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Són gairebé vint-i-cinc anys fent editorials. Editorials fetes per
a una revista petita, modesta, d’àmbit restringit. Però sinceres totes a
partir del compromís adquirit des del primer dia de fer una revista
oberta, adreçada a tothom. Una revista que volia anar més enllà de
ser la veu d’una associació amb unes inquietuds culturals i socials
manifestades des del primer moment. La revista volia, i creiem que ho
hem aconseguit en bona part, fer-se ressò de les inquietuds de tot un
poble. Res de revista especialitzada o per a uns pocs. Tothom, a partir
dels seus coneixements, havia de poder utilitzar-la, servir-se’n. I com
és lògic, vint-i-cinc anys han vist aparèixer i desaparèixer molts de
col·laboradors que han trobat en les seves pàgines un espai per mostrar
el seu cuquet expressiu i les ganes de dir coses. Investigacions,
esdeveniments puntuals, crítiques, lloances, canvis de parer sobre algun
fet, han permès intervenir un nombre considerable de col·laboradors
efímers o més constants. I d’entre aquests, i com a mostra de tot això
que acabam de dir, és just que citem el cas del nostre amic i
col·laborador Joan Ferriol Mascaró. A partir d’ara aquelles
col·laboracions que feia mostrant-nos aspectes vivencials que volia
fer arribar a les noves generacions de mariers i marieres, ja no hi
seran. El seu traspàs ens priva dels seus escrits, però ens deixa una
empremta molt clara, que ens referma en el camí marcat. La revista
és de tots i per a tothom. Gràcies l’amo en Joan!

I com que la vida continua, aquest mes d’abril ens hem empescat
fer-ne una de sonada. Si tot va com ha d’anar, aquest primer diumenge
d’abril, a les 10 del matí, gravarem un lipdub, una gravació, amb el
teló de fons d’una música coneguda, que intentarà mostrar la vitalitat
d’un poble, el nostre, que, amb unes vint-i-cinc associacions convidades
a participar-hi, se vol sumar a la Campanya “Mallorca, m’agrada”.
Una campanya que pretén fomentar l’orgull de ser qui som i la defensa
d’uns valors i d’un espai de convivència, que estam disposats a mostrar
a tothom. I la millor manera de fer-ho és començant per nosaltres
mateixos: “Maria m’agrada”.

Tothom hi és convidat. Mariers de tota la vida, nouvinguts i
veïnats de pas, sou convidats a venir diumenge dia 3 d’abril a les 10
del matí a la Plaça des Pou a cridar amb nosaltres:

“Maria m’agrada”
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DIA 17 D'ABRIL TORNAM A SÓLLER: EL CAMÍ VELL DE FORNALUTX, SA
CAPELLETA I BINIARAIX

Tornam partir d'excursió,
caminant per diferents indrets de
Mallorca. I aquesta vegada toca
anar a Sóller on deixarem els
cotxes. I d'allà partirem cap a
Fornalutx, passant per Santa Maria
de de l'Olivar, veurem Sa
Capelleta, el llogaret de Binibassí
fins arribar al poble de Fornalutx,
on cercarem un bon lloc per dinar.
La tornada la farem per Biniaraix.

La partida serà des de Sa
Plaça, a les 9 del matí de dia 17
d'abril.
(Plànol extret del Diario de Mallorca)

Manifest Mallorca m’agrada
Mallorca m’agrada! M’agrada formar part d’un país que,
des de fa vuit-cents anys, ha engendrat grans creadors,
artistes i científics, i també n’ha acollit molts d’altres que
han contribuït a fer-lo gran.

Mallorca m’agrada! M’agraden el seu paisatge únic, i el
compromís dels mallorquins a l’hora d’estimar i preservar
els elements que l’identifiquen i personalitzen.

Mallorca m’agrada! M’agrada culta i instruïda, perquè
la cultura és allò que millor la pot vertebrar i cohesionar.
Cal posar en valor l’esforç i el rigor per estimular la
creativitat i la investigació. Cal deixar de banda la rapinya
i la corrupció que han protagonitzat una època recent de
la nostra història.

Mallorca m’agrada! Cal preservar i difondre el nostre
patrimoni arquitectònic i immaterial; la nostra llengua
pròpia, ADN d’un poble que sempre s’hi ha expressat; la
literatura que atresora, amb escriptors de talla universal
com Ramon Llull, Joan Alcover o Blai Bonet; les seves
festes i tradicions, excepcional eina de participació i
cohesió social; i la seva gastronomia, una de les més riques
de la Mediterrània, mostra de contacte entre diferents
cultures.

Mallorca m’agrada! Perquè és un lloc de convivència
pacífica entre cultures i formes de pensar diverses, i obert
a la resta del món. Perquè és, per damunt de tot, la seva
gent, de tarannà obert, respectuós i acollidor, però que,
malgrat els embats de la història, ha sabut conservar la
seva identitat.

Deim Mallorca m’agrada des de la seguretat que cal
continuar avançant. No es tracta d’una invitació al
cofoisme i a l’autosatisfacció, sinó una invitació a
deixondir-nos, a fer de Mallorca un mirall de cultura, de
llibertat i de solidaritat. És des d’aquests fonaments que
hem d’aspirar a fer de Mallorca el millor país del món.

Ens agrada Mallorca perquè ho té tot
perquè l’estimem. I, per damunt de tot,
perquè és ca nostra. Per això deim ben fort:
Mallorca, m’agrada!
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RUA I CARNAVAL A MARIA
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OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D'ANTONI GELABERT "COMUNICACIÓ METGE-PACIENT"

El passat dissabte dia 5 de març Fent Carrerany fou l'amfitriona de la presentació del llibre del nostre col·laborador
Antoni Gelabert Mas, "Comunicació metge-pacient". La presentació anà a càrrec de l'oncòleg de l'Hospital Comarcal
d'Inca, el doctor Nofre Pons. L'acte que se celebrà en el menjador del nou recinte escolar comptà amb més d'un
centenar d'assistents que escoltaren les explicacions dels dos metges. Al final hi hagué un interessant col·loqui i
signatures de llibres per part de l'autor.

TORRADA DE MARIATUKADA A SA COMUNA
La gent del grup de percussió de

Mariatukada, organitzà el darrer diumenge de
març un "asado" preparat pel seu director, en
Fede. Al dinar hi convidaren el grup de
percussió de Lloret per donar-los les gràcies
per haver col·laborat en el carnaval de Maria.
Després de gaudir de les excel·lències de la
can a la brasa feren baixar les caloriesamb
una bona sessió musical que segur que
pogueren sentir des de Santa Margalida degut
a la proximitat de La Vila.
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Jaume Moreno Torelló
Jo n’estic tota contenta, de tenir aquest besnét meu,

perquè és un al·lot tan guapo i tan bon al·lotet que pareix un
Bon Jesuset. Son pare i sa mare, padrins i padrines, tios i ties,
amics i amigues, n’estan tots babes d’ell. Na Bel, la meva filla
que n’és la padrina, cada cap de setmana el té a ca seva i
l’estima i l’aprecia igual com si fos un fill seu. Ja fa 2 mesos
que camina i ara ha començat a xerrar :ja diu papà i mamà,
padrí i padrina; sa padrina n’està babes d’ell. Perquè si
preguntes què li diuen a sa padrina ell diu –Bel-. Ara, el nom
del padrí encara no el sap dir que torna loco per anar a ell. No

Els quintos del 56, acompanyats de les seves parelles, posaren els peus
davall taula el passat divendres dia 25 de març a Cas Padrí Toni.

Recordaren que el darrer sopar l'havien fet feia ja 25 anys. Ara no
volen esperar tant per fer-ne un altre.

poden estar un dia sense veure’l. Si no el mos duen
anam a cercar-lo.

Margalida Font Bunyola
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Que diu la premsa forana, els caps de
setmana a TV Mallorca

Els caps de setmana els espectadors de TV
Mallorca tenen l’oportunitat de saber tot el que
passa al seu voltant gràcies a l’espai «Què diu la
premsa forana». Es tracta d’un mini espai d’un tres
minuts de durada que recull la tasca de les diferents
publicacions de la part forana. Cada setmana
alguns representants d’aquests mitjans de
comunicació es posen davant les càmeres per
comentar els temes que presenten les seves
publicacions.

D’aquesta manera els espectadors de TV Mallorca
poden conèixer de primera les principals notícies
dels nostres pobles, ja que aquestes publicacions es
troben molt arrelades en el seu entorn i ofereixen
informació de proximitat.

Tot i que hi ha una gran diversitat dins aquest
col·lectiu, tant pel que fa a mitjans,

professionalització, audiència o objectius, des de la
televisió pública es fa un tractament bastant
homogeni. Cada setmana es fa ressò de la tasta
d’entre dos i cinc publicacions. Així, un portaveu
de cada mitjà presenta des del seu despatx
professional o del propi mitjà de comunicació el
resum dels principals temes que tracta la
publicació. Es reforça la informació amb imatges
de la publicació a la que es fa referència.

Cal recordar que RTV Mallorca i l’Associació de
Premsa Forana de Mallorca tenen signat un acord
de col·laboració que suposa un apropament de dos
mitjans de comunicació amb una clara vocació
d’oferir una informació de proximitat en català.

A rel de l’acord Radio i Televisió de Mallorca es
compromet a fer-se ressò de la tasca d’aquesta
associació, que representa a 42 publicacions de la
part forana, amb una tirada total de 54.000
exemplars.

Que diu la premsa forana, dissabte a les 20:35
hores i diumenge a les 14:35 hores.
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COMIAT AL  PADRÍ PERE
Per als qui no tenim la sort de viure permanentment al

nostre poble de Maria, cada vegada que fugim  d’ell és gairebé
impossible no partir pensant com serà la propera tornada. En
el meu cas, ja fa un temps que visc somiant futures tornades.

El passat divendres 25 de març vaig tornar al poble.
Vaig fer aquell viatge que mai voldria haver fet: tornar per la
mort del meu padrí Pere. Tard o prest tots passam per moments
de pèrdua d’un ser estimat i aprenem el que això suposa. Jo,
amb la falta del meu padrí Pere no puc evitar que un caramull
de bons records omplin el meu pensament.

Record un home alegre, molt amic dels seus amics i
content de la seva família. Quan encara era jovenet va perdre
son pare i això enfortí els vincles amb les seves germanes i
llavors amb els seus cunyats i nebots. A ca nostra, la seva
esposa, nores, fills i néts no podem més que donar gràcies per
haver gaudit durant tants d’anys d’una persona així i mostrar
l’admiració que per ell tots tenim.

Ell estimava la terra i el seu ofici de pagès. Molts cops
me va contar que la terra és una cosa meravellosa. Ell me deia
tot admirat: ‘si sembres un tros de patata pots obtenir moltes
patates, un pinyol de meló i collir molts melons...’ i així amb
la resta de fruites i hortalisses. Ell tractava molt bé la terra, la

treballava cantant i la terra agraïda li va aportar molt de fruit.
Record aquelles vetllades d’estiu quan preparant per anar a fer
mercat, cantàvem i fèiem qualque glosa. Omplíem el camionet
vermell de tot el que collíem de l’hort i anàvem a Ciutat  a
vendre-ho. Al mercat rèiem molt i passàvem molts bons
moments.

Record del meu padrí l’orgull de ser del poble que som.
Era curiós creuar-nos al mercat de Palma amb algú que fos o
descendís de Maria, llavors sempre exclamava content: ‘aquest
home és de Maria! ’  Aquest ‘ser de Maria’ era motiu d’afecte
i germanor cap aquella altra persona. Estimava molt la seva
gent i pel que he pogut viure aquests dies, la gent l’estimava
molt a ell.

Per tot això i molt més   GRÀCIES PADRÍ PERE!!
Descansi en pau.

ADÉU PADRINET MEU

De Madrid aquell matí,
haver vingut no voldria,
i una cosa vos vull dir,
que per jo, venir a Maria,
és tot quant se puga dir.

I anit padrí mos trobam,
aquí tots pensant en vós,
vos seguirem recordant,
no volem despedir-mos.

Amb estima i alegria,
mirarem cap endavant,
padrinet, amb vos voldria,
estar jo sempre cantant.

Orgullós de ser pagès,
procurant no senyar tort,
d’ell una cosa jo he après,
que me dóna cert conhort,
que sa vida alegre és,
i ha estat un camí de sort,
anant de s’ hort cap a ca nostra,
i de ca nostra cap a s’ hort.

I això sí sa terra ho té,
de lo que sembres tu culls,
mirarem de fer-ho bé,
per obtenir-ne bon fruits.
Glosador i cercador d’aigua,
hi anàvem a fer mercat,
en Vermell no s’aturava,
i arribàvem a Ciutat.

I tant té en Pau com en Pere,
llaurant, sembrant o batent,
amb batedora o a s’era,
si fa calor i un bon vent,
jo vos vull dir padrí Pere,
vos tendré sempre present.

I sa padrina és aquí,
de vós molt se n'ha cuidat,
estones  ha hagut de patir,
i sempre vos ha estimat.

Mai estarà tota sola,
això no ho comportarem,
a n’es Pujol o a Banderola,
amb ella sempre estarem.

I ja no vos vull cansar més,
és hora ja de partir,
estar amb vós padrinet meu,
és un somni sense fi.

Pere Ribas
En nom de tota la família moltes
gràcies a tots per estar amb noltros i
fer més bons de dur tots aquests dies.
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CONCERT DE CATALINA SUREDA
AMB L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DE
LES ILLES BALEARS.

Dijous dia 24 de març dins el marc dels concerts
de la temporada 2010-2011 l’Orquestra Simfònica de les
Illes Balears interpretà el concert per a violí i orquestra
de Beethoven. A la batuta Edmon Colomer i al violí
Catalina Sureda Colombram. Catalina Sureda forma part
d’aquesta generació de joves músics mallorquins que
després d’haver iniciat els estudis a l’Illa s’han format en
els millors conservatoris i universitats d’Europa. I que
amb menys de trenta anys ja tenen una experiència musical
i professional de primer nivell. Tots els que vàrem poder
escoltar la seva interpretació de Beethoven som testimonis
del seu bon fer i tarannà. El concert va ser defensat amb
gran destresa i musicalitat, vàrem poder escoltar la
diversitat de registres que ens oferí moments estel·lars.
Destacable la gran sensibilitat de la cadensa i la vigorositat
i decisió del rondó. Tot plegat motivà una Simfònica que
en tot moment es mostrà concentrada, amb grans tuttis i
amb amb esperit ambiciós. I és que la bona música,
interpretada de la millor manera, genera més bona música.
A més, cal destacar la  senzillesa i sobrietat del gest de la
solista. Utilitzant en tot moment la mesura justa, sense

excessos, sense mancances. El concert de Catalina
Sureda ens va fer sentir orgullosos a tots els que érem allà
i que estimam la música com una manera de gaudi i com
una manera de viure. I és que amb músics com ella la
música val més la pena esser escoltada.  Enhorabona
Catalina estarem pendents de la teva carrera que ben segur
ens seguirà oferint més bons moments.

Nota: el mes de maig té previst tocar a Palma en
formació de cambra.  

Francesc Vicens 

La tercera edat celebrà el carnaval

Imatges del viatge de la Tercera Edat per terres d'Extremadura: a Guadalupe i al teatre romà de Mèrida
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ES FUMAT DE FORMENTOR I CALA MURTA

Seguim descobrint recons ben hermosos de la nostra
illa. Aquesta vegada pujàrem al Fumat de Formentor. Per
això travessàrem aquest túnel que du fins al far

A mitja altura i al recer de la muntanya, ens
aturàrem a berenar, amb una excel·lent vista sobre el
Fumat, la punta de Catalunya i cala Figuera.

I panxa-contents ens dirigim un rere l'altre cap a
dalt de la punta del puig Fumat que té una altura de 342
metres.

I quina alegria! Ja som al cim! I quines vistes que
hi ha des d'allà dalt! Ala foto no hi són tots, perquè
alguns arribaren més tard.

I arribant a Cala Murta, el que toca és prendre un
bany. Però, ai! la temperatura  no era l'adequada.

I després de dinar no manquen els cafès i les
herbetes. I fins a la propera.
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BULLIT DE NOTÍCIES
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PILONS A SA PLAÇA
Pareix que les obres de la Plaça des

Pou arriben al final. L’empedrat que
l’envolta ja està fet i ara és el torn d’un
pilons retràctils que han posat a les tres
entrades: des de sa Quintana, l’Església i
carrer Nou. Els pilons han de permetre
tancar el pas a la circulació els dies en què la plaça hagi
de quedar alliberada de cotxes. El pilons retràctils, que
funcionen amb molles, pareix que els primers dies tenien
problemes. També els han col·locats uns tires reflectants
que els fa fàcilment visibles a la nit.

OBREN DUES NOVES BOTIGUES
Tal com dèiem el mes

passat, aquest mes de març hem
tengut la inauguració de dues
noves botigues que vénen a
millorar l’oferta comercial del
nostre poble. Una, Petons,
situada a la mateixa Plaça des
Pou, està dedicada a roba
d’infants i està oberta els
capvespres. L’altra, situada al
carrer Nou, Sa Portassa, és una
concessió de Loterías y
Apuestas del Estado, a més d’oferta complementària.

Els desitjam tota la sort del món.

mes de juny, la collita d’esclata-sangs fou més que
anecdòtica.

EL CARRER NOU ARA SÍ QUE SEMBLA NOU
Igual que la Plaça, ara és el torn del carrer Nou. Un

carrer que darrerament pareixia més un pedregar que altra
cosa, ara presenta un ferm envejable. Pareix que hi haurà
dos punts de descàrrega de l’aigua de pluja, un a l’alçada
del carrer Antoni Maura i l’altre abans de la Plaça des
Pou. Esperem que l’asfaltat duri més que les darreres
vegades i que l’aigua de pluja no ho faci malbé.

ESCLATA-SANGS PEL MARÇ
Sorpresos es quedaren alguns dels excursionistes

que acompanyaren la nostra associació aquest passat mes
de març al Fumat de Formentor. Les temperatures fredes
i la humitat, han permès que per devers Cala Murtra
trobassin un esclata-sang just a la vorera de la carretera.
Es veu que si això segueix així, haurem de modificar el
calendari del pagès. No és tan llunyà l’any en què pel

PLENARI MUNICIPAL I ÚS DE LES ANTIGUES
ESCOLES

El darrer dilluns del mes de març hi hagué un
plenari on entre altres coses es parlà de l’ús i destinació
dels dos edificis escolars ara desvestits de les seves
funcions: Antoni Monjo i Apol·lònia Monjo. Ara que el
poble ja disposa d’un recinte escolar únic i nou, correspon
a l’Ajuntament, sempre amb el màxim consens possible i
de la manera més racional possible, trobar un nou ús als
dos antics espais escolars. La discussió es va fer a partir
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PRESENTACIONS CANDIDATURES
MUNICIPALS

Aquest passat
mes de març
començaren a
desvetllar-se els noms
dels candidats que PP
i PSOE presentaran a
les properes eleccions
municipals. Així, els
primers a presentar
candidat, en aquest cas
candidata, foren els
del PSOE. Na
Francisca Jordà, va ser
presentada com a tal el
passat divendres dia
11 de març.
L’acompanyà la candidata al Consell, Francina Armengol.
La sala de la tercera edat s’omplí per veure aquesta
presentació. Igualment el PSOE presentà la candidatura
sencera el passat dissabte dia 26, que acabà amb una paella
a la Plaça de Dalt, acompanyats, en aquesta ocasió del
Conseller d’Economia, Carles Manera.

de la tesi, que sostenia l’oposició del PSOE, que per
clàusules signades, l’edifici Apol·lònia Monjo només
podia tenir un ús docent.

Esperem que es trobi el consens que permeti
racionalitzar l’ús d’aquests espais que de cap de les
maneres es poden deixar abandonats i que reclamen una
atenció que els conservi en bon estat.

CONFIRMACIONS
Aquest passat mes de març un bon grapat de mariers

i marieres reberen la seva confirmació a l’església de
Maria. Aquí en teniu una fotografia.

NOM A L’ESCOLA NOVA
El nou edifici escolar ja té nom: CEIP Maria de la

Salut. Aquest nom, aprovat per l’Ajuntament i pel Consell
Escolar, serà el segell distintiu de l’escola de Maria a partir
d’ara. I perquè en quedi constància clara, en una de les
torretes del nou edifici les lletres col·locades ho diuen
ben clarament.

El PP, va fer la presentació del seu candidat, l’actual
batle, Antoni Mulet, el passat dimecres dia 23, a Cas Metge
Monjo. Aquesta presentació va comptar amb la presència
dels dos candidats autonòmics, José Ramón Bauzá, a
president del Govern i Maria Salom que opta a la
presidència del Consell. L’acte, a pesar que es va fer entre
setmana, comptà amb una gran assistència i s’acabà amb
un refrigeri per als presents.

ELS QUINTOS PREPAREN UN CONCERT
Els quintos d’enguany preparen un concert. Segons

ens han informat serà el proper 23 d’abril al poliesportiu
de Maria, les 23:30 hores. Anuncien l’actuació de Jazz
Ska, Sa Sini Band, i els DJ, Sampol i Riu.
Volen que hi vagi gent a veure si fan quatre euros. Ja ho
sabeu.
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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 Maria Ferriol Morey va morir el
passat dia 6 de febrer a l'edat de 89 anys.
Vivia al carrer Sa Tanca, número 33.

Madò Martina Llabrés Morey ens deixà
dia 6 de març, a l'edat de 83 anys. Tenia el
seu domicili al carrer Santandreu, número
12.

L'amo en Miquel Ferriol Mas ens deixà
el passat dia 7 de març a l'edat de 88 anys.
Vivia al carrer sa Sa Raval, número 130.

L'amo en Joan Ferriol Mascaró morí el
passat dia 16 de març a l'edat de 79 anys.
Vivia al carrer Ramon Llull, número 32.

L'amo en Miquel Gual Mas morí el passat dia 17 de març, a
l'edat de 78 anys. Vivia a Sa Carrera Plana, número 9.

L'amo en Bartomeu Bunyola Bergas ens deixà el passat dia
24 de març a l'edat de 88 anys. Vivia al carrer Major, número 61.

L'amo en Pere Ribas Ginard ens
deixà el passat dia 24 de març a l'edat de
82 anys. Vivia al carrer Nou, número 2.

Que descansin en pau
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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 1 .............. 9 l.
Dia14 ............ 10 l.
Dia 15 ............. 3 l.
Dia 16 ............. 9 l.
Dia 17 ............. 1 l.
Dia 18 ............. 2 l.
Dia 20 .............. 2 l
Dia 27 .............. 8 l.
Dia 28 ............. 7 l.

TOTAL: 51 LITRES

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

MES DE FEBRER

BENVINGUTS:
En Jaume

Mestre Ferriol va
néixer el passat dia
26 de febrer. És fill
d'en Toni Mestre
Mestre i na Catali-
na Ferriol Alcover

En Juan Mateu Forteza vingué al món el passat dia 9 de
març. Els seus pares són en David Mateu Peláez i na
Raquel Forteza Peralbo.

Na Tonina Ferriol
Bunyola va néixer dia
18 de març. Els seus
pares són en Pedro
Ferriol Mas i na Fran-
cisca Buñola Mas.

Na Caterina
Pons Munar va
néixer el 24 de
març. És filla de na
Kika Munar i en
Joan Andreu Pons.

Enhorabona als seus pares i família.
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
La foto de la portada de la revista d’aquest mes

correspon al Diumenge de Rams, dia en el qual es
beneeixen els rams. A la foto hi surten dos capellans que
deixaren la seva empremta a Maria, en Pere Fons i en
Jaume Santandreu.

Per la seva banda, l’Editorial fa un resum del que
ha passat durant el mes de març, i és que Maria és un
poble que bull.

A Memòria RAM en Magí ens parla de Don Miquel
Estades, el rector. Giram pàgina i el mateix Magí ens
anuncia la presentació del llibre Inventari de l’Arxiu
Municipal de Maria de la Salut de na Laura Marcús
Maimó.

Després de llegir ens n’anam amb les Escoles
viatgeres a fer la Ruta de Saragossa. Passam a temes més
seriosos com és Viure sense nuclears, tema avui encara
no resolt.

Durant el mes d’abril s’ha produït la Trobada de la
Premsa Forana amb el president Canyelles a Montision
(no ens hi imaginam els actuals números u del PP d’avui
dia).

Sa Xerradeta del mes és amb l’amo en Joan Mestre.
Aquesta xerradeta és un bon document per conèixer la
vida de Maria i de l’Estat Espanyol del s.XX.

Seguint amb la tasca cultural de l’Associació, es
convoca el III Certamen de fotografia Fent Carrerany.
El Bullit va ple de notícies com ara que el Bisbe no vol
costejar la reforma de la Rectoria, l’amo en Xesc és
finalista al Siurell de Plata i que els polls ja han vengut.

A la secció de Demografia ens han deixat l’amo en
Mateu Montamarta i madò Margalida Bergas. És
benvinguda na Xamena Maria Ximenis (nascuda a Mèxic)
i ja l’han feta en Martí Colombram i n’Apol·lònia
Quetglas.

Com ja hem dit, la foto de la portada és el Diumenge
de Rams, però aquesta notícia és ampliada en aquestes
pàgines. La participació d’aquesta festa ha minvat molt
amb el pas del temps.

Giram pàgina i trobam les imatges de l’Exposició
a la Capella Fonda d’en Jaume Falconer. Seguim amb
el tema cultura i podem llegir l’estudi de na Núria
Nogareda sobre l’Agricultura ecològica.

Tot seguit l’Equip de Redacció posa a disposició
de tots els grups polítics les pàgines de la revista amb
vista a les Eleccions municipals del maig del 1991.

Canviant de tema, en Jaume Santandreu ens escriu
Pomes i Gloses i ens podem entretenir amb els
Passatemps.

Ja acabam la revista i arriba l’hora del Carrerany
Esportiu i és que comença el VII Pla de Mallorca, l’enduro
Pla de Mallorca se celebra a Maria i en Jeroni Bergas és
el campió de 1a de Mallorca.

L’excursió és per al final, la del mes de maig serà
al Mirador de les puntes.
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El primer dissabte del mes de març, els associats
de la Segona Edat de Maria, celebraren un sopar i ball de
carnaval a Cas Padrí Toni. Quasi setanta assistents amb
disfresses d’allò més variat: bandolers, gitanos, hippys,
mosqueters, sevillanes, cordovesos, capellans, monges,
militars, picapedrers, pirates, mores, pistolers, ratetes,
pallassos, mexicans i, fins i tot, va comparèixer algun
Dràcula.

Tots aquests personatges feren una picada de frit,
llengua i croquetes de primer, mentre de segon pogueren
triar entre espatlla de mè, sèpies a la planxa o llom amb
col. Per postres, pastís de formatge amb gerds, pastís
d’albercoc i pinya natural. Tot això acompanyat d’aigua,
vi i cava. trobaran el foc, la carn per torrar, el pa, les begudes,

ensaïmada farcida, cava, cafè i copa. També hi haurà
música per ballar.

Al diumenge següent, dia 17, a partir de les 17
hores, s’organitzarà un taller de cuina de Setmana Santa
amb una demostració de com s’elaboren les panades, els
robiols i els crespells. Una activitat gratuïta oberta a tots
els associats, sense inscripció prèvia, que inclou el tast
dels productes elaborats.

El dissabte dia 30, hi haurà sopar i ball al
restaurant Ses Torres. De primer, una picada de calamars
a la romana, croquetes i frit; de segon, a triar entre sèpies
torrades, costelles de me, bacallà amb salsa o porcella
rostida. Tot això acompanyat d’aigua, vi i cava. Per acabar
un pijama, cafè i copa. Tot seguit, per pair tot això, ball
amb el Dúo Harlem. La inscripció, oberta fins el dia 28,
costa 10 •.

Dins el mes de maig, el diumenge dia 29, se
celebrarà la tradicional jornada de les paelles a la Plaça
de d’Alt. Després que s’acabin les classes dels tallers de
ball mallorquí, ball de línia i ball de saló, ja que dins el
mes de juny, es pretén celebrar el sopar popular i festa
d’aniversari, la ballada de boleros i l’assemblea general,
la qual s’avança amb l’objectiu d’iniciar el procés
d’elecció de la nova junta directiva. En parlarem.

La 2ona ONA celebrà el carnaval
El darrer dissabte de març, sopar i ball al local social

Després del cafè i la copa, el Dúo Harlem –amb
en Miquel Fiol- va amenitzar el ball, el qual va ser ben
concorregut i animat. Es va allargar fins a les dues de la
matinada. Després, tots aquests personatges tan poc
habituals a Maria, desaparegueren. Però, ben segur que el
proper any compareixeran de bell nou.

La segona de les convocatòries de la 2ona ONA
per al mes de març va ser un sopar i ball al local social.
Diuen que pot ser el darrer abans de traslladar-se a l’antic
edifici del centre sanitari. El temps ho dirà.

De primer, botifarró i llonganissa torrada, de segon
pa amb oli amb formatge i cuixot dolç i salat i, per acabar,
ensaïmada i cava. Hi assistiren 58 associats, els quals, per
pair tot això pogueren ballar tant com desitjaren, una
vegada més, amb el Dúo Harlem. Va ser una vetllada ben
animada.

A la reunió de la junta directiva de la 2ona ONA
del mes de març es va acordar, per a aquest mes d’abril,
organitzar la torrada a Sa Comuna de Maria el diumenge
dia 10. La concentració serà a les 10:15 hores per partir
un quart després a peu o amb bicicleta. Pel preu de tres
euros, amb la col·laboració de l’Ajuntament, els associats
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Qui dies passa... març 2011
Dijous 3: Hi ha noms... i noms. En aquesta petita torre
de Babel en què s’ha convertit la nostra illa, hi ha un
aspecte que sempre m’ha cridat molt l’atenció. I avui, al
centre on treball, aquest tema s’ha convertit en motiu de
conversa distesa i divertida. I Déu n’hi do, els noms que
han sortit a rotllo. És cert que totes les cultures posen
noms que s’ajusten a uns patrons de tradició cultural
que obeeix a raons molt diverses. La nostra es mou
bàsicament per perfils d’onomàstica religiosa d’arrel
judeo-cristiana (religió que substituí l’anterior base
d’arrel germànica), mentre que d’altres cultures apel·len
a altres motivacions, que sovint ens pareixen més o
menys exòtics a partir de la distància cultural que tenim
amb aquest poble concret. Noms ben “nostrats” com
Martí o Sadurní, no deixen de tenir un origen pagà, amb
la invocació a Mart o a Saturn com a Déus protectors de
la criatura. Tot això la ciència onomàstica ho estudia i
sempre és un gust endinsar-se en el coneixement dels
noms, ja que ens donen indicis de l’evolució dels pobles,
dels seus costums, de la seva llengua i cultura i ens ajuden
a conèixer-nos un poc millor. I és cert que un nom és,
sobretot, una marca identitària. Així, queda molt clar que
si una família posa Jordi al seu fill i una altra li posa
Pelayo, està marcant un terreny i un perfil cultural molt
concret.

Dit això, i mentre passàvem revista als noms que
sobretot els nouvinguts havien incorporat al nostre
corpus onomàstic, l’enfilall de noms curiosos (als nostres
ulls, si més no), anaven apareixent i agafant forma. I la
col·lecció anava agafant un to entre faceciós i divertit
quan la majoria d’aquests noms (sobretot d’origen sud-
americà) eren pronunciats pels tertulians: “Génesis del
Mar”, “Nomeolvides” (escrit així, tot junt), Leididi (us
sona?), Mileidi, Marx Lenin, Michael Douglas (no és
conya!). Però la cirereta del pastís vingué en forma de
nom associat a una història de novel·la romàntica (més
aviat “un culebrot”). La criatura, es deia, es diu, de nom:
Usnavy. De mare panamenya, el nin, va ser fruit (segons
revelació feta per la mateixa dona) d’una relació amb
un “marine” nord-americà, el qual viatjava a bord d’un
portaavions immens i amb un uniforme llampant amb
unes lletres brodades amb fil d’or a la volta de la butxaca
del pit i on es podia llegir “US NAVY”. Uff!

Dissabte 19: L’enigma libi. Avui ha començat l’ofensiva
de les forces aliades contra les tropes de Gaddafi. Fa
uns mesos ja, que començaren a esclatar els conflictes
que han sacsejat tot el món àrab, des del Marroc, fins a
la península aràbiga. Primer fou Egipte, que veié com

l’etern president Hosni Mubarak, era tret del poder, en
una revolta que va sorprendre tothom, sobretot pel paper
que jugaren els militars en la resolució del conflicte.
Aquestes revoltes, iniciades després a Tunísia i més tard
al Marroc, tenien totes el mateix perfil. Foren iniciades
per sectors socials, molts de joves, que veien com el seu

futur els era negat sistemàticament i amb uns règims
corruptes que s’havien eternitzat en el poder. Ja sabem
com han acabat tots tres. Triomfant a Egipte i a Tunísia
i fracassant al Marroc, on les protestes han passat gairebé
desapercebudes i el nostre món ha fet mutis no fos cosa
que el tema s’embolicàs gaire. En tots aquests casos, el
factor religiós a penes si ha trascendit. El radicalisme
musulmà no tenia accés al poder en cap d’aquests tres
països. En tots els altres casos, aquesta epidèmia de
revoltes que s’ha anat estenent per altres zones del món
àrab (tot el nord d’Àfrica, l’Orient Mitjà i la Península
Aràbiga) pareix que s’han originat amb un matís
sensiblement diferent. En tots els casos el factor tribal
s’ha ficat per enmig, començant per la mateixa Líbia.
Les estructures de poder tribal són generals en aquesta
part del món i en molts casos és una de les tribus (fins i
tot minoritària) la que té el control de l’economia i de
l’exèrcit, sotmetent la resta a una situació d’allunyament
d’aquestes estructures. Si teniu temps i us fixau en les
línies que marquen les fronteres de la majoria d’aquests
estats àrabs (en general tots els estats africans) podreu
observar que són línies rectes perfectes. Gent de la
mateixa tribu, vivint en poblats a pocs quilòmetres de
distància uns dels altres per un caprici acordat per les
potències colonials europees que es repartien el pastís
africà i àrab en general, anaren a parar a estats diferents.
Els elements culturals, lingüístics, identitaris, foren
absolutament obviats pels civilitzats europeus a l’hora
de traçar les línies de separació. I els problemes
començaren per aquí.
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No estic gens segur que l’acció bèl·lica que ha
duit la coalició a intervenir a Líbia sigui tan coherent
com la presenten. No ho acab de veure gens clar. I a
Bahrein, i a l’Aràbia Saudí, s’hi intervindrà?

Diumenge 20:  Una tragèdia terrible, una cultura
especial. Fa més d’una setmana ja que el Japó ha sofert
un dels pitjors desastres naturals que es recorden. La
magnitud del terratrèmol ha quedat minimitzada en part
per les especials característiques de la legislació
urbanística japonesa, la qual obliga a construir els edificis
a prova de sacsejades de terratrèmols de magnitud
extrema. Però tot i així, allò que no es podia preveure va
ser la força del tsunami posterior al sisme. Una zona de
litoral nipó quedà completament devastada davant d’unes
ones gegantines que ho arrossegaren tot terra endins un
parell de quilòmetres. De tota aquesta tragèdia, gairebé
televisada en directe, a més dels efectes posteriors amb
el tema de la nuclear costanera afectada pel tsunami allò
que més em sorprèn és l’absència gairebé total d’imatges
amb víctimes. Si es compara amb qualsevol altra tragèdia
semblant (el darrer terratrèmol d’Haití o d’Itàlia o el pas
del Katrina pels Estats Units) el fet de mostrar els morts
i de fer-ne un ús periodístic exagerat era allò que marcava
les notícies del dia a dia, mentre que allà, al Japó,
aquestes imatges han estat escasses, discretes, gairebé
inexistents. L’exhibició impúdica de les víctimes és, allí
, un tema tabú. Això i les actituds de resignació, silenci,
ordre i “normalitat” amb què es recollien als refugis,
amb què feien coes per aconseguir pa, un bol d’arròs,
una peça de fruita i aigua. Una cultura diferent, molt
diferent.

d’aleshores. Amb una portada ben acolorida l’àlbum
mostrava la diversitat i bellesa de la natura en uns cromos
que mostraven flors, insectes, peixos, aus, i sobretot, el
cos humà per fora i per dins (nervis, ossos, circulació
sanguínia, etc.). Una mostra de la varietat de races
africanes i oceàniques reblava una vertadera enciclopèdia
visual, en un temps en què ni la televisió, ni, lògicament,
Internet permetia cobrir la necessitat d’informació d’unes
criatures desitjoses d’aprendre coses a grapades. Sent per
la ràdio una tertúlia en què parlen de ressuscitar aquests
àlbums i tornar-los posar a la venda. Ja no estic tan segur
del seu èxit actual. Aquella fascinació de les criatures
d’aleshores ha trobat molt substituts actuals que permeten
pensar que entre un cotxet de fusta i un altre amb bateria
i comandament a distància els nins d’avui triarien segur
la jugueta nova. Però a mi que no em toquin el meu àlbum.

Dimecres, 23: Parlar en català crea addicció. Millor
limitar-lo, prohibir-lo. Avui s’ha discutit al Congrés de
Diputats una proposició de diversos grups parlamentaris
en què es demanava a la Cambra de Diputats un canvi en
la legislació d’usos lingüístics que permetés que els
representants espanyols es poguessin expressar a la
cambra en la seva llengua pròpia.  El president de la
institució, el socialista José Bono, després de fer una
exhibició, de “talante democrático” deixant que els
diputats gallecs, bascos i catalans usassin la seves llengües
respectives a l’hora d’argumentar les seves posicions a
favor del multilingüisme i de no fer massa cas a un exaltat
diputat del PP que sí o no sí volia que fes callar tots aquests
diputats que s’atrevien a parlar en una llengua diferent,
ha reblat el clau de la seva intervenció amb una frase
antològica que mostra el vertader fons del problema
lingüístic dels espanyols monolingües: “Hi ha moltes lleis
que no agraden als ciutadans però les compleixen, com
per exemple la llei antitabac. Així que vostès encara que
no els agradi han de complir la llei que diu que l’única
llengua oficial de tot l’Estat és el castellà”. Crec que
millor no es pot expressar. Els castissos espanyols d’això
en diuen “AJO, és a dir, a joderse”.  Són incapaços
d’entendre que la seva raó no és la raó, que la seva llengua
no és l’única llengua, que la seva llei no hauria de ser la
llei. No, parlar en català no és com fumar. No necessitam
que ens treguin aquesta addicció i que ens apliquin una
llei antiparla. Allò que necessitam és un règim de
democràcia lingüística que reconegui els drets de tots els
ciutadans a exercir de la manera més natural allò que ens
fa persones, éssers socials: parlar. I la nostra parla no ha
de ser menystinguda en l’espai on precisament més s’ha
de sentir: en el Parlament de tots els ciutadans. I si aquests
són els del tarannà democràtic, què ens esperarà amb els
altres quan arribin al poder?

Joan Gelabert Mas

Dilluns, 21: Vida y color. Aquest era el títol (en castellà,
per suposat) d’un famós àlbum de cromos que ens il·lustrà
a la dècada dels seixanta i que ens ajudà, a mi i a unes
quantes generacions de criatures i adolescents a
meravellar-nos davant l’esplendor de la naturalesa.
Aquest àlbum (el guard, com una petita joia) acabat, era
potser un dels objectes més desitjat per les criatures
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EL REBOST DE FENT CARRERANY
“BAVARAOISE” DE XOCOLATA NEGRA

INGREDIENTS:

300 gr. de xocolata negra
1 cullaradeta  de café soluble
4 ous
150 gr. de sucre pols
2 cullerades de mantequilla
100 gr. de nata líquida
100 gr. de licor d'avellanes
3 làmines de gelatina neutre

MOLLS AMB SALSA

INGREDIENTS:

8 molls, grossets
250 gr. de salsa de tomàtiga frita.
2 cullerades d'ametlla picada
1 copeta de xerès  sec
2 alls
julivert
sal i pebre bo blanc, oli d’oliva

PREPARACIÓ:
Salpebrar els molls, passar-los per farina i

fregir-los dins oli ben calent per cada banda, no molt.
Preparar la salsa, amb les ametlles, el xerès,

els alls picats i un poc de julivert ben picat.
Dins una palangana per al forn hi posam els

molls i per damunt la salsa, dins el forn ja calent a
uns 180 º fins que sia ben calent, servir-ho de seguida.

Per acompanyar-ho un blanc de “Verdejo”  ben
fresquet.

BON PROFIT.

PREPARACIÓ:
Posar la gelatina amb aigua un poc calenta i

deixar que reblaneixi.
Mesclar els ingredients manco el licor, tot ben

mesclat i coure a bany maria removent tot el temps
fins que estiga ben fus, afegir el licor i seguir
removent uns minuts més.

Ho llevam del foc, acabam de fondre la gelatina
retirant les restes que queden i ho mesclam tot.

Posar-ho dins un motlle o motlles individuals i
posar-ho dins la gelera fins que tengui consistència.

Servir-ho amb una fulleta de menta i un poc de
nata muntada i una copeta de cava brut.

BON DOLÇ.
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IX CHALLENGE CICLOTURISTA  ILLES
BALEARS. 2011

El mes de març, és el senyalat per el començament
de la Challenge Cicloturista, Illes Balears. Els participants
de Maria de la Salut, l’hem començada i esperam,
concloure-la a Menorca, allà pel mes d’octubre.

 IV MARXA ILLES BALEARS.
El primer de març, es celebrà la primera marxa

d’aquest any. Molt important va ésser pels companys de
Maria, ja que l’itinerari, fou. Palma Arena – Maria de la
Salut - Palma Arena.

La climatologia, no fou la desitjada. Quan eren les
9 del mati, va caure una bona brusca, i molts dels inscrits,
no prengueren la sortida. Hi havia uns 150 inscrits, però
la realitat fou que fóssim uns 70 / 80 participants. Si bé el
dia es va arreglar,  va fer un bon mati, encara que el vent
no afluixà. La Comissió de Cicloturisme de Federació
Balear de Ciclisme, triaren enguany que l’avituallament
de la marxa, fos a Maria de la Salut.

Gràcies a la
col·laboració del Ajuntament,
es fa ver realitat. A les 11,15
arribàrem, ens trobàrem un
molt bon berenar, sobrassada,
botifarrons, fruits secs,
begudes, i unes  molt bones
ensaïmades – fetes a Maria-. Després d’una mitja hora,
emprenguérem la tornada cap a Palma. Molt de vent tot
el temps, però molt contents, per les gràcies que ens
donaven els participants.

L’arribada al Palma Arena, damunt les 13,30 posa
el punt i final a un dematí de ciclisme. De Maria, hi
participàrem: Joan Ferriol, Pere Ferriol, Pep Ferriol,
Miquel Perelló, Antoni Frau i Pere Crespí.

VIII MARXA DE LLEVANT.
Dissabte 12 març, es celebrà aquesta Marxa,

organitzada pels nostres amics de Bicicletes Sancho,
Miquel Sancho i Sebastiá Puigros que estaren pendents
que no ens faltàs res.

L a
c l i m a t o l o g i a ,
també marcà,
aquesta marxa.
D’uns 150
inscrits, en
sortirem uns 130
tenint en compte
que l’any passat
quasi fórem uns
280 participants.

De Maria hi prenguérem part: Joan Ferriol, Antoni
Frau i Pep Ferriol. Miquel Perelló es va presentar, però
per la brusca que queia, va optar per no sortir. Pere Crespí,
per problemes de salut d’un familiar, tampoc pogué sortir.

La marxa fou molt dura, la pujada a l’Ermita de
Betlem i l’anada a Cala Torta, marcaren la duresa. Encara
que el millor de tot va ser la barbacoa al final de la marxa,
per dinar, damunt la platja de la Costa dels Pins, amb
molt de fred i molt de vent.

Anirem informant de totes aquelles marxes en què
hi participem.

Pep Ferriol Torelló



FENT CARRERANY -        (94) Abril  201122

El trofeu ciclista Pla de Mallorca – Gran Premi la
Caixa que patrocina el Consell de Mallorca ja té enllestits
quasi tots els detalls per afrontar amb garanties d’èxit la
XXVII edició, la del 2011, la qual tindrà una estructura
semblant a la de l’any anterior ja que es repeteixen tant el
número d’etapes com les localitats on estaran ubicades
les respectives pancartes de meta. Una d’aquestes jornades
serà la de Maria de la Salut, la mateixa de l’any passat.

Una competició que presenta dues curses per
etapes: el Pla Gran, per a ciclistes open i master 40, amb
uns recorreguts d’entre 80 i 100 quilòmetres, i el Pla Petit,
per a ciclistes de promoció, master 50, master 60 i fèmines.
A més d’això, aquest any hi haurà participació dels
principiants a totes les etapes i dels alevins (etapes 2a i
5a) i dels infantils (etapes 1a i 3a).

Les dues primeres jornades se celebraran els
diumenges dies 8 i 15 de maig en horari matinal, a sa
Pobla i Muro respectivament, sobre el mateix itinerari
que l’any passat. La tercera diada, el dissabte dia 21 de
maig, es disputarà a Montuïri, pot ser la jornada més
complicada i exigent, sobre el mateix itinerari, canviant
únicament la partida i arribada que serà a l’avinguda d’es
Dau amb l’objectiu de guanyar espai i seguretat per als
ciclistes.

La quarta jornada serà la contra rellotge
individual, anunciada pel dissabte 28 de maig, serà la
mateixa que l’any passat amb la meta al Polisportiu, a
partir de les 15 hores, amb un itinerari molt exigent, de

22 Km que l’any anterior va marcar diferències
importants. Els ciclistes partiran a intervals d’un minut
sota l’organització del Club Ciclista Maria de la Salut.

Finalment, cal recordar, que la jornada final, per
al dissabte dia 4 de juny, es disputarà a Sineu amb un
itinerari molt semblant al dels anys anteriors, però sense
passar a cadascuna de les voltes per dins el casc urbà, per
així evitar perills innecessaris. El sopar de cloenda i
lliurament de premis serà el divendres següent, el 10 de
juny al restaurant Es Cruce, a Vilafranca

Els guanyadors de l’any passat que s’emportaren
els mallots grocs de la Caixa foren Raúl Jiménez (Pla
Gran) i Guillem Ferrer (Pla Petit). Els del Consell de
Mallorca, de la regularitat, varen ser per a Joan Batle i el
mateix Guillem Ferrer; els de Diario de Mallorca, del
premi la de la muntanya, acabaren a les mans de Dani
Crespí i Llàtzer Sánchez, mentre que els de Tractors
Kubota, de les metes volants foren guanyats per Xavier
Peris i Tomeu Amengual.

Pel que fa a l’actuació del ciclistes de Maria de la
Salut, al Pla Gran, Toni Font, al lloc 23è va ser el millor
classificat, amb Miquel Salom al lloc 31è. En referència
al Pla Petit, Toni Castelló fou el millor, acabant al lloc
11è, amb en Biel Bergas, 16è i Joan Ferriol, 41è.
Precisament aquest darrer ciclista va ser l’únic que va
portar un mallot, va ser el de les metes volants que va
aconseguir a la segona jornada encara que no el pogué
portar fins el final.

CICLISME

El ‘Pla de Mallorca – Gran Premi la Caixa’ repetirà
la crono de Maria el 28 de maig

Les cinc jornades es disputaran entre el 8 de maig i el 4 de juny
Tomeu Arbona.
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Aquí poden veure na Martina Llabrés Morey al costat d’en Joan Seguí Font (novii), la seva germana Catalina al
costat d’en Joan i la seva cosina Catalina al seu costat. A baix hi ha la madona de Sa Coma (on anaven a collir

olives)  la seva fillla i una amiga na Tonina (Margeta)


