hi pos. Llegesc l’entrevista
(gairebé quatre pàgines d’una prosa periodística
excel·lent), mentre m’envaeix un sentiment que mescla
alhora nostàlgia (pel temps passat, és clar) i ràbia. Sí, ràbia,
impotència, oi, quan llegesc tot l’apartat on l’expresident
parla de les clavegueres de l’estat, dels fons reservats, de
la guerra bruta, de pràctiques il·legals emparades per les
institucions de govern i sobretot quan parla de la
possibilitat (no duita a terme, encara que no per problemes
morals) d’haver-se “carregat” tota la cúpula d’ETA, quan
va rebre un avís sobre el lloc en què es reunirien, en
territori francès. Només la possibilitat d’una mala reacció
de l’estat veí, el va fer renunciar a eliminar-los físicament.

Temps era temps: Felipe González i Alfonso Guerra

Sentir com un dirigent “democràtic” es pugui
qüestionar sobre una decisió no presa al marge de tota
autoritat democràtica, legal, o judicial, a mi,
particularment, m’escarrufa. L’erradicació de la violència,
la persecució del delicte que no véngui avalada, protegida,
per l’acció judicial, oberta i transparent en el fons i en les
formes, es posa al mateix nivell dels violents. Sí, ja sé
que per als que tenim una certa edat, els casos de les lluites
implacables contra les Baader-Meinhoff a Alemanya, les
Brigades Roges a Itàlia o l’IRA a la Gran Bretanya,
podrien ser exemples semblants i les actuacions dels
governs “democràtics” respectius foren contundents i al
marge de tot plantejament legal, però tot i això no puc
evitar una certa repugnància davant d’aquesta possibilitat
de fer la “seva” justícia sense haver-ne de donar compte a
ningú.
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Divendres 12: Memòria històrica, neurones en recés i
pedagogies mal enteses i mal aplicades. L’escena té lloc
en un centre educatiu. Els protagonistes són ensenyants i
alumnes. Tres i tres. Les ensenyants, totes, es mouen entre
els cinquanta-cinc i els seixanta i tants; els alumnes tenen
catorze o quinze anys. La conversa és distesa i banal, fins
que no se sap perquè el tema deriva cap als immigrants
magribins (nombrosos, diu ella) que viuen al poble d’una
de les docents. I surt de tot. L’ús i abús que, segons ella,
fan de les prestacions socials que la nostra societat els
atorga, és la idea primera que sorgeix d’un llarg enfilall
de greuges. Que si se n’aprofiten dels subsidis, de la
sanitat, de ser els primers a rebre ajudes, a ser atesos, que
si no admeten segons quines normes, etc., etc. A poc a
poc tots els immigrants apareixen en el mateix sac, en un
seguit de retrets absolutament caòtics i sense sentit. Els
tres alumnes (tots tres, curiosament, fills de la darrera
fornada immigratòria) escolten i callen. I en un gir
inesperat, poc coherent, es lamenta, ara, de l’actitud
d’aquells que al seu poble han organitzat una manifestació
per queixar-se del paper que Espanya ha jugat, i juga, en
el conflicte saharauí. Quan una de les companyes de feina,
coneixedora que l’altra docent present a la tertúlia fa anys
que té a l’estiu una nina saharauí acollida i que es pot
sentir incòmoda davant tanta invectiva absolutament
injusta, canvia el cantet i el to i li comenta que està
desbarrant de valent i que valdria més que ho deixàs anar,
alhora que li intenta dir que la ignorància és la que
presideix la majoria d’aquestes manifestacions. Per edat,
totes tres semblant, amb el mateix període històric viscut;
per estudis, totes tres universitàries, per tant suposadament
proveïdes d’un bagatge cultural d’un cert pes i
d’inquietuds suposades; per docents, proveïdes de valors
ètics que suposadament han de transmetre als alumnes,
des de les seves respectives matèries. Res d’això. La
protestaire no sabia res del tema del Sàhara, de la marxa
verda, de l’alçada de cul d’Espanya, del referèndum
promès a aquella gent per les Nacions Unides i
sistemàticamet ajornat, dels campaments d’exiliats en
territori argelià, de la repressió marroquina, de la
substitucio de població autòctona saharauí per població
immigrant marroquina, per modificar el cens Res de res.
Ignorància total. Buidor total. Vidres monocolors. El
farciment ideal per a la xenofòbia que traspuava en les
seves manifestacions. I els alumnes, escoltant.
Dilluns 15: Saïda Saadouki i la sentència
condemnatòria. Per a desgràcia nostra, els exemples són
múltiples i variats i la sentència que avui llegesc a la
premsa no em ve de nou. Aquest estat que ens ha tocat
“en sort” no ens estima. I, com és lògic, els seus servidors
i guardians, tampoc. El cas de la traductora marroquina
Saïda Saadouki, contractada pel Cos Armat de la Guàrdia
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Saïda Saddouki i Tomeu Martí, de l'OCB.

Civil es remunta a l’agost de 2007. Aquesta jove traductora
marroquina fou contractada per traduir del bereber i de
l’àrab al castellà per a la Guàrdia Civil a Mallorca. El seu
pecat fou creure que en aquesta terra “nostra”,
independentment de la seva feina professional, podia viure
en català, la llengua pròpia del territori i que ella havia
après per integrar-se al país de la manera més natural.
Però topà amb la Guàrdia Civil, un cos armat estatal que
ignora, quan no menysprea, o ataca, tota llengua que no
sigui la castellana, ja que són innombrables els casos en
què s’han produït discriminacions i abusos de poder sobre
ciutadans illencs per expressar-se en català davant
membres d’aquest cos. A la porta d’entrada del quarter ja
no la deixaren entrar al·legant que com que no l’entenien
no sabien què volia i que els parlàs en castellà. L’endemà
un cop a dins de la caserna, fou el capità qui li etzibà el
doble “mora i catalanista”, un gravíssim insult, que mostra
el doble racisme del personatge. Quan ella ho denuncià,
el capità la denuncià a ella, al·legant que tot eren falsedats.
Quan la defensa de Saïda volgué usar les filmacions de
les càmeres de seguretat de l’entrada de la caserna,
aquestes, oh casualitat! havien desaparegut. I és clar,
segons la preclara i justa justícia espanyola, quan una cosa
no es pot provar, no queda així, sinó que com que el
denunciant és un servidor de l’estat, de jerarquia superior,
automàticament se li dóna la raó i condemna el d’inferior
categoria per difamació. El fonament de la sentència ha
estat, coma envant, coma enrere, aquest.
Dilluns 29: Homenet petit, carretet minúscul, mula
grandiosa. En aquestes alçades de l’any encara no havíem
posat en funcionament l’estufa de llenya, però aquests
darrers dies el fred ha vengut de manera sobtada i les
temperatures gèlides s’han apoderat dels carrers i l’interior
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de la casa necessita qualque cosa més que una estufa de
butà. Així que quan surt de la feina, en lloc d’anar cap a
casa pas per una finca familiar per recollir uns quants
troncs que ja tenia tallats i guardats de feia temps per
estrenar l’estufa. Poc abans d’arribar al camí de terra que
m’ha de dur al bocí, en el darrer tram asfaltat, després
d’un revolt molt tancat, he de frenar de cop ja que em cop
la calçada ocupada per un carretet, enganxat a una bístia
i un homenet amb un sac recollint les garroves caigudes
sobre l’asfalt.
L’escena és força curiosa, sobretot per allò que
anomenaríem la singularitat i desproporció dels elements
que la conformen. L’homenet és gran, passa dels vuitanta
de llarg, potser més i tot, sec, vestit amb pantalons de
vellut, amb boina i amb camisa de franel·la obscura. Les
cames, eixancarrades, marcant un rombe gairebé
impossible, fan del personatge, un exemplar especial,
curiós. El carretet i la mula entravessats de banda a banda
del camí, encara reforcen més la singularitat de l’escena.
El carretet, minúscul, gairebé de jugueta, segurament
preparat per ser enganxat a una somereta d’igual tamany,
apareix enganxat a una mula, gran, amb una panxa
enorme, que eixanca i gairebé rebenta els braços del
carretet, el qual per mor de la diferència apareix
perillosament desnivellat de tal manera que pareix a punt
de quedar descarregat de l’animal.
L’homenet em veu i amb el sac a la mà em fa senyal
que m’esperi. Jo li responc, traient el cap per la finestra
del cotxe que tranquil, que no tenc pressa. I ell, a poc a
poc, xino-xano, acaba de posar dins el sac aquella mitja
dotzena de garroves que encara tenia per recollir.
Desplaçant-se rítmicament sobre aquelles dues cames tan
disforges, l’home arriba a l’alçada de l’animal, posa mà a
una regna que penjava del seu cap i fa moure l’animal
fins a posar-ho to (bístia i carretet) dins el bocí de terra.
Alçant-li la mà, per acomiadar-me i donar-li les gràcies,
l’observ per darrere vegada i el veig al costat de la mula,
de color semblant al vestit de l’homenet. Gairebé ni se’l
veu.
Joan Gelabert Mas
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RECORDANT TEMPS PASSAT
En el darrer escrit que vaig fer en aquesta revista parlava
de quan era petit i vaig estar ingressat a l’Hospital
Provincial de Palma. Ara podria fer-ne un altre prou llarg,
però només diré quatre paraules de Son Dureta. Hi vaig
estar dos mesos justs i puc dir que en bona hora i sort que
m’hi dugueren.
De Son Dureta, començant pels metges, infermers,
infermeres i tot el personal que me va atendre, sols en
puc contar lloances. Hi va haver dies que ho vaig passar
molt pillo i aquests dies l’atenció que me dispensaven era
exquisida.
Durant aquests dos mesos hi va haver dies que fins i tot
m’havien de donar el menjar a la boca, per poder firmar
les autoritzacions per operar-me, fer-me un TAC, etc. Ho
havien de fer algun dels fills o filles “per ordre”. Ara fent
un poc d’esforç puc començar a escriure.
Cal destacar que durant aquests dos mesos, els meus fills
i filles, i sense que jo ho insinuàs, se degueren posar
d’acord entre ells perquè sempre n’hi hagués un durant
les 24 hores i cada dia horabaixa feien el canvi, quan
arribava el que havia de quedar l’altre se n’anava. I la
meva dona no va fallar cap dia, venia el dematí i fins
l’horabaixa, això no ho oblidaré mai.
Ara ja passaré a temps enrere, de l’escrit de memòries de
la meva joventut, contaré de quan vaig estar llogat a la
possessió de Son Burgues de Petra, de com a través d’en
Rafel de Sant Joan m’hi va llogar. Amb en Rafel, més
ben dit, a ca son pare hi vaig estar dos mesos durant la
temporada d’ametlles, figues i garroves. En Rafel ja
m’havia parlat que quan acabàs la temporada amb ell, dic
amb ell perquè passàrem més d’un mes nosaltres dos en
una finca d’unes quantes quarterades de figueral que
anomenaven Son Baró.
Així que un dijous (jo havia d’acabar el dissabte), en Rafel
i jo partírem cap a Son Burgues, hi havia més o manco un
quilòmetre; arribats davant les cases en Rafel s’arrambà
al portal i decantant la cortina va cridar:
-Madona, madona.
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Quasi tot d’una se va sentir una veu de dona que
demanava:
-Qui és?
Al mateix temps que compareixia cap al portal. Vaig veure
que ja se coneixien perquè va saludar en Rafel pel seu
nom i en Rafel li va demanr per en Martí i ella respongué
que no podia estar molt a venir, que havia anat fins a
l’hort però li havia dit que no se torbaria. Mentre acabava
de dir les darreres paraules va arribar l’amo, duia un poal
amb pebres i albergínies, se saludaren amb en Rafel, l’amo
entrà dins les cases per deixar el poal i la madona se va
ficar per endins i ell va sortir amb una clau a la mà:
-Anirem aquí deçà— va dir.
I anàrem a un annex de les cases, nou, se veia bé la
diferència de construcció, estava a la dreta mirant de
davant les cases, l’amo va obrir allà, que si mal no record
era un portal amb persianes i vidrieres, entràrem dins
l’aiguavés de davant, hi havia quatre cadires i dos
balancins, un a cada part d’arc. L’amo en Martí se va
asseure a un balancí i en Rafel a l’altre i jo en una cadira.
L’amo, sense voltar gens va dir:
-De manera que tu ets l’al·lot que has fet de figueraler
amb en Rafel?
-Sí— vaig respondre.
I l’amo en Martí va seguir:
-Bé, com que jo ja sé més o manco com ets, faré via, si
vols estar amb jo, ja te deu haver dit en Rafel el que hi
ha.
En Rafel va fer una capada i jo també vaig dir que n’estava
al corrent.
-Idò ara ho repetiré.—Va dir l’amo en Martí i va seguir—
Aquí, a més de guardar els porcs, també hauràs de fer
altres feines, com aplegar garroves, que encara ens hi
hem de posar, segar alfals, feines per l’hort. Ah! i si la
madona te’n mana qualcuna també l’has de fer.
Jo li vaig assegurar que les feines que jo podia fer les
faria, i també li vaig dir que ja havia estat en un hort i per
tant ja ho coneixia. L’amo en Martí tornà agafar la paraula
dient:
-Idò ara te diré el que te puc donar, 15 duros cada mes i
cada quinze dies podràs anar a ca vostra, te n’aniràs el
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dissabte horabaixa, bé, que puguis arribar amb claror
fins el diumenge horabaixa i si vols venir el dilluns dematí
a les vuit has d’esser aquí. Si te va bé, en acabar amb en
Rafel pots començar amb m; ara ets tu qui ha de dir si te
va bé.
Jo vaig pensar un poquet, ho trobava poc quinze duros,
però vaig recordar que en Rafel ja m’havia dit que
segurament m’oferiria quinze duros, però ell coneixia en
Martí i passats un parell de mesos, si jo me portava bé, ell
mateix me pujaria el jornal.
Quedàrem que sí i record que l’amo en Martí me va
demanar com havia d’anar i venir i jo li vaig dir que el
darrer pic que havia estat a ca nostra mon pare m’havia
promès que en tornar-hi trobaria una bicicleta nova. Així
que el dilluns de la propera setmana ja havia de començar
a Son Burgues de Petra.
En Rafel i jo li acopàrem cap a Son Baró, si no ho duc
malament era dijous i el mateix dissabte d’aquella
setmana, quan haguérem dinat a Sant Joan, l’amo me va
pagar, me va donar dos bitllets de cent pessetes, nous,
pareixien fets de l’hora. Me vaig despedir de la casa, hi
eren tots manco el militar, me desitjaren molta de sort i
me digueren que si qualque dia anava a Sant Joan passàs
per ca seva, que tant hi podia anar a berenar com a dinar.
Amb el bolic a l’esquena vaig agafar el camí de Son Baró,
que segons m’havia dit en Rafel anava a sortir a la carretera
de Sineu a Petra, aquell paratge ja el coneixia fins a la
camadera que anava a la caseta, allà on havia estat aquell
parell de setmanes. Quan vaig ser en aquest punt, li vaig
pegar una mirada, tal vegada fos la darrera. No va ser
així, anys després, baixant amb el camió quan venia de la
part de Palma, s’Arenal, etc. que venia de cercar gravilla
número O per dur a la fàbrica de rajoles de Santa
Margalida on estava llogat de xofer, hi vaig passar moltes
de vegades i quan era en aquell indret els meus ulls
instintivament se giraven cap allà.
Vaig seguir, passant per devora unes cases grans,
segurament fossin les cases de Son Baró, no ho sabia,
després d’un revolt a l’esquerra hi havia una recta llargueta
i un poc per amunt, a dalt de la costa el camí voltava cap
a la dreta que llavors anava cap avall, prest vaig veure
unes cases a la dreta, després vaig saber que eren les cases
de Cas Saboners, davant les cases hi havia un camí que
davallava cap a unes graveres, que anys després hi vaig
anar moltíssimes de vegades a carregar de grava. Vaig
seguir endavant i aviat vaig arribar a la carretera. Seguint
les indicacions d’en Rafel, vaig agafar cap a l’esquerra i
quasi tot d’una trobaria el pont de Sa Picardia, que no sé
d’on li ve aquest nom, és un pont de la via del tren d’Artà
que la carretera li passa per davall. Passat el pont molt
aviat hi havia un revolt i per allà, un poc abans o després,
ara no ho record exacte, també segons en Rafel, trobaria
un camí de carro a la dreta i si el prenia passaria per dins
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la possessió de Sa Torre de Montornès i que seguís sense
deixar mai el camí passaria per dins Son Alcaines i després
d’haver caminat tot això el camí tombaria cap a l’esquerra
anant a parar a la carretera de Sineu a Ariany i és segur
que ja veuràs el poble. El temps que vaig fer aquest camí
vaig trobar gent a peu i en carro, en una finqueta on hi
havia una caseta o a un tros de vinya vermant, un pastor
amb la guarda, etc. més d’un em va demanar on anava o
d’on venia, jo responia de Sant Joan o a Maria, però res
més, tenia pressa de veure el poble i anava aviadet. Abans
d’arribar a la carretera d’Ariany em vaig topar amb el
torrent i vaig pensar: “Això deu ser el torrent que passa
pel Rafal des Pont!” El Rafal del Pont a ca nostra ho dèiem
a un bocí de mon pare que estava dins el Rafal i feia partió
al torrent fins al pont.
Li donàvem aquest nom per distingir-lo d’un altre bocí
que era de ma mare i també estava dins el Rafal. Jo havia
sentit a dir més d’una vegada que si feia una barrumbada
grossa, per devers Son Alcaines o entre Sineu i Sant Joan
el torrent del Rafal solia davallar, si no feia saragallada,
que el torrent no bastava.
Arribat en aquest punt vaig pensar que si me n’anava
vorera del torrent arribaria al nostre Rafal, dit i fet, vaig
agafar ran del torrent i per avall. Record que ran del torrent
hi havia codonyers, nespleres a més de qualque bocí amb
una tira de ceps. Jo vaig collir un codony gros amb la pell
ben blanca, ja era ben madur, jo començava a tenir gana i
aquell codony va ser mel. Caminant vora el torrent no me
va retre tant com pel camí. Vaig trobar bastants de bocins
llaurats i en aquell temps treien bé les voreres i per això
me tocava caminar per dins el llaurat i a qualque bocí hi
havia uns bons terrossos. També vaig trobar dues finques
tancades de filferro i no me quedà mes remei que botar
dins el torrent i passar a l’altra banda, també vaig caminar
qualque estona per dins el torrent, era eixut i ben net. A
l’estiu si no hi havia aigua i solien pasturar els animals i
molts de veïnats feien net d’esbarcers i altres arbusts el
tros del seu indret. D’aquesta manera, aquí caic aquí
m’aixec, vaig arribar al nostre Rafal, quina sort! Mon pare
hi va ser. Passat el camí de les Passadores ja se veu el
pont i per tant el nostre tros i vaig veure mon pare que
desenganxava en Moro de la sínia, me va fugir el
cansament i amb un instant vaig ser allà. Mon pare quan
me va veure va quedar sorprès i quan arribava devora la
baldana de la figuera roja que hi tenia el carro s’exclamà:
-Remil llamps! I tu d’on has sortit?
-He vengut ran del torrent.
-Si que deus estar ben cansat. —I va afegir— Ara ens
anirem ben aviat cap a ca nostra, que ja deus frissar
d’arribar.
-Sí. —vaig respondre— I de sopar.
Joan Ferriol Mascaró
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L’equip de l’escoleta de futbol de la Penya Barcelonista guanya
el trofeu del seu grup de les jornades esportives escolars.
El passat dissabte dia 27 de novembre varen
començar les jornades d’esport escolar que organitza el
Consell de Mallorca. Aquesta jornada se va fer al
poliesportiu de sant Ferran de Palma.
Hi havia competicions de futbol, bàsquet i volei.
L’equip de futbol de l’escoleta de la Penya Barcelonista
de Maria estava al grup que a més d’ells formaven els
equips d’Alaró i de ses Salines.
Els de Maria varen guanyar els dos partits amb els
següents resultats:
PB de Maria 3 – Ses Salines 1
PB de Maria 4 – Alaró 0
Com a guanyadors del seu grup varen rebre un
trofeu que els va entregar el jugador del RCD Mallorca
Emilio Nsue.
El sen demà varen fer una altra trobada de partits
amistosos a Algaida on hi participaren els dos equips de
la Penya Barcelonista i també varen comptar els partits
per victòries.

Per acabar la Consellera d’esports del Consell de
Mallorca els va entregar personalment una medalla i una
camiseta del Consell a tots els infants que havien
participat a la jornada. Com a record se varen fer una
fotografia tots plegats amb la camiseta que els havien
regalat.
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PRÒXIMS PARTITS ALEVINS:
JORNADA 8 27/11/2010
MARIA DE LA SALUT – SA POBLA
JORNADA 9 04/12/2010
JUV. SALLISTA – MARIA DE LA SALUT

CAMPIONAT DE LLIGA 2ª REGIONAL
JORNADA 9 31/10/2010
MARIA DE LA SALUT – PILARES LA SOLEDAD 0 - 1
JORNADA 10 07/11/2010
SON CLADERA – MARIA DE LA SALUT 2 – 0
JORNADA 11 14/11/2010
MARIA DE LA SALUT – PEGUERA AT. 2 - 0

JORNADA 10 08/12/2010
MARIA DE LA SALUT – PETRA
JORNADA 11 10/12/2010
MANACOR – MARIA DE LA SALUT
JORNADA 12 18/12/2010
MARIA DE LA SALUT – CONSELL

JORNADA 12 21/11/2010
PORT DE POLLENÇA – MARIA DE LA SALUT 1 - 2

PRÒXIMS PARTITS 2ª REGIONAL:
JORNADA 12 28/11/2010
MARIA DE LA SALUT – JUVENTUD S.F.
JORNADA 13 04/12/2010
SP. VALLDEMOSSA – MARIA DE LA SALUT
JORNADA 14 12/12/2010
MARIA DE LA SALUT –
JORNADA 15 19/12/2010
ALCÚDIA B – MARIA DE LA SALUT
JORNADA 16 9/01/2011
MARIA DE LA SALUT – ROTLET MOLINAR

BENJAMINS FUTBOL 7 (GRUP A):
JORNADA 6 06/11/2010
MARIA DE LA SALUT - SA POBLA 3 – 16
JORNADA 7 13/11/2010
POLLENÇA – MARIA DE LA SALUT 0 - 2
JORNADA 8 01/12/2010
MARIA DE LA SALUT – PORT DE POLLENÇA ajornat
JORNADA 9 27/11/2010
A. LLUBÍ – MARIA DE LA SALUT 10 - 4

PRÒXIMS PARTITS BENJAMINS:
JORNADA 6 12/11/2010
MARIA DE LA SALUT - ALARÓ
JORNADA 7 17/12/2010
MONTAURA – MARIA DE LA SALUT
JORNADA 8 08/01/2011
MARIA DE LA SALUT – CAMPANET

ALEVINS FUTBOL 7 (GRUP A):
JORNADA 5 06/11/2010
AT. SANTA EUGÈNIA – MARIA DE LA SALUT 4 - 2
JORNADA 6 13/11/2010
MARIA DE LA SALUT – POLLENÇA 3 – 6
JORNADA 7 20/11/2010
JUV. CA’N PICAFORT – MARIA DE LA SALUT 12 - 1
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