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HI HA ELECCIONS MUNICIPALS D’AQUÍ A QUATRE MESOS?
Aquesta podria ser la pregunta que es fa a hores d’ara molta gent de Maria, si
es té en compte que d’aquí a manco de quatre mesos, dia 22 de maig, els
veïnats del nostre poble seran convidats a acudir a les urnes a elegir els seus
representants municipals per a una propera legislatura de quatre anys. Quins
partits es presenten a Maria? Quins candidats o candidates encapçalaran cada
candidatura? En sabeu res?

És simptomàtic que a hores d’ara l’olla electoral no estigui en plena
ebullició i que els diferents candidats no s’hagin apressat a fer saber als veïnats
que tenen la intenció d’anar al capdavant de tal o tal llista. Preocupant i aclaridor
alhora. Preocupant ja que l’exercici de les responsabilitats vinculades al servei
públic resulta cada vegada més una càrrega personal que un gaudi i una forma
de servei desinteressat a la col·lectivitat. Aclaridor, ja que mostra el baix perfil
ideològic d’aquell sector de la població, teòricament més conscienciat per la
importància del que es juga en unes eleccions d’aquest tipus, incapaç de fer
cap sacrifici  personal per posar-se al servei d’una idea i de lluitar per dur-la a
terme.

Sabem, ja que la història és la que és i no la que voldríem, que de llistes
n’hi haurà. Sabem, també, que la seva configuració no sempre respondrà a cap
formulació i discussió encaminada a millorar el futur del poble, sinó a la
necessitat dels partits de tenir llistes arreu, com més millor, sense importar les
persones, ni les formulacions, o les idees que es defensin. És clar que voldríem
debat; és clar que voldríem propostes noves, atractives i lúcides; és clar que
voldríem veure formant part de les llistes a gent compromesa  amb el poble i
que hagi demostrat la seva capacitat de gestió en àmbits i quefers diversos; és
clar que voldríem veure propostes sobre la integració dels nouvinguts, sobre el
planejament urbanístic, sobre la gestió i ocupació dels espais públics per les
diferents associacions, sobre iniciatives destinades a millorar les condicions
de vida dels diversos sectors socials (vells, joves, aturats, etc.), etc.

És curiós contrastar aquest fet, el de la poca resposta a agafar
responsabilitats en la gestió pública municipal, amb la vivor de
l’associacionisme de què gaudim a Maria. La poca atracció que suposa passar
a gestionar un poble com el nostre, on l’altruisme i no la professionalitat, és la
base del compromís, contrasta de valent amb la voluntarietat de
l’associacionisme, que també viu al marge de la professionalitat.

I com es romp aquesta inèrcia? Com fer atractiva la vida política als
joves? Com implicar la gent en els afers públics? Seria molt trist que les
eleccions properes no reflectissin la suposada diversitat ideològica que, en
teoria, hi ha dins el poble i assistíssim a un bipartidisme reductor que no
aportaria res al necessari debat i contrast d’idees que tota societat que vol
millorar necessita.
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REBUTS DE L'ANY 2011
A la passada Assemblea de Fent Carrerany celebrada dia 21 de gener s'aprovà mantenir les quotes de socis i

subscriptors per al present any, sense cap tipus d'augment, per ajudar a passar la crisi. Així les quotes queden de la
següent manera, amb els mateixos preus que el 2009 i 2010:

Soci: 25,00 euros.(inclou la revista)
Soci familiar: 14,60 euros. (una revista per família)
Subscriptors: 22,00 euros.

Els qui teniu domiciliat els vostre pagament vos descomptaran aquestes quantitats dels vostres comptes o cartilles.
I si voleu fer algun canvi convendria ens avisàssiu com més prest millor per evitar despeses innecessàries

Els qui no el teniu domiciliat, amb aquesta revista o la del proper mes se us deixarà el rebut i el podreu abonar
al repartidor (els repartidors són els mateixos de l'equip de redacció) o fer l'ingrés corresponent a qualsevol oficina
bancària de Maria als següents comptes corrents:

BANCA MARCH 0061-0102-73-0043100115
LA CAIXA 2100-0774-07-0200012126
SA NOSTRA 2051-0034-18-0099045915
És molt important que doneu exactament les dades de la persona de la qual tenim les dades i sobretot el número

de rebut, perquè ens ha sortit problemes per no saber qui és exactament qui ha abonat la subscripció
Que la revista arribi a les vostres mans també depèn que l'economia funcioni bé. Moltes gràcies

ACTIVITATS 2011 ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY
També a l'Assemblea General celebrada el passat dia 21de gener es programaren les activitats que s'han de dur

a terme durant l'any 2011. Aquí en tenim un resum. Així com es vagin desenvolupant us anirem informant detalladament
de cada activitat.

A.- Revista mensual i Calendari 2012
B.- Excursions
    1.- 20 de febrer: Castell de Santueri i Sant Salvador (Felanitx)
    2.- 20 de març: Fumat de Formentor (Pollença)
    3.- 17 d’abril: Es camí vell de Fornalutx i Sa Capelleta
     4.- 15 de maig: S'Albufera
     5.- 19 de juny: De s'Algar a cala Murada (Felanitx)
      6.- 21 d’agost: Torrent de Pareis (Escorca)
     7.- 16 d’octubre: Sa Comuna de Bunyola
     8.- 20 de novembre: Finca de Planícia (Banyalbufar)
C:.- Mostra de betlems (durant les festes de Nadal)
D.- Loteria de Nadal (a partir de setembre)
E.- Presentació llibre «Diguem visca Sant Antoni!»
F.- Libdub «Maria m’agrada»
G.- Actes 25 anys Fent Carrerany: número 300 (Concert, sopar, exposició, publicació)
H.- "Uns fideus de bandera", dia 1 de setembre

LA PRIMERA EXCURSIÓ DE LA TEMPORADA SERÀ A SANT SALVADOR DE
FELANITX I AL CASTELL DE SANTUERI

Començam una nova temporada d'excursions caminant per Mallorca per paratges naturals i culturals que
valguin la pena. I començam per una excursió senzilleta des de Felanitx a Sant Salvador, amb una durada aproxima-
da d'una hora i mitja. Hi haurà la possibilitat de també visitar el castell de Santueri, però hem de mirar com ho
lligam.

Partirem des de Sa Plaça, a les 9 del matí en cotxes particulars i la motxilla preparada amb berenar, dinar i
herbes. Si qualcú du un cafetó serà ben arribat.

Deixarem els cotxes al Parc Municipal de Sa Torre de Felanitx i d'aquí a peu cap a Sant Salvador.
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El passat divendres dia 14 de gener, a Ca ses
Monges, la nostra associació va ser l’encarregada de
presentar el llibre de Francesc Vicens Diguem Visca Sant
Antoni. Una aproximació musical a la festa, Palma:
Documenta Balear, 2010. L’encarregat de la presentació
va ser en Joan Gelabert, el qual va fer un repàs als diferents
aspectes de què tracta el llibre i va elogiar la tasca
d’investigador de l’autor. El llibre és un estudi monogràfic
de la festa de Sant Antoni a Mallorca. Aquesta tasca és el
fruit de diversos anys de treball de camp als diferents
indrets on Sant Antoni és la festivitat referencial d’hivern.
Des d’una perspectiva etnomusicològica el tema d’estudi
és tractat a partir del fet musical. El llibre conté
transcripcions de les diferents tonades de la festa arreu de
l’Illa, un plec de fotografies dels diferents rituals i un
glossari amb la terminologia pròpia de la festa, a més de
comptar amb un  pròleg de Josep Martí.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DIGUEM VISCA SANT ANTONI

En els darrers temps Sant Antoni ha donat lloc a
la festa com element molt arrelat en la pròpia cultura. La
festivitat com a símbol d’identitat ha generat noves
maneres de fer la festa amb alts índex de participació i
una càrrega emocional de gran intensitat. Això és el que
ha portat a reinventar una festa que antigament tenia la
seva raó de ser en una societat eminentment agrària, que
venerava el sant perquè protegia el bestiar del qual depenia
gran part del sustent econòmic familiar.

Sant Antoni ha esdevingut una data de gran
rellevància social, una excusa per a compartir espais i
moments, per a participar i sentir-se part de la comunitat.
A conseqüència d’això, la festa ha anat adquirint diversos
nivells de significat i nous àmbits de representació que
donen lloc a una gran diversitat de models rituals festius.
Francesc Vicens ens explica les diferents maneres de
celebrar Sant Antoni arreu del territori insular tot parant
esment en la música com a element cohesionador
privilegiat dels valors de la festa a cada poble.

El llibre és el resultat d’un projecte conjunt amb
l’escultor Joan Oliver, autor de la portada, del qual el dia
de la presentació, també poguérem gaudir de l’exposició
de gravats Foc i Banyes, inspirats en el tema dels dimonis.

L’acte comptà amb una notable assistència ja que
foren una setantena les persones que acudiren a la
presentació.
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IMATGES DELS REIS

Mariatukada animà l'arribada dels Reis Mags al poble Ses Majestats d'Orient entrant a l'església

Els nins i no tan nins es volien fotografiar amb els Reis L'endemà matí, Ses Majestats d'Orient repartiren les
juguetes per tot el poble amb els seus cavalls.
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SANT ANTONI: FOGUERONS, DIMONIS I CARROSSES

L'Apima organitzà el fogueró al pati de l'escola de dalt

Enguany hi hagué foguerons a diversos indrets del
poble, a més dels de la plaça

Els dimonis dels Infernets es trobaren per primera
vegada com si fos ca seva amb tant de foc.

Els quintos tingueren temps de donar sopar a tothom
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Rector, escolà major i autoritats esperant els animals i
les carrosses per esser beneïts.

Color, vistositat i
alegria hi hagué a

les beneïdes. Aquí i
a la portada en

podeu gaudir una
mostra.
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LA NOSTRA LLENGUA CREA
PROBLEMES A MADRID

Aquests dos retalls que acompanyen el meu escrit
foren publicats al diari ARA el passat dia 19 de gener
arran de les primeres intervencions en llengües diferents
del castellà al senat espanyol. Per si no ho sabíeu, no és
el mateix el català aquí que allà, a diferència del castellà
que tant mana i obliga aquí com a allà. Anem a veure,
idò. A l’estat espanyol tots som iguals? No!!! Hi ha
llengües que estan sobre les altres fins i tot en el propi
territori? Sí!!! I sembla que els partits majoritaris
espanyols volen que la situació continuï igual.

Estic ben d’acord amb tot el que diu Carles
Capdevila, director del diari ARA. I com ho diu d’una
manera molt ben assenyada, amb paraules fermes i
planeres i molt més bé de com ho podria dir jo, ho
reproduesc i també dic ben fort que plantaré cara a qui
no em deixi viure plenament amb la llengua que
m’ensenyaren els meus pares i padrins i amb la qual
estim i visc, i amb la qual desitjaria visquessin els meus
fills i els seus descendents.

La llengua ha de servir per entendre’ns, però hem
de trobar la fórmula perquè aquesta sigui no sigui un
problema dins l’estat espanyol: si no és així el camí a
seguir és el de la independència.

Magí Ferriol
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Un s’edifica la personalitat en el dia a dia a partir
d’actes de voluntat que suposen, pel cap baix, valentia
per  a constituir-se vàlid en unes circumstàncies donades
que condicionen cada destí en particular. Voler començar
és el principi, ja que un aprèn a caminar caminant, i
qualque dia cal dir ara em toca a mi sortir-ne. Necessària,
per a adquirir quelcom, és sempre la reflexió per a saber
què ens afecta i per on feim aigua. Es tracta que tot passat
no es consideri sols un llast frustrant per donar
excessivament importància a coses que realment no en
tenen tanta. La missió permanent de l’home és saber-se
un ens que sempre aprèn a partir d’unes referències o
principis que el ben situen sobre les passes a la terra.
Caldrà l’inconformisme com a base sobre la que asseure
tot valor per tirar endavant per concloure a través de
lliçons assimilades en el costum d’aprendre 
constantment. Així les pors tenien un significat que el
perden més de cada dia, perquè són enemigues de l’anar
endavant per trobar l’espontaneïtat aconseguida en
esmolar hores de lliçons cercadores del trobar sentit i
significat a les coses.
 

Cal anul·lar les susceptibilitats que no pertoquen,
per tal que no hi hagi irritacions en no funcionar les coses
normalment. És necessari robar un equilibri el més
gratificant possible del jo que es realitza en un món
objectiu que dóna la clau dels intents positius de
començar a saber caminar sense atendre a mans
orientadores que no siguin les pròpies. Tot indica una
necessitat de canvi, un canvi de cap a peus per a
descansar bé i tenir iniciativa per començar i acabar les
coses. Un canvi que s’entén que hi
ha un procés sempre en un temps que
pot sembla més aviat ingrat que
satisfactori, però que a llarg termini
ha de donar qualque fruit agradable
que rendibilitzi l’esforç de no tenir
prejudicis en una ment sana.
 

Un entra en desfassament en
significar el passat una por i una
dependència que és un contrasentit
per continuar evolucionant sabent-
se al cap i a la fi independent de tota
debilitat depenent, perquè les
debilitats són llicències de beneitura
que ens atorgam per manca de
recursos en no veure-hi més enllà del
pam d’un teòric membre entenedor
de  pams i  el que passa és

que  ningú  sap més del propi pam que qui el cana amb
la seva mà. Hi ha entesos mudats que no entenen res
més que la idea d’imposar les pròpies limitacions
frustrades per una incompetència que diu d’ells que més
valdria que canviassin de feina abans d’assessorar a
deshora i malament. Són mals professionals que sols
miren el propi projecte en únic benefici d’ells mateixos.
D’aquests en sobren i el més fotut és que qui paga les
limitacions d’aquests senyors són els clients que
concorren al seu gabinet o consulta. Sols són carros sense
baranes que no donaran mai cap do de pit ni tampoc
t’orientaran cap a un horitzó més cert que la beneitura
que els envolta. Solen ser aus que signifiquen la misèria
a marxes forçades de cabdill mort de fam i d’innocència.
Són especialistes en la especialitat de frustrar,la qual cosa
els fa inservibles pitjor que l’escòria. No s’han de
perdonar, no, sinó que un sols pot plànyer-los la desgràcia
i el poc art que els envolta. Sembla per ells que un s’ha
de conformar en el mal que ell té quan el que cal és
sotmetre’l  a una  teràpia que no saben per on començar:
ni ho saben ni ho volen saber. Desgraciats!!
 

Un es fa fort si sap el que realment li passa. De
fet hi ha una mena de neguits desinfladors que provenen
d’escoltar sols i d’esperar sempre. No ens hem de deixar
endur per això, sinó que hem de reaccionar sabent que
la lluita és la reivindicació de la vida, i sabent també
que ningú sap més de salut que el qui sempre l’ha
desitjada tenir el més sencera possible: alleugerar el
pensament en la certesa que un respon davant qui sigui
del propi comportament, deixant els escrúpols i manies
per capítols menys interessants on podem inflar el bombo
a qualque cretí

Lluc Matas

Un s’edifica la personalitat
en el dia a dia
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Arran de la mort de la nostra mare, vos volem
agrair les nombroses mostres de condol, les visites
al tanatori, l’assistència al funeral, l’obsequi de les
flors, paraules de conhort, telefonades,... La mateixa
nit de la mort de ma mare vaig enviar un correu
electrònic a tots els meus contactes. Vaig trobar que
era una bona manera de donar a conèixer la mala
nova i crec que he contestat tots els que em féreu
arribar. Si d’algú me n’he oblidat vos deman
disculpes. Ha estat una experiència meravellosament
emotiva ja que l’eina del correu electrònic ha permès
acostaments de persones llunyanes  en la distància o
en l’edat.

I la mare, malgrat la seva mort, sempre serà
amb nosaltres, perquè sempre la recordarem. Ma
mare fou una dona que ho donà tot pels seus fills i la
seva família, que patí infortunis com la tràgica pèrdua
del seu primer espòs i de dos fills, però trobà forces
per seguir lluitant pels que quedaven i també
transmetre aquesta força als seus fills.

Estimar i cantar, cantar i estimar, resumeixen
els records que conservaré de ma mare. Fins i tot ja
al final de la seva vida, durant la nit, pensant que la
sentia queixar-se, m’hi acostava i te n’adonaves que
estava cantant.

Magí Ferriol

VOS VOLEM DONAR LES GRÀCIES

La foto està feta a Lluc on estudiava, a la plaça dels
Pelegrins, cap a l'any 1964. M'acompanyen, ma mare i la

meva germana Catalina

CENT TRESÈ ANIVERSARI

Na Margalida Monjo Perelló, l’apotecària de Son
Monjo, vídua del darrer batle republicà de Maria de la
Salut (Jaume Ginard Mestre), aquest mes de gener passat,
va complir 103 anys. Com es costum en ella i sempre ha
estat així, no hi hagué manera de poder aconseguir fer-
li celebrar una efemèride tan important, ja que només
uns pocs privilegiats com ella tenen aquesta possibilitat.
Advertí seriosament que aquell dia era com un altre
qualsevol, que complia tres anys i prou.

El seu estat de salut (malgrat ella digui el contrari)
és bastant bo. No surt al carrer perquè el renou i els
cotxes la maregen. Dins la residència es mou de manera
autònoma, ajudada del seu bastonet. Camina ben dreta,
com si d’una joveneta es tractàs, davalla al menjador
tota sola a fer les seves menjades corresponents, a les
seves hores; i de moment no necessita cap ajuda extra.

El problema que sí té, és la parcial pèrdua de
visibilitat, la qual cosa comença a impedir-li poder
realitzar una de les activitats que més li ajudaven a passar
el temps: llegir. Li costa molt llegir la lletra menuda, es

cansa bastant i ho ha de
deixar un moment i llavors
hi torna. Una altra passió
eren els mots encreuats, ara
també ja li costa la seva
realització. Un altre
contratemps és la pèrdua
d’oïda en una de les seves
orelles.

Li agrada molt
conversar i si et descuides
un poc, es posa a parlar i
parlar i no et deixa entrar
en la conversa.

Li desitjam un feliç
aniversari i que Déu li doni
tots els anys de vida que vulgui. Que no li manqui la
salut i que es pugui desenvolupar per ella mateixa. Una
forta abraçada.

Palma de Mallorca, febrer de 2011.
Pere Sureda Ribas
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OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

UNA ALTRA VISITA SOLIDÀRIA A BURKINA FASSO

Des del 5 al dia 20 del passat mes de gener, dos
mariandos, n'Antoni Font i en Guillem Mas, han viatjat
a Burkina Fasso, per fer-hi activitats d'ajuda com a
continuació a la visita feta l'any passat.

Partiren ben carregats amb roba i altres objectes
per obsequiar els habitants d'aquelles terres que en tenen
manco que nosaltres.

En aquestes imatges que ens han fet arribar podeu
comprovar que el nom de Maria corre per aquelles
terres i també volen agrair a totes les entitats i
particulars que feren aportacions la seva generosa
col·laboració.
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BULLIT DE NOTÍCIES
12

ELS DIMONIS DELS INFERNETS DE MARIA,
PROTAGONISTES DE TRES CORREFOCS  AL
LLARG DEL MES DE GENER

Començaren discretament la seva aventura infernal
per les festes de la Mare de Déu, feia uns mesos. I poc
s’havien imaginat que tot just començar el 2011, entrarien
en una mena de marató infernal que els duria, aquest passat
mes de gener, a ser protagonistes de tres correfocs en
quinze dies. Així, dia 8 de gener compartiren el Correfoc
de Sant Antoni, a sa Pobla, amb la colla de Vilafranca i
els poblers. Just una setmana després, dia 16, a Maria,
ajudaren els quintos a dinamitzar la festa de Sant Antoni,
fent un correfoc en solitari a la Plaça des Pou i finalment
dia 22 s’estrenaren en el correfoc més multitudinari (més
de 100.000 persones) dels que se celebren a Mallorca:
l’aTIÀrfoc. FOGUERONS I GLOSES PER SANT ANTONI

Durant el mes de gener se celebren els tradicionals
foguerons de Sant Antoni i de Sant Sebastià.  A Maria és
una tradició que a poc a poc es va recuperant. El fet que
la festa enguany caigués en diumenge va fer que o bé
alguns foguerons es fessin en dissabte o bé que hi hagués
gent que enguany no en fes. És una tradició molt arrelada
que no hauríem de perdre.

VANDALISME A LA PLAÇA DEL MERCAT
Un grup de vàndals es dedicaren la nit del 29 al 30

de gener a fer actes de destrossa a la Plaça del Mercat.
Circularen amb cotxe per les instal·lacions, trabucaren
els contenidors i les papereres entre d’altres coses.

Aquesta gent fa pena perquè no té cap més
entreteniment que fer malbé el que és de tothom.  Després
es queixaran que a Maria no hi ha res, però si ells espenyen
el poc que tenim...

VISITA DELS AMICS DELS MUSEUS A MARIA
Dissabte dia 15 de gener un grup molt nombrós

dels Amics dels Museus de Mallorca passaren pel nostre

Ja fa un parell d’anys que les festes de Sant Sebastià
de Palma acaben amb un gran correfoc final. En aquest
acte hi participen colles d’arreu de Mallorca. Com no
podia ser d’altra manera els Dimonis del Infernets hi
havien de ser. La sorpresa va ser que per la retransmissió
de l’IB3 els anomenaren moltes vegades i a més a les
fotografies del Diario de Mallorca també hi apareixien
unes quantes vegades com a protagonistes del correfoc.

Enhorabona als Dimonis i que segueixin donant a
conèixer el nostre poble arreu de l’illa i a fora si és
possible.

FALTES D’ORTOGRAFIA
És remarcable la gran quantitat de faltes

d’ortografia que hi ha als escrits i en els programes que
surten de l’Ajuntament. Pensam que a la Casa de la Vila
hi ha persones qualificades per evitar aquestes errades
del tot innecessàries i que no ajuden gaire a dotar de
seriositat l’ús escrit de la nostra llengua.. Si bé és cert que
a nosaltres també ens poden passar per malla algunes
errades, això no justifica la desídia en els texts que surten
de l’Ajuntament. Esperem que hi posin remei.
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poble. Així, un autocar ple d’entusiastes de la nostra
història arribà a Maria amb una cinquantena llarga de
persones interessades a conèixer alguns dels racons més
emblemàtics del nostre municipi. Amb en Bartomeu Pastor
com a mestre de cerimònies els visitants feren un itinerari
amb dos punts claus: l’església i les cases de Roqueta.
Sabem que la visita els agradà molt i quedaren
agradablement sorpresos davant l’allau d’informació que
en Bartomeu posà al seu abast.

l’assistència del president de les Illes Balears, Francesc
Antich, del batle de Maria, Antoni Mulet i altres autoritats,
es procedirà a la inauguració oficial.
El capvespre s’ha preparat una jornada de portes obertes
per tal que tothom que ho desitgi pugui visitar les noves
instal·lacions escolars. Així que el mes que ve us podrem
mostrar algunes fotografies d’aquesta inauguració

PLUVIOMETRIA 2010
Durant l’any 2010 hem recollit 677,5 litres de pluja, cosa
que l’acosta a una mitjana alta de pluviometria. El
repartiment mensual ha estat el següent:
gener   59 litres juliol   0 litres
febrer   95   « agost   7    «
març   41   « setembre 46    «
abril   46   « octubre 85,5  «
maig 161   « novembre 89     «
juny   13    « desembre 35     «

PÀGINA WEB DE CAS PADRÍ  TONI
La gent del restaurant de Cas Padrí Toni s’ha

espavilat i s’ha apuntat a les noves tecnologies.
www.caspadritoni.es és l’adreça on trobareu la informació
del restaurant: la seva ubicació, els seus plats, la seva
història, etc. La pàgina actual és escrita en castellà, però
ens han assegurat la seva intenció de fer-la també en català
i en altres llengües.

INAUGURACIÓ DE L’ESCOLA NOVA
Quan aquesta revista arribi a les vostres mans, el

nou edifici escolar ja haurà estat inaugurat oficialment.
Una invitació formal que ens ha arribat fa uns dies ens
informa que dilluns dia 7 de febrer a les 12.30 i amb

PRESENTACIÓ LLIBRE D’ANTONI
GELABERT

El mes passat donàvem compte de la presentació
del llibre del nostre col·laborador Antoni Gelabert,
sobre les relacions metge – pacient. En aquella ocasió
el llibre va ser presentat al Col·legi de Metges i dia 1
d’aquest mes de febrer el llibre haurà estat presentat a
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de les Illes Balears.
Si tot va bé, durant la primera quinzena de març tenim
la intenció de presentar-lo a Maria, amb l’oncòleg
pobler Nofre Pons com a amfitrió de la presentació. Ja
us mantindrem informats.
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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 16 a 19 hores.
CASAL JOVE:
Dimarts a divendres: de 16 a 19 h.

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

14

DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:

Madò Margalida Carbonell Ferriol ens deixà el passat dia 2
de gener a l'edad de 77 anys. Vivia al carreró Gran, número 17.

Madò Rosa Bauzà Vanrell ens deixà el
passat dia 7 de gener  a l'edat de 85 anys. Vivia
al carrer Alexandre Rosselló, número 13.

L'amo en Francisco Vanrell Bergas va
morir el passat dia 18 de gener a l'edat de 84
anys. Vivia al carrer Alexandre Rosselló,
número 15.

Madò Joana Maria Sureda Carbonell ens deixà el passat dia
31 de gener a l'edat de 88 anys. Vivia al carrer Església, número 16.

Que descansin en pau

Aquesta foto
està feta l'any
1977, quan es

construïa
l'annex de

l'escola de dalt
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El temps

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

15

PLUVIOMETRIA
Dia 3 ............ 15 l.
Dia 8 .............. 1,5 l
Dia 15 ............ 13 l.
Dia 21 ............. 5,5 l.

TOTAL: 35 LITRES

Temperatura Màxima
21,2º C (Dia 9)
Temperatura Mínima
3,2º C (Dies 26)
Temperatura Mitjana
11,4º C
Mitjana Màximes
14,9º C
Mitjana Mínimes
7,8º C

MES DE DESEMBRE

DESOLACIÓ

Jo sóc l’esqueix d’un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l’hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra ma soca migpartí.

Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sense entranyes, que de la soca resta;
cremar ha vist ma llenya; com fumerol de festa,
al cel he vist anar-se’n la millor part de mi.

I l’amargor de viure xucla ma rel esclava,
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m’aida a esperar l’hora de caure un sol conhort.

Cada ferida mostra la pèrdua d’una branca;
sens mi, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per a plànyer lo que de mi s’és mort.

Joan Alcover (1854-1926)

POEMES I GLOSES
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS

L’Editorial de la revista d’aquest mes parla d’un
tema que ultrapassa els límits de Maria i de Mallorca, parla
de la Guerra del Golf  Pèrsic. És curiós el comentari en el
qual no se’n pot avenir que a finals de segle hi hagi una
guerra. Avui dia, vint anys després, encara hi ha guerres.
Sembla que no hem evolucionat tant com ens pensam en
segons quins aspectes.

Giram pàgina i en Magí Ferriol a Memòria RAM
recorda com eren els funerals quan ell era escolanet.
Comenta tots els canvis que hi ha hagut. Segur que si avui
fes el mateix escrit, no posaria el mateix.

Relacionat amb el tema dels funerals hi ha l’església,
i en aquest cas L’església de Maria, per això en Bartomeu
Pastor Sureda ens conta una mica la història d’aquest edifici
tan important a la vida de Maria en temps passats.

Passam a un altre edifici important del poble, la Casa
de la Vila. En aquesta pàgina llegim el que és per
l’Ajuntament.

Sa Xerradeta d’aquest mes és amb en Gabriel
Servera Capó, que fou rector del poble. És una xerradeta
molt interessant que serveix per conèixer com era Maria a
principis del segle passat.

En Jaume Mestre ens dóna la seva Opinió igualment
que en Tomeu Monjo i en Pere Sureda.

Canviam de tema i passam a la cultura i és que Fent
Carrerany fa una Exposició de pintura. Tot seguit ens fa
cinc cèntims de La situació de l’ametlla a Mallorca. És
graciós que es queixin del preu de les ametlles ja que
enguany s’han pagat a cèntims.

El Bullit de notícies va ple, com ara la realització
d’un curs d’agricultura ecològica, un nou ordinador per a
Fent Carrerany o la inauguració de la Papereria Ses
Corbates. Com passa el temps!

A la Demografia llegim que ens han deixat l’amo
en Josep Bunyola i madò Francisca Bergas. Són benvinguts
en Pere Ignasi Font i na Maria Antònia Mestre. Ja l’han
feta en Guillem Jordà i na Margalida M Carbonell.
Per entretenir-nos un poc podem llegir els Poemes i Gloses
d’en Miquel Oliver, o el Romanç de la terra i el fill davant
l’ametller florit d’en Jaume Santandreu.

Festes passades, coques menjades i per això hi ha
les Imatges dels Reis i de la festa de Sant Antoni. Cal
destacar la gran participació a les beneïdes.

En Joan Mas té Jaume Vidal Alcover en el record.
Seguim amb el tema cultural ja que l’exposició Nadal de
terra tengué una acollida extraordinària. També podem
veure les imatges de l’actuació de l’Escola de Música de
Maria i de la Coral Verge de la Salut.

Acabam el número i no pot faltar el Carrerany
Esportiu amb els escacs, la volta ciclista a Espanya amb el
seu pas per Maria i amb l’excursió al Torrent de Coanegra.
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Les activitats del mes de gener de l’associació de
la segona edat de Maria de la Salut començaren el diumenge
dia 9 amb una reunió per a les persones interessades en
formar part d’una comparsa per participar a sa Rua de Maria.
L’escassa assistència va provocar que no se celebràs  la
reunió i, en conseqüència, no hi haurà comparsa de la 2ona
ONA a sa Rua.

Una setmana després, el diumenge dia 16, la revetlla
de Sant Antoni, l’associació va participar de la festa amb un
fogueró davant el seu local social. Va ser ben concorregut i
els assistents es varen divertir amb el foc, la torrada,
l’ensaïmada, el ball i el conyac cremat  i les herbes dolces.
Tot això amb la col·laboració de l’Ajuntament.

El cap de setmana següent, el dissabte dia 22, es va
fer un sopar i ball al local social. Va ser el més exitós dels
que s’han celebrat fins ara amb un total de 75 assistents.
Primer, botifarró i llangonissa torrada i després, pa amb oli
amb formatge, cuixot dolç, cuixot salat i olives. I per acabar,
ensaïmada i cava abans del ball amb el Dúo Harlem, el qual
va sonar fins passada la una de la matinada.

El dia següent, el diumenge 23, es va celebrar reunió
de la Junta Directiva a la qual va quedar quasi definitivament
configurada la programació fins al proper estiu. Serà llavors
quan l’actual directiva completarà el termini de dos anys
pel qual va ser elegida. En conseqüència, hi haurà la dimissió
i s’iniciarà el procés electoral amb l’objectiu de triar una
nova junta.

La primera activitat per a aquest mes de febrer
arribarà el diumenge dia 20 amb una excursió per visitar
Els Calderers, deixant els cotxes a Sant Joan i anar i tornar
a peu fins a la possessió. Al migdia, el dinar serà al restaurant
Ses Torres i després hi haurà música per ballar una estona.
El cost serà de 22 • per associat.

Per a una setmana després, els dies 25, 26 i 27, s’ha
programat un cap de setmana a un hotel. Aquesta vegada
serà a Cala Millor, a l’hotel Am Ba Romaní. L’entrada serà
el divendres després de dinar i la sortida el diumenge, també
a l’horabaixa. L’estada amb tot inclòs costarà 33 • per
persona, mentre que els nins menors de 3 anys van de franc

i els de fins a 12 anys pagaran 11 •. L’habitació individual
costa 45 •.

La primera setmana del mes de març, el dissabte
dia 5, hi haurà el tradicional sopar i ball de disfresses.
Aquesta vegada serà a Cas Padrí Toni. De primer hi haurà
tres picades i de segon, a triar entre espatlla de me, llom
amb col o sèpies a la planxa. Les postres, també a triar,
seran: pinya natural, pastís de formatge amb gerdons
(aràndanos) i pastís de formatge amb melicotó. Les begudes
seran: aigua, vi, cava i cafè o rebentat. El preu serà de 10 •
per associat. El ball, com sempre, amb el Dúo Harlem.

Per al darrer cap de setmana del mateix mes de
març, els dies 25, 26 i 27, estava anunciat un viatge a
Galícia, amb partida el divendres a primera hora del matí i
arribada el diumenge al vespre. El preu del viatge, amb
excursions i pensió completa, era de 305 •. Com que el
número d’inscrits a 30 de gener no ha arribat al mínim exigit,
s’ha suspès i per al mateix dissabte 26 hi haurà sopar i
ball. Trobareu els detalls al proper número de Fent
Carrerany.

També hi trobareu la resta d’activitats programades
fins arribar a l’estiu, un taller de cuina de Setmana Santa, la
torrada a sa Comuna, la jornada de les paelles, la ballada
de música tradicional mallorquina, el sopar popular i festa
d’aniversari ... i més coses que ben segur sortiran, com la
festa d’inauguració del nou local social i altres herbes. En
parlarem.

La 2ona ONA prepara noves activitats per als propers mesos
Aquest estiu s’ha d’elegir nova Junta Directiva
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Qui dies passa... gener 2011
Dimarts 4: Déu, també va néixer despullat! O això
és el que em sembla que hauria d’haver passat., si és
que va néixer tal i com deia la història sagrada que jo
vaig estudiar. Va néixer de dona (això sí, verge, tal i
com s’insistia per part de les autoritats eclesiàstiques,
cosa que assumíem amb una naturalitat, si més no,
sorprenent). Però l’església, si una cosa no acaba de
pair del tot és això dels cossos nus. I això que la
iconografia religiosa n’és plena de figures nues que
representen personatges (Déu mateix) de caràcter
simbòlic o realista. La mateixa Capella Sixtina,
aquesta meravella de l’arquitectura i de la pintura,
obra de Miquel Àngel, apareix decorada amb figures
humanes nues, les quals, poc després, foren
subtilment tapades amb vels i teles semitransparents,
per un personatge Danielle da Volterra, que es va
guanyar el sobrenom d’Il Braghettone, per aquesta
dèria d’anar tapant les parts íntimes de les figures
nues. Afortunadament en la reforma recent que es va
fer d’aquesta meravella de l’art aquestes figures foren
retornades a la seva nuesa primitiva.

trascendia, qualcú ha recordat com des del Vaticà mai
no han qüestionat un famós calendari que un fotògraf
venecià, Piero Pazzi, fa cada any amb fotografies de
capellans joves i guapos. Aquests 40.000 exemplars
de l’almanac que es venen a les botigues de records
de Roma o per Internet, s’exhaureixen en un tres i no
res. Això sí, per molt joves i guapos que apareixin
els capellans, ho fan sempre en vestit de feina (sotana
o alçacoll) i preferentment amb motius religiosos de
la capital italiana com a teló de fons. No en mancaria
d’altra!

Divendres 14: La tradició és un concepte molt lax
que varia segons qui la interpreta. Avui m’ha tocat
presentar un llibre d’en Francesc Vicens, Diguem
Visca Sant Antoni. El musicòleg mallorquí ha fet
una recerca exhaustiva i molt ben documentada sobre
la festa antoniana i la manera com se celebrava i se
celebra arreu de Mallorca. No deixa res per verd i
parla a més de música (la seva especialitat), de
ritualitat, d’espais de celebració, d’elements de la
festa, de semblances i diferències entre les localitats
on se celebra, de les noves maneres de viure la festa
amb la incorporació d’elements aliens, etc. I parla
de tradició. I no amaga que una festa o es renova i
permet que la gent se la faci seva o acaba per
fossilitzar-se. I el tema també surt a la posterior
intervenció del públic assistent. El tema, la genuïnitat
de les tradicions, és una cosa que m’ha interessat
sempre i que m’ha duit a llegir algunes coses que em
donassin un poc de llum sobre una qüestió tan peluda
i tan subjecta a defenses sovint un pèl “xovinistes”.
Efectivament, el concepte de tradició i la qualificació
excessivament gratuïta d’”Això no és nostre” o “Això
sí”, marca bona part de les discussions sobre el tema.
Per això, per saber un poc més i tenir un punt de
vista més objectiu, un company de feina, músic
xeremier, em deixa un llibre publicat el mes de
desembre de 2009 (ara fa un any just) per l’Institut
d’Estudis Baleàrics. El llibre La contradansa a
Mallorca. Projecte de recerca i de recuperació és
un bon treball d’investigació sobre aquestes danses
molt populars a Mallorca al llarg del divuit i bona
part del segle dinou i desplaçades pels boleros, les
jotes i els fandangos que entren com un tsunami
espanyolitzador en el XIX. A través de la lectura del
treball m’assabent, per exemple, que tots els balls
que aquí hem ballat sempre ens han vingut de fora i
que no n’hi ha hagut, ni n’hi ha cap, que sigui

Potser per això, creient que el cos és el mirall
de l’ànima, enguany, els il·lusos membres,
(masculins, només) que formen l’Associació d’Amics
del Davallament encarregats de dur a terme la
processó de Setmana Santa que acaba al Puig de
Consolació de Sant Joan, no han dubtat a posar nuus
o seminuus, en una sèrie de dotze fotos que il·lustren
un calendari que venen als veïnats a fi de recaptar
uns doblers que els permeti seguir amb la
representació. Aquesta iniciativa ha motivat una
polèmica que ha duit el bisbat de Mallorca ha rebutjar
la iniciativa dient que era poc elegant i ofensiva per
als feligresos illencs. Alhora que aquesta notícia
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autòcton, nascut aquí. En l’estudi es deixa molt clar
que la marginació i/o bandejament de les
contradanses es va deure a l’efecte antifrancès i
espanyolista que es vivia a Mallorca, a causa,
sobretot, de la reacció a l’ocupació espanyola per les
forces napoleòniques. Com que les contradanses
s’assimilaven a la cultura francesa, es varen promoure
altres formes més “espanyoles” i patriòtiques com
aquestes dels ”boleros, les jotes, les mateixes o els
fandangos”, de procedència andalusa. Així que aquest
concepte de tradició i genuïnitat aplicat als nostres

en guàrdia per a sortejar imprevists inoportuns.
Voldria quedar-me dins el llit, calentet, agafar una
bona lectura i passar un matí deliciós, però veient
que no pot ser em resig i em dispòs a fer acte de
presència al centre. També podria telefonar al director
i explicar-li allò que acab de llegir, però molt em tem
que no compartiria la predicció del matemàtic i em
faria comparèixer de quatres al lloc de feina. Què hi
farem. Em resignaré a passar el meu pitjor dia de
l’any fent el mateix de sempre. Quin remei!

Diumenge 30: Escalfar-se unes quantes vegades.
Després d’un parell de sessions d’anar a fer llenya a
una finca familiar (branques caigudes, arbres morts,
ullastres que envaeixen les voreres), i d’estellar les
soques a fi de fer la mida justa que permeti que la
cremi a l’estufa de casa, avui toca recollir-la i fer un
poc de llenyer. És cert que enguany no ha fet un fred
massa intens, però la fusta de què disposava ja ha
minvat del tot i encara queden uns mesos amb
possibilitat de fred accentuat. Amb un amic l’anam a
recollir amb el remolc del seu tractor i me la deixa
descarregada al carrer, just davant el portal del darrera
de la casa. Som a mig matí i em queden un parell
d’hores de feina d’entrar-la, i col·locar-la ben
col·locada. El sol acompanya el matí del diumenge i
són moltes les persones que passejant passen pel
carrer on faig la meva feina. Els comentaris, les
bromes i les facècies solen anar totes pel mateix camí:
“En podràs torrar de botifarrons!”, “Es nota que vols
tenir bo amb el dimoni”, “Què no saps que avui és
diumenge i no poden fer feina?”, “Si no saps on dur-
la, la podries dur a ca nostra”, etc., etc. Jo, és clar,
aprofit qualsevol ocasió per fer una estoneta de
descans, ja que aquella muntanya de troncs i estelles
pareix que no minva amb la velocitat que jo voldria.
D’oferiments a ajudar-me a entrar-la, pocs. Però de
tots els comentaris que m’enfloquen el millor és el
d’un veïnat que em parla de les bondats de la meva
feina amb un argument que he de reconèixer
insuperable. “Tallar llenya, em diu, a més de ser molt
saludable, és fer salut i combatre el fred unes quantes
vegades. Primer quan talles la llenya, ja pegues una
bona suada. Després fas les estelles. Una altra suada.
La carregues. Tornem-hi. La descarregues i la
col·loques. Una altra vegada. I finalment la cremes,
amb tu assegut a la teva butaca i escalfant-te
plàcidament”. I té raó.

Joan Gelabert Mas

balls no aguantaria massa la prova del cotó. Som,
diu el text “l’únic país del món que ha de denominar
amb llengua forastera els seus balls més populars”.
Però és que les mateixes contradanses, anteriors a
aquestes d’ara, també tenien un origen britànic. Així
que la relativitat de bona part d’allò que anomenam
tradició és el que marca la realitat del terme.

Dilluns 24: El pitjor dia de l’any. O això és el que
llegesc que diu un famós matemàtic, el doctor Cliff
Arnall. A través d’una fórmula que no acab de
desxifrar [1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA] aquest curiós
personatge arriba a la conclusió que tal dia com avui
el millor que podem fer és quedar-nos a ca nostra
dins el llit i esperar que passi tan aviat com sigui. El
fet de ser dilluns, de trobar-nos en ple hivern, d’haver
passat les festes nadalenques, de veure com la despesa
casolana s’enfilava a cims insospitats i no previstos i
després d’haver constatat com els bons propòsits que
ens havíem marcat per a l’any nou ja descansen en el
darrer calaix de la caixa de l’entrada, condueix,
segons l’il·lustre científic, a tal qualificatiu. Jo, com
que ho llegesc el matí abans d’anar a la feina, per si
de cas, adopt una actitud previsora i intent posar-me
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EL REBOST DE FENT CARRERANY
GREIXONERA DE PILOTES AMB SÍPIES

PREPARACIÓ:
Tallar la sípia a daus i sofregir-la, quan  ha
evaporat l’aigua hi posam la ceba rallada, quan
aquesta sigui mig cuita posam la tomàtiga , també
rallada, rectificam un poc de sal i pebre bo.
Quan el sofregit sigui cuit hi afegim el ramet
d’herbes i el brou,  ho deixam coure fins que la
sípia sigui fluixa.  .
Feim les pilotes a gust les passam per farina i les
fregim un poc amb oli d’oliva.
Ho posam dins la greixonera i ho feim bullir fins
que la salsa quedi espessa.
Podem posar-hi uns pinyons i panses.
Ho rectificam de sal i pebre bo i podem servir-ho.

BON PROFIT.INGREDIENTS:

2 Sípies de 400 gr. més o manco
2 cullerades de farina
1 ceba
3 tomàtigues de ramellet
2 alls
1 tassó de brou de carn.
1 manadet d’herbes (llorer, herbasana, moraduix)
sal, pebre bo, oli d’oliva

PER A LES PILOTES
400 gr. de carn picada ( de porc o porc i vedella)
3 ous
1 ceba petita picada
1 all
un poc de moraduix (si agrada)
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L’ESCOLA  NOVA

Fa cosa d’una setmana em varen convidar a visitar la
nova escola pública de Maria de la Salut. Vaig
acceptar de bon grat la convidada i la veritat és que
em va agradar molt. La meva sorpresa fou majúscula,
hi ha per treure’s el capell.
Com sabeu tots els lectors de la Revista Fent
Carrerany, quan es començà a parlar pel poble que
es volia fer una nova escola, jo sortí a opinar en contra
d’aquesta petició, perquè aleshores trobava que tenint
dos centres per a la docència, pensava que eren
suficients i que hi havia coses més urgents a fer al
poble. Per una altra part pensava que això obligaria
a tancar les dues escoles i que
podria suposar l’abandó i la pèrdua
d’aquests edificis que són i esper
segueixin essent emblemàtics per
al nostre poble. Ara pens que estava
equivocat, i que era una necessitat
urgent tant pels nins com pels
mestres, ja que els edificis antics
no estaven adaptats a les necessitats
actuals.
Tornant a l’actualitat, pens que ha
estat un encert aquesta nova
construcció. Fins i tot l’indret
escollit ha estat molt idoni. Ha
quedat un carrer ample, a un lloc
tranquil, on no hi passen massa
cotxes. L’estructura de l’edifici
escolar, la distribució dels espais,
les aules, els despatxos, els banys,
les sales de reunions, el menjador,
el gimnàs, la separació de les aules segons els nivells
educatius, els patis i sobretot la gran quantitat de llum
natural que entra dins tots els espais, fa que sigui una

construcció moderna, molt ben pensada i cal donar
l’enhorabona als arquitectes que feren el seu disseny.
El poble de Maria pot sentir-se orgullós d’aquesta
millora i a la llarga pens que no hi haurà ningú que
pugui quedar en desacord, sobretot si ha tingut
l’ocasió de visitar-lo. Serà el lloc on les noves
generacions es formaran i ben segur que ho podran
fer en unes millors condicions que les que han tingut
les anteriors.
Finalment donar l’enhorabona a totes les persones i
entitats que han fet possible la construcció d’aquest
nou centre escolar. Molts d’anys per a tots.

Pere Sureda Ribas
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GALA DEL CICLISME.
El passat dia 15 de gener, la gran família del

ciclisme, es tornà  reunir per recordar un any de moltes
medalles, als campionats d’Espanya, a les distintes
categories i modalitats.

El saló d’actes de Sa Nostra, a Son Fuster, fou
l’escenari de la Gala del Ciclisme 2010.que comptà amb
un il·lustre convidat, CHECHU RUBIERA. A part dels
lliuraments del diversos reconeixements, als guanyadors,
el més
interessant fou
el col·loqui amb
Chechu Rubiera
(que va recordar
els seu primer
e q u i p s ,
K E L M E ,
ARTIACH, fins
que botà a l’altra
part de
l’Atlàntic, amb
l’US POSTA),
significant que
el canvi dins la
seva vida,
personal i
profess ional ,
f o u
espectacular,
des del moment que va córrer al costat de  LANCE
AMSTRONG,  va  formar part de uns dels millors equips
professionals. Amb LANCE AMSTRONG, amb qui
guanyà 7 TOURS DE FRANÇA (1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 ) amb els equips DISCOVERY
CHANEL i ASTANA. Amb el RADIOSHACK, corregué
el darrer Tour, on la classificació no va ser la desitjada.

A la foto podeu veure CHECHU RUBIERA, amb
MANOLO VILCHES, guanyador de la CHALLENGE
DE CICLOTURISME i  PEP FERRIOL.

A l’altra foto hi ha Pep Ferriol, com a membre de
Comissió de Cicloturisme, a la diada de Sant Sebastià, a
Palma.

IX CHALLENGE CICLOTURISTA. ILLES
BALEARS.

Ja som a punt de començar un altra temporada de
Cicloturisme, on el més de Març, tenim previst participar
a les tres primeres. MARXA 1r MARÇ ILLES
BALEARS, el dia 12 MARXA DE LLEVANT, i el 19
MEGA SPORT.

Al moment de tancar la revista, s’està parlant amb
l’Ajuntament de Maria, a fi que la Marxa, sigui PALMA
ARENA (PALMA), MARIA DE LA SALUT, PALMA
ARENA, uns 90 kms.

Cada mes anirem informant de totes les
participacions, acabant com cada any a MENORCA.

Salut per molts de quilòmetres poder fer.

Pep Ferriol Torelló

Classificacions: 2a Regional Alevins Benjamins



Febrer  2011 FENT CARRERANY -        (47)23

TEMPORADA DE FUTBOL 2010 / 11

CAMPIONAT DE LLIGA 2ª REGIONAL

JORNADA 13   28/11/2010
MARIA DE LA SALUT – JUVENTUD S.F.   2 - 1

JORNADA 14   04/12/2010
SP. VALLDEMOSSA – MARIA DE LA SALUT  3 – 0

JORNADA 15   12/12/2010
MARIA DE LA SALUT – LLORET  0 -5

JORNADA 16   19/12/2010
ALCÚDIA B – MARIA DE LA SALUT   4 - 1

JORNADA 17   9/01/2011
MARIA DE LA SALUT – ROTLET MOLINAR  2 – 1

JORNADA 18  15/01/2011
MARIA DE LA SALUT – LLOSETA B  2 – 3

JORNADA 19  23/01/2011
MARIA DE LA SALUT – LLUCMAJOR 1 - 2

PRÒXIMS PARTITS 2ª REGIONAL:

JORNADA 20  30/01/2011
MARIA DE LA SALUT – ALGAIDA

JORNADA 21  06/02/2011
SINEU – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 22  13/02/2011
MARIA DE LA SALUT – SANTA MÒNICA

JORNADA 23  20/02/2011
VALLDEMOSSA AT. – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 24  27/02/2011
MARIA DE LA SALUT – SANT JORDI

ALEVINS FUTBOL 7 (GRUP A):

JORNADA 8   27/11/2010
MARIA DE LA SALUT – SA POBLA   2 - 5

JORNADA 9   04/12/2010
JUV. SALLISTA – MARIA DE LA SALUT  9 - 4

JORNADA 10   08/12/2010
MARIA DE LA SALUT – PETRA  7 – 9

JORNADA 11   10/12/2010
MANACOR – MARIA DE LA SALUT  10 - 1

JORNADA 12   18/12/2010
MARIA DE LA SALUT – CONSELL  3 – 4

JORNADA 13  08/01/2011
PORT DE POLLENÇA – MARIA DE LA SALUT  11 – 1

JORNADA 14 15/01/2011
MARIA DE LA SALUT – BINISSALEM  1 – 3

JORNADA 15  22/01/2011
LLOSETA – MARIA DE LA SALUT  2 – 2

JORNADA 16 29/01/2011
CAMPANET -  MARIA DE LA SALUT 3 – 3

PRÒXIMS PARTITS ALEVINS:

JORNADA 17 05/02/2011
MARIA DE LA SALUT – AT. SON SERVERA

JORNADA 18 12/02/2011
MARIA DE LA SALUT – SALLISTA AT.

JORNADA 19 19/02/2011
SINEU – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 20 26/02/2011
MARIA DE LA SALUT - MONTUÏRI

BENJAMINS  FUTBOL 7 (GRUP A):

JORNADA 6  06/11/2010
MARIA DE LA SALUT -  SA POBLA  3 – 16

JORNADA 7  12/11/2010
POLLENÇA – MARIA DE LA SALUT  0 - 2

JORNADA 8  20/11/2011
MARIA DE LA SALUT – PORT DE POLLENÇA  3 - 0

JORNADA 9  26/11/2011
A LLUBÍ - MARIA DE LA SALUT  10 – 4

JORNADA 10
MARIA DE LA SALUT – Descansa

JORNADA 11  11/12/2011
MARIA DE LA SALUT – ALARÓ  3 – 5

JORNADA 12  17/12/2011
MONTAURA – MARIA DE LA SALUT 2 -2

JORNADA 13  08/01/2011
MARIA DE LA SALUT – CAMPANET 0 – 1

JORNADA 14  15/01/2011
APA RAMON LLULL – MARIA DE LA SALUT  0 – 4

JORNADA 15  22/01/2011
MARIA DE LA SALUT – BINISSALEM  3 – 2

JORNADA 16  29/01/2011
CA’N PICAFORT – MARIA DE LA SALUT  9 – 0

PRÒXIMS PARTITS BENJAMINS:

JORNADA 17  05/02/2011
MARIA DE LA SALUT – XILVAR

JORNADA 18  12/02/2011
MARIA DE LA SALUT – MURO

JORNADA 19  19/02/2011
 SPORTWORLD DEL A. – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 20  26/02/2011
MARIA DE LA SALUT - LLOSETA
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