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MARIA, M’AGRADA
Aquest va ser el títol del lipdub que gravàrem a Maria el passat

diumenge dia 3 d’abril, dins de la Campanya Mallorca, m’agrada. Un títol
ben explícit d’allò que volia dir el missatge i la intencionalitat de la campanya
que, arreu de Mallorca, pretenia mostrar la vitalitat associativa de la nostra
gent, l’estima cap a les seves tradicions, la llengua i cultura pròpies i mostrar-
ho a tothom. I a Maria, la gent respongué de manera massiva a la crida feta
per Fent Carrerany, cosa que ens omplí d’orgull i alhora de responsabilitat
per fer una cosa ben feta. Fins a vint-i-cinc associacions, grups, entitats,
etc., amb el suport de l’Ajuntament, prengueren part en la gravació que arribà
a concentrar més de cinc-centes persones, més d’una quarta part de tota la
seva població. Una gravació que es convertí en un clam que mostrà un poble
orgullós de la seva identitat i que gaudí de valent amb una gravació que
dugué a terme el nostre amic Jaume Sunyer, amb una professionalitat
impecable. Aquesta gravació, complementada amb una mica d’història de la
preparació del lipdub, fou la que el dissabte dia 23 presentàrem oficialment
en una plaça que acollí una gentada desitjosa de veure el producte acabat.

En nom de Fent Carrerany, gràcies a tot el poble de Maria per la
gran participació en la gravació del lipdub!

I del lipdub a les eleccions. Diumenge dia 22, hi ha convocatòria
electoral. S’elegeixen els càrrecs que han de regir la vida municipal i la
nostra comunitat autònoma aquests propers quatre anys. Unes eleccions que,
en un i altre cas, presenten un panorama sensiblement diferent a la darrera
contesa electoral. A Maria, per exemple, només hi haurà tres llistes que
aspiraran a ocupar els onze regidors electes de què disposa el nostre
Ajuntament, al costat d’altres convocatòries on han competit fins a cinc llistes
diferents. El panorama pot canviar substancialment després d’una legislatura
amb un PP amb majoria absoluta, ara sense la presència de l’extingida UM,
i amb unes llistes del PSOE i del PSM amb candidats nous i cares noves i
joves a les seves files. Les tres candidatures ja s’han presentat i ara és la gent
la que ha de valorar les propostes, la confiança que els mereixin els candidats
per gestionar la Casa de la Vila i donar el seu vot a uns i a altres.

I de Maria, al Govern Balear. Unes eleccions que poden marcar un
punt d’inflexió en la manera de fer les coses i governar i davant de les quals
no ens podem mantenir neutrals en cap cas. Mai no hem amagat que la nostra
associació va néixer per treballar de manera activa, democràtica i  clara, a
favor de la nostra gent, del nostre país, de la nostra terra, de la nostra llengua
i cultura, en un context no massa favorable. Reivindicar els nostres drets
(que són els drets de tota societat a la llibertat de ser ella mateixa) ha estat
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una constant. Així hem celebrat els guanys i avanços que s’han fet en matèria de drets socials, lingüístics, culturals i hem
protestat i hem parlat alt, fort i clar, quan aquests mateixos drets han estat qüestionats, posats en perill, limitats. I davant aquesta
convocatòria electoral, algunes de les propostes que determinats partits, entre ells el PP i el seu candidat, fan d’aquests temes, en
el sentit d’eliminar, limitar o qüestionar l’ús de la nostra llengua, apel·lant a la demagògia més absoluta, a la manipulació o a la
mentida més barroera, no es poden ignorar. A ningú no li agrada que el trepitgin dins ca seva i algunes d’aquestes propostes van
en el sentit de reduir els mallorquins a la condició de ciutadans de segona categoria dins ca seva. Desgraciadament la línia que
en aquests moments marca la gent que dirigeix el partit a les Illes accentua de cada vegada més el caràcter espanyolitzador,
uniformitzador i dretà de la formació popular.

Anau a votar, pensau què heu de votar i votau conscients de la importància de la vostra decisió, sabent que el futur és a
les vostres mans!

IMATGES DE LA GRAVACIÓ DEL LIP DUB

Associació de la 3a edat
Grup d'Esplai Es Rebrot

Protecció Civil
Fent Carrerany

Penyes barcelonista i madridista Associació Rock'n'Rostoll
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Grup de Gimnàstica Ceip Maria de la Salut

Grup de Ball de Bot Treballs Manuals

Escoleta

Mariatukada

Estrena
del

libdub
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Dimonis dels Infernets Jazz Ska

El president posant ordre Apoteosi final: s'han acabat els nervis

A l'estrena del
lipdub hi vingué
molta de gent,

mostra de l'nterès
que s'havia

despertat.  Hi hagué
un tast de crespells
amb la imatge de

Mallorca i un
poquet de vi dolç.
Ara el podeu veure

a la web
mallorcamagrada.cat
així com els lipdubs
dels altres pobles.
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LES TRES CANDIDATURES A L'AJUNTAMENT DE MARIA

PARTIT POPULAR (PP)
1. Antoni Mulet Campins
2. Bartolomé Serra Mas
3. Jaume Ferriol Martí
4. Joana Maria Torrens Rigo
5. Daniel Estarellas Massanet
6. Francisca Carbonell Roig (ind.)
7. Bartomeu Quetglas Mas (ind.)
8. Gabriel Vanrell Mascaró (ind.)
9. Francisca Ferriol Sastre
10. Bartolomé Mas Perelló
11. José Maria Ginard Llull
Suplents
1. Catalina Font Bunyola
2. Miquel Pons Ferriol (ind.)
3. Martín Fons Ginard
4. Alejandro Bonnín Pujadas
5. Catalina Castelló Castelló
6. Simón Darder Bergas
7. Miquel Bergas Ferriol
8. Jaime Bergas Font
9. Nelly Margoth Acurio Calero
10. Juan Quetglas Buñola

PARTIT SOCIALISTA (PSOE)
1. Francisca Jordà Ferriol
2. Miquel Mascaró Pastor
3. Catalina Morey Ferriol (ind.)
4. Bernardí Joan Gual Mas (ind.)
5. Gabriel Ferriol Bergas (ind.)
6. Joana Maria Mas Ferriol (ind.)
7. Francesc J. Morado Xumet (ind.)
8. Toni Font Castelló
9. Rosa M. Alcover Colom
10. Pedro Carbonell Ferriol
11. Martí Ferriol Pons
Suplents
1. Antònia Torelló Martí
2. Francisca Bergas Frau
3. Rafel Oliver Mas
4. Pedro Oliver Auba
5. Gaspar Castelló Mas
6. Bárbara Ana Ferriol Galmés

PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA
-ENTESA (PSM-EN-APIB)
1. Guillem Jordà Bauzá
2. Joan Miquel Bergas Font
3. Eulàlia F. Ferriol Quetglas
4. Joan Gelabert Mas
5. Josep Ferriol Torelló
6. Margalida M. Quetglas Vicens
7. Gaspar Mas Mas (ind.)
8. Jaume Marc Ferriol Queralt
9. Pere Jordà Carbonell
10. Bernat Ribas Molinas
11. Magí Ferriol Bauzà
Suplents
1. Miquel Ferriol Negre (ind.)
2. Coloma Perelló Estarellas
3. Miquel Morey Mas
4. Nadal Josep Ferriol Negre (ind.)
5. Antoni Bergas Bergas
6. Martí Antoni Monjo Ballester
7. Antoni Mestre Mayol
8. Pedro Bergas Vanrell

PARTIT POPULAR (PP)
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PARTIT SOCIALISTA (PSOE)

PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA -ENTESA
(PSM-EN-APIB)
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VIATGE A EXTREMADURA
Els dies 5, 6, 7 i 8 d’abril un grup de vint-i-set

alumnes i quatre mestres de la nostra escola feren un viatge
a Extremadura. La visita fou ràpida, intensa i profitosa,
captant l’essència del paisatge extremeny i de la seva
història. Es varen visitar les localitats de Guadalupe,
Trujillo, Mérida, Plasencia, Monasterio de Yuste, Cuacos
de Yuste, Cáceres i la localitat portuguesa d’Elvás. El
darrer dia, ja de retorn, feren un matí al parc nacional de
Monfragüe.

Aquí teniu algunes fotos del viatge, però si les voleu
veure totes (més de quatre-centes) ho podeu fer visitant
la pàgina web de l’escola (www.cpantonimonjo.cat) i
clicant sobre EL BLOC DEL DIRECTOR. Davant el monestir de Guadalupe

Al "Mirador de las
monjas", a Trujillo

Teatre de Mérida

Hotel Nueva Roma de Mèrida, on estaren allotjatsEl punt més llunyà del viatge: castell d'Elvàs (Portugal)

Davant l'entrada del monestir de Yuste
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Era intens...
Era intens, d’una intensitat propera a l’eufòria constant:
volia ser protagonista als vint-i-cinc anys de com més
coses millor, trasbalsava totes les relacions amb una
habilitat per fer-se notar que el feien poc més que odiable,
deia que s’exigia molt a si mateix i que era un amant de la
perfecció; però, en el fons, el que s’amagava era ni més
ni pus un desig per creure’s les pròpies mentides i una
gran inseguretat, que el feien singular d’entre la gent de
vint-i-cinc anys que podem anomenar «normal». Tot el
temps perdia en demostrar que sabia molt i que ja, en
aquesta edat, volia semblar com un personatge massa
madur que començava a estar massa de volta de tot, i,
aquí hi havia la contradicció que el feia únic: volia
protagonitzar justificant que no era protagonista, i el nivell
d’exigències al qual se sotmetia era de tal índole que
gaudia de fer-se el desmenjat en talent. Era misògin però
ben al fons de la seva personalitat era on es notaven els
trets que el caracteritzaven, perquè sempre caldria per ell
demostrar més del que era. Contradictòriament deia que
se sentia autònom i independent quan era realment difícil
trobar una persona que tenia la necessitat de dependre i
de comunicar o, en una paraula, era dificilíssim  trobar
qualcú que tenia la imperiosa necessitat de comunicar,
encara que la comunicació fos la farsa de repetir fets o
conductes escoltades vegada rere vegada.
Es cultivava constantment en revistes especialitzades de
botànica o de altres ciències i deia que era una enamorat
de les moutain bike. L’èxit de ser autodidacte contrastava
força les decepcions que li depararen els cursos d’egb o
de la ESO, en què el seu rendiment era valorat a la baixa,
perquè li costava molt adaptar-se a la norma. De fet volia,
més aviat que de la norma, fill de l’excepció, cosa que
l’avalaria ja des de nin com ens rarenc a considerar per
l’ambigüitat d’un caràcter que sent gens
sociable volia semblar ser-ho el més de
tots.
 
Potser el tret més distintitu fos el de la
parla o forma de xerrar que particularment
tenia: no parava ni un moment. Tenia la
facilitat innata d’una oratòria que anava
d’una funció comunicativa a l’altra sense
fer parèntesi, i el seu diàleg arribava a
semblar un monòleg inconnexe. Potser
pretenia ser escoltat per compartir
experiències o potser cercava liderar tots
els àmbits perquè tenia remordiments de
consciència de la baixa autoestima en què
es tenia. Realment, en el cas, pretenia fer-
se tan gran com fos possible. Aquesta
conducta devia estar motivada per

fets hereditaris predispositius i per altres d’un entorn
agobiant on es fonamentava el caràcter en una mala fi de
contradiccions. Sabia que el seu físic era elegant, i més
que a una capacitat innata donava la culpa d’això a
l’exigència constant que demostrava en exercitar-se fent
gimnàstica i exercitant-se. De fet algunes nits es
despertava per a fer flexions i exercicis per no perdre la
forma física. Vaig notar que tenia la fòbia de l’ordre i de
la pulcritud: es feia el llit impecablement i esquitxava amb
desodorant l’àmbit de l’habitació per a saber-se més que
ningú amo d’un destí més segur del que es pensava que
tenia.
 
Em contà que l’alt nivell d’exigència venia de resultat
de les relacions de parella: havia sortit i conviscut una
temporada amb una veneçolana que li exigia donar una
mida alta en el llistó de l’aparença, però el que succeïa
era que aquesta aparença sovint ell vestia d’un
recarregament barroc que ridiculitzava massa semblant
que les pretensions eren d’una grandiloqüència no pretesa,
ja que provenia de l’insconscient i feia que, a les relacions
de l’entorn, hi hagués certament problemes i situacions
divergents. Prenia medicació per veure si atenuava les
seves contradiccions i per veure si s’animava a canviar o
a adoptar mesures que poguessin fer-li l’existència més
suportable: va començar per contar el seu problema però
no el contava, n’era inconscient ell i l’especialista del que
li passava perquè la consulta durava deu minuts i perquè
pensaven que amb la medicació era prou. Va decidir,
davant el poc èxit, escriure un diari sobre el que feia i
pensava cada dia, que més endavant mostrà a un psicòleg
que fou qui millor l’hauria entès fins aleshores i qui li
diagnosticà que el que patia era una gran por a la vida en
general. Sabut el mal, sols calia posar-li remei.

Lluc MATAS     
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A LA MORT DEL MEU PARE
La

pèrdua d’un
pare o d’una
mare mai va
bé. I si té lloc
amb un
termini de just
tres mesos,
molt manco.
Però això
m’ha fet
pensar molt. I
en aquest
moment ho
faig amb veu
alta i
compartint
amb vosaltres,
lectors,
sentiments,
reflexions,
lliçons de
vida, ...

Parlar de la mort costa. Però forma part de la vida,
és el seu epíleg i per això l’hem de tenir en compte, mai
d’una manera obsessiva, sinó d’una manera natural que
s’acosta així com van passant els anys.

He tengut la sort de tenir els meus pares molts anys,
anys plens d’experiència, la qual he aprofitat moltes
vegades. Altres moments han estat d’enfrontaments
perquè no sempre hi ha acord, ja sigui per la diferència
de generació o pel caràcter. Però el que sí he  pogut
aprendre bé dels meus pares és el valor que tenen les
coses ben fetes i acabades i que aquestes mai s’obtenen
sense esforç.

El que no he pogut obtenir del meu pare és la seva
facilitat per ajuntar paraules adients per glosar. És una
cosa que admir dels glosadors i que em deixa sempre
bocabadat. Tal vegada si la meva feina s’hagués
desenvolupat en el camp i lluny de ràdios, televisors,
ordinadors i altres maquinetes semblants, la capacitat de
memoritzar paraules rimades hagués augmentat. Idò mon
pare, així com el seu pare, el meu padrí, serà recordat pel
fet de tenir aquesta habilitat.

Amb el condol, Antoni Gelabert m’envià aquesta
glosa com a homenatge.

Se n'ha anat l’amo En Magí
directe cap a la Glòria

des d’aquest mateix matí

sempre el tendré a la memòria.
Però jo no record les seves gloses. El record a ell,

un pare exigent amb les seus fills, juganer amb els seus
néts i molt comunicador amb tota la gent. Un home amb
un sentit de l’ecologia total i que apreciava molt tot el
que ell produïa i que en feia partíceps a tots els que
l’envoltaven.

Quan tingué notícia de la seva malaltia, l’únic que
demanà fou que li evitassin el mal del genoll per poder
caminar. I quan ja no ho pogué fer comprà la cadireta
elèctrica amb la qual es desplaçà per tot el poble durant
la primavera, estiu i tardor. Però l’hivern ha estat un patir
continu fins que la malaltia ha fet la seva feina i se l’ha
enduit.

Vull compartir i recordar companys, alguns d’ells
quintos, que també han perdut els seus pares aquests dies
i per això els sentiments són comuns: en Pere Ribas,
n’Antoni de Roqueta, en Jaume de Deulosal i na Maria
Antònia de Can Blanquet, som de la mateixa quinta.
També ho compartesc amb na Joana Maria Seguí, ja que
traballam al mateix centre.

Magí Ferriol

L’amo en Magí ens ha deixat.
Un home que com ell no n’hi havia,
bon al·lot, feiner i glosador.
Com ell a Mallorca no n’hi havia.

Tota sa gent de Maria
principalment sa gent major
el trobarem a faltar,
perquè el día de sa festa,
després de sa missa,
no hi faltava es seu glosar.
I parlava amb una força i energia
que tota l’església resplendia.

Jo a l’amo en Magí
el record amb una «cosetxadora»,

i sempre el veies cantant i alegre
perquè era una bona persona.

L’amo en Magí amb sa moteta
tot es poble va trescar
i a la gent de Maria
a molta, la va visitar.

Fa uns quinze dies
vaig anar a veure’l.
Tot d’una que vaig entrar
em va dir com està el teu germà.
I jo li vaig dir dins el que cap, està bé.
I ell contestà, idò com jo.
I xerràrem un poquet

i quan me n’havia d’anar
em diu: «Recuerdos» en es teu germà.

L’amo en Magí i madò Rosa
en el cel ja s’han trobat
i s’han donat una abraçada
i allà estaran sempre aplegats.

Tota sa seva família
el trobaran a faltar
perquè era un home
que se feia estimar
i sempre els va apreciar.

Margalida Font Buñola.
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BULLIT DE NOTÍCIES
12

LA PRIMERA VÍCTIMA DELS PILONS
RETRÀCTILS

Al número anterior ja havíem comentat els
problemes que tenien els pilons retràctils de la plaça.
Idò el passat dia 8 d’abril el conductor del cotxe de la
foto va poder comprovar que el sistema no acaba de
funcionar. Ens han dit que el piló es va disparar quan el
cotxe hi passava per damunt. L’accident causà gran

Esperem que els arbres tornin a renéixer molt més
esponerosos, encara que les passades que se’n duen els
plataners de la plaça no ens acaben de convèncer. Si se
suposa que la seva funció, a més d’embellir l’espai és de
proporcionar ombra a l’estiu, no acabam d’entendre
perquè els exsecallen d’aquesta manera.

A MARIA NO SABEM ANAR A PEU
Maria és un poble relativament petit, i per tant té

les distàncies curtes. Però si us fixau, la gran majoria de
gent agafa el cotxe per anar dos carrers més avall de ca
seva, per anar a comprar el pa, per acompanyar els nins a
escola... D’altra banda, però, si passeges el vespre està
ple de gent que camina fent voltes al poble.

Des d’aquí animam la gent, ara que ve el bon temps,
a deixar el cotxe per als desplaçaments necessaris i treure
la pols a la bicicleta o aprofitar per moure una mica més
les cames. Tots en sortirem guanyant!

MERDES DE CA PER LES VORAVIES
Fins no fa massa, a Maria, tenir un ca era sinònim

de tenir un animal que feia algun servei a la casa (guardar
animals, ajudar el caçador, guardar la casa, etc.). Amb el
temps i els nous costums aquests animals han passat a ser
més de companyia que altra cosa. Molta gent no té espai
a lloure a ca seva per tal que l’animal s’esplai i faci les
seves feines. Això implica que en molts de casos els seus
amos els han de treure a passejar una estona cada dia,
moment que aprofiten per fer les seves necessitats. I aquí
ve el problema. En massa ocasions, aquests regals dels
animals acaben dipositant-se a les voravies on són
trepitjats pels vianants despistats que no compten amb
aquests obstacles merdosos. Seria ben necessari que la
Casa de la Vila començàs a deixar les coses ben clares a
tots aquests propietaris incívics que treuen el seus animals
i que no recullen els regalets que aquests deixen
generosament a les voravies.

CONCERT DE NA CATALINA SUREDA
El proper divendres dia 6 de maig al Centre de

Cultura de Sa Nostra, al Carrer de la Concepció de Palma,
a les 20 hores, tindrà lloc un concert per a violí i piano on
s’interpretaran obres de Mozart, Falla i Turina a càrrec
del duet format per na Neus Estarellas al piano i na
Catalina Sureda al violí. L’esmentat concert està inclòs
dins el Cicle de Cambra de JJ MM.

El preu de l’entrada-donatiu és de 2 euros que es
destinaran a Creu Roja per la causa del Japó i es poden
adquirir al Centre de Cultura a partir de dia 2 de maig de
les 11 a les 21 hores.

sensació a la plaça ja que, com es pot veure, va quedar
ben danyat.

Esperem que aquest sigui el primer i el darrer i posin
fil a l’agulla per arreglar aquest problema, ja que no és
qüestió d’haver de passar pena de passar per la plaça, no
sigui cosa que ens surti un piló disparat.

“EN TONI DES CARRERÓ JA NO FA FEINA
AQUÍ”

Si heu anat
al banc on feia
feina en Toni
haureu vist aquest
cartell que ens
informa que en
Toni des Carreró
ja no hi fa feina.
Sabem que va fer
una bona festa
dijous 30 de març per celebrar que es “prejubilava”.
Esperem que gaudeixi d’aquesta nova etapa que comença
i si el veieu per l’entitat bancària no li demaneu feina, hi
és per altres motius.

TREBALLS D’EXSECALLAR
El bon temps és aquí i la natura comença a

despertar-se. Per això és el temps de podar bé els arbres i
d’això se n’han encarregat aquestes setmanes passades.
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PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DEL PSM-
INDEPENDENTS

La tercera llista que es presentarà a les eleccions
municipals, PSM-Independents, amb el seu candidat a la
batlia, Guillem Jordà, al capdavant es donà a conèixer al
local de la Tercera Edat, el passat divendres dia 29 d’abril.
La gent de la candidatura estigué acompanyada pel
candidat al Consell de Mallorca, l’exbatle de Petra Joan
Font. Guillem Jordà, en la seva presentació com a candidat
a la batlia, explicà el perfil de la gent que l’acompanya a
la llista i mostrà la seva il·lusió per encapçalar aquest
projecte.

Amb aquesta seran tres les candidatures que
concorreran a les eleccions municipals del proper 22 de
maig.

CELEBRACIÓ DEL SANT JORDI A MARIA
El passat dissabte dia 23 d'abril dia de Sant Jordi i

dissabte de Pasqua, a Sa Plaça se celebrà el dia del llibre.
Sa Papereria Ses orbates i la Biblioteca organitzaren una
exposició i venda de llibres davall d'un envelat per

ELS ALUMNES DE MARIA ESCOLTEN CAP·PELA
AL CONSERVATORI

El passat dia 13 d'abril els alumnes de primària del
CEIP Maria de la Salut anaren al Conservatori per escoltar
un excel·lent concert amb les excepcionals veus del grup
Cap·pela. El concert anà sobre música de pel·lícules i en
un moment en què una de les cantants s'acostà al públic
féu un duo amb en Hamid Acharki, que es veu que no
sabia gaire bé la cançó "Mamma mia!".

protegir-se del mal temps que al llarg del matí va fer caure
quatre gotes. Els petit tengueren l'actuació d'una
contacontes i els dimonis aprofitaren per vendre camisetes.
Llàstima que l'amenaça del mal temps deslluís el matí i
restàs públic a l'esdeveniment.

UN INCENDI A SON CLOQUIS
El passat dia 16 d'abril, l'amo de Son Cloquis tenia

previst cremar de manera controlada restes vegetals. Però
el vent li jugà una mala passada i el que en principi havia
de ser controlat acabà descontrolat i s'hagué de demanar
la intervenció dels bombers i de protecció civil de Maria.
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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:

L'amo en Magí Ferriol Buñola va
morir el passat dia 1 d'abril  a l'edat de
85 anys. Vivia al carrer Alexandre
Rosselló, número 13.

Madò Joana Mas Gual ens deixà
dia 8 d'abril a l'edat de 86 anys. Tenia el
seu domicili al carrer Antoni Nadal,
número 6.

Madò Antònia Quetglas Payeras va morir dia 11 d'abril a
l'edat de 94 anys. Vivia al carrer Nou, número 54.

En Vicente Climent Clemades ens deixà el dia 11 d'abril.
Vivia al carrer de Sa Raval.

L'amo en Miquel Gelabert Carbonell  ens deixà el passat dia
17 dabril a l'edat de 88 anys. Vivia al carrer Villalonga, número 13.

Que descansin en pau

BENVINGUTS:

N'Irene Varon Cuenca va néixer el passat dia 31 de març. És
fill d'en David Varon Rodríguez i na Francisca Cuenca Muñoz

Na Maria Magdalena Colombram Llabrés vingué al món el
passat dia 6 d'abril. Els seus pares són en Pau Colombram Bergas i na
Maria Magdalena Llabres Quetglas.

Enhorabona als seus pares i família.

En Pere Ribas mos ha deixat

Un home veïnat de Banderola de tota la vida. Mentre batíem a l’era,
noltros teníem l’era arran del camí, i ell des del seu bocí ens saludava i
deia: “L’amo en Martí, què tendrem un bon  vent?” I mon pare li deia: “Ara
estenem i el capvespre ja ho veurem”.

Noltros feíem un hortet per tenir per la casa, però a Can Pere feien
un hort molt gran, ell i les tres germanes. A l’estiu feien una feinada i ell
deia a mon pare: “Si voleu pebres pel trempó veniu-ne a cercar” i mon pare
li deia: “Mos basta amb  un poc de pa i sobrassada”.

En aquell temps no era com ara, no teníem ni danones, ni flams ni
actimels, menjàvem figues i fruita del temps

Sempre el recordarem per un home bon al·lot, alegre i feiner.
Margalida Font Buñola
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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 2 ............ 13 l.
Dia 3 .............. 8 l.
Dia 12 ........... 11 l.
Dia 14 ........... 11 l.

TOTAL: 43 LITRES

Temperatura Màxima
24,1º C (Dia 31)
Temperatura Mínima
6,3º C (DiA 6)
Temperatura Mitjana
13,4º C
Mitjana Màximes
17,3º C
Mitjana Mínimes
9,4º C

MES DE MARÇ

PASQUA: TEMPS DE PANADES I CRESPELLS

A l'escola no volem perdre la costum de fer panades i
crespells per Pasqua.

I si el temps acompanya, com enguany, anam a menjar-
nos-els a Sa Comuna.
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS

Fa vint anys, pel mes de maig també teníem eleccions i
per això l’Editorial de la revista se’n fa ressò convidant
tothom a exercir el seu dret que tant va costar aconseguir.
Canviam de tema perquè en Magí aprofundeix dins les
seves arrels a Memòria RAM i recorda com era Es meu
padrí Nadal, un glosador com no en queden.
Giram pàgina i veiem totes les imatges del III Certamen
de fotografia Fent Carrerany amb un total de 108 fotos
presentades a concurs. Passam a la literatura i és que se
celebren els 500 anys del Tirant, qualificat com un dels
millors llibres del món. En aquest article en Joan Gelabert
ens acosta una mica més la figura d’aquest cavaller tan
especial.
La informació política va donada a La casa de la vila
amb els resultats de la comissió de govern i del ple. Tot
seguit en Pere Fons ens fa cinc cèntims de les vida de
L’amo en Pere de Son Canet. Sa xerradeta del mes és
amb l’amo en Joan de Son Matet, que ens explica com
era la vida de poble d’un jove de Maria a principis del
segle passat.
Passam a altres temes com els Projectes per al 91 de la
Mancomunitat del Pla per seguir amb el Bullit. En
aquestes pàgines podem llegir que al Carrer Ramon Llull
hi ha un riuet, que l’escola de música va a l’Auditòrium o
que neixen tres mariandos en un dia en Joan Marc Bergas,
en Miquel Mestre i en Jaume Marc Ferriol.
A la secció de Demografia  ens han deixat l’amo en
Bernadí Matas, l’amo en Pere Mas, madò Mercedes
Gorbajo i l’amo Antoni Frau. Són benvinguts tres
mariandos el mateix dia.

Han passat les festes de Pasqua i en podem veure les
imatges a Pasqua: el poble fou el protagonista. Crida
l’atenció la quantitat d’actes que es fan, avui dia
inexistents.
Seguim llegint i en Bartomeu Monjo ens parla del
Genocidi que suposen les guerres. En Magí Ferriol exposa
les raons de Per què elegir el Independents? I com que és
època d’eleccions podem veure les Candidatures que es
presenten amb la fitxa personal dels candidats.
Deixam de banda la política perquè n’Antoni Gelabert
ens parli de Sa Patena de MontblaNc. Ja acabam la revista
i no pot faltar el Carrerany esportiu amb l’anada a Lluc
de Divendres Sant entre d’altres notícies ciclistes.
L’excursió del mes serà a l’ermita de Maristel·la.
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Els afiliats de l’associació de la segona edat de
Maria, dins el mes d’abril, el quart mes de l’any, han tingut
quatre convocatòries. La primera va arribar el diumenge
dia 3 amb la gravació del lip dup “Maria m’agrada”. Una
trentena dels associats varen participar a la gravació amb

Quatre activitats de la 2ona ONA per al quart mes de l’any
El proper 29 de maig, la jornada de les paelles

una mostra de ball de línia i ball de saló, just davant el
que serà el nou local social.

 El diumenge següent, el dia 10, es va organitzar
la torrada a sa Comuna. Una convocatòria a la qual hi
participaren 65 dels associats. La concentració va ser a la
Plaça des Pou a les 10:15 hores i la partida, un quart d’hora
després.A sa comuna, els participants hi trobaren el foc,
la carn per torrar, el pa, les begudes, ensaïmada farcida,
cava, cafè i copa. També hi hagué música per ballar, tant
boleros com ball de línia o de saló. Després d’una jornada
agradable, la tornada cap a Maria, també a peu.

El diumenge següent, dia 17, a partir de les 17
hores, es va organitzar 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, que va incloure el tast dels productes
elaborats. Vos podem assegurar que varen ser ben
gustosos.

El dissabte dia 30, va arribar la quarta i darrera
convocatòria del mes amb el 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. Va ser el sopar més concorregut dels que ha
organitzat aquesta directiva, al qual hi participaren 83
associats.

Dins el mes de maig, el diumenge dia 29, se
celebrarà la tradicional jornada de les paelles a la Plaça
de la Segona Edat, just davant el nou local social, el qual,
a l’hora de redactar aquesta pàgina, encara es troba en
obres.

Per al mes de juny, la programació presenta una
ballada de boleros per al dissabte dia 11, el sopar popular
i festa d’aniversari per al dissabte següent, dia 18, amb
demostracions dels tallers de boleros, ball de línia i de
saló. La darrera activitat programada serà el dissabte 25
amb la celebració de l’assemblea general, a la qual, la
junta directiva presentarà la seva dimisió després dels
dos anys que marquen els estatuts. L’elecció dels nous
responsables arribarà dins el mes de juliol.

El proper diumenge dia 8 de maig, a les 19 hores,
hi ha convocada reunió de la junta directiva per confirmar
aquestes dates. En parlarem.
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Qui dies passa… abril 2011

Divendres, 1: Viure sense rima. L’amo en Magí  ha mort.
Sense cap classe de formació acadèmica en l’art poètica,
la seva destresa i naturalitat a l’hora de confeccionar la
quotidianiat de forma rimada, em produïa una enveja gens
disimulada. Desenes de vegades, el contacte, la trobada
casual o algun esdeveniment de més llarga durada
(matances, festes, etc.) acabava, inexorablement, en una
escomesa en forma de glosat. I si en alguna d’aquestes
“topades” m’atrevia a respondre amb la mateixa medicina
improvisada (això sí, amb paper i bolígraf a la mà i amb
temps –etern- per lligar quatre versos mal endreçats), tot
just acabat de parlar, la seva resposta immediata, punyent
i provocadora, agafant el fil del que jo acabava de dir, em
tornava deixar amb la paraula a la boca. Massa vegades
he maleït la meva pobra memòria o poca capacitat per
gravar o mirar de reproduir els seus glosats, alguns d’ells
d’una bellesa i senzillesa colpidores Esbrinar com se forma
un glosador és una cosa que sempre m’ha duit a pensar
en la possibilitat que, quan naixem, un de cada parell de
milers de mortals (home o dona), és tocat miraculosament
per alguna mena de musa rimadora i això el duu a viure la
vida de forma absolutament especial. El problema és que,
desgraciadament, aquesta és, sembla, una espècie de cada
vegada més escassa, i si apareix, ja ho fa per camins més
formals i preestablerts. I l’amo en Magí Nadal era,
segurament, dels darrers que hi havia accedit de forma
natural i no conscient. D’aquí la seva genuïnitat i força.
Si abans ja havíem enyorat la pèrdua de son pare, la seva
ens condemna, irremeiablement, cap a la prosa més eixuta,
més seca, més avorrida.

Ja no hi és l’amo en Magí,
mes la vida continua,
seca, trista, pobra i nua,
massa poc per fer camí.

Diumenge, 3: Maria, m’agrada. Avui hem gravat el
lipdub amb el lema Maria, m’agrada, dins de la
Campanya Mallorca, m’agrada, promoguda per l’Obra
Cultural Balear, que ha duit la majoria de pobles de
Mallorca i barriades de Ciutat a mostrar, en aquest format
tan curiós (gravar en un únic pla seqüència, i al ritme
d’una cançó que la gent segueix amb els seus moviments
i cantant-la, alhora que es mostra alguna cosa o es dóna
un o altre missatge), allò que defineix la manera de ser,
les activitats, el batec de cada racó de Mallorca. Quan
des de Fent Carrerany ens posàrem al davant de la
iniciativa i començàrem a contactar amb les diferents
associacions, no ens esperàvem la resposta massiva que
la proposta tendria. A més tinguérem la sort de comptar
amb la il·lusió, el saber fer i la professionalitat d’un càmera
excepcional, en Jaume Sunyer, cosa que ens tranquil·litzà

per la part tècnica de la gravació. Però el cor, la força i la
participació de la gent de Maria, va ser excepcional. Que
vint-i-cinc associacions de to, interessos i tarannàs
diferents, responguessin a la nostra crida, ens va deixar
gratament sorpresos. I la gravació del lipdub esdevingué
una festa. Un diumenge dematí que mostrà la vitalitat d’un
poble, la seva força i les ganes de participació i de mostrar-
se als altres, orgullosos del seu poble, de la seva història,
de la seva llengua. Que un poble d’escassos dos mil
habitants reuneixi més d’una quarta part de la seva gent
en una diada com aquesta és una cosa digna d’elogi.
Gràcies a tothom, per poder haver pogut viure una diada
semblant.

La diada "Mallorca m'agrada" a la plaça Major de Palma

Divendres, 22: Divendres Sant, quintos, panades i
cassette. Feia temps que no sentia cantar panades. Molt
de temps. I avui matí, baixant cap a la plaça, una musiqueta
coneguda m’ha cridat l’atenció. M’he returat una mica i
els he vists al carrer de Sa Tanca. Amb un carro de compres
d’aquests de supermercat, i vestits amb un jersei groguenc,
tot un reguitzell de quintos del 91, anaven casa per casa a
recaptar doblers. I al migdia, s’han presentat a ca nostra.
Hem sortit al carrer a rebre’ls i a veure’ls de prop. El
carro, amb un bon assortit d’herbes dolces que oferien
gentilment als veïnats de les cases que escometien, anava
equipat amb un radiocassette. I mig en bromes els he dit
que si volien «sucar» haurien de demostrar-me que sabien
cantar les cançons pròpies del fet. I qualcú ha pitjat la
tecla, i la cançó ha començat a sonar per l’aparell. Davant
de la meva negativa a contribuir al recapte si no eren ells
els protagonistes del cant han tret uns paperets i “han
cantat al peu de la lletra”.
He de reconèixer que m’ha agradat el fet de veure com
aquest quintos recuperaven una tradició que ja feia temps
que no es duia a terme. Si els que vénen l’any que ve ho
continuen fent i a més s’aprenen les cançons pròpies de
la festa, la petita trampa del cassette dels quintos
d’enguany haurà valgut la pena.
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Dissabte, 23: Malalt de llibres. No crec que sigui un
model com a lector. La lectura necessita temps, dedicació,
exclusivitat. No pots fer una altra cosa. O jo no puc. Quan
llegesc, fins i tot quan escric, necessit tranquil·litat, silenci,
concentració. I la meva lectura, això sí, intensiva, sol ser
en èpoques ben determinades de l’any: períodes de
vacances d’estiu, de Nadal, de Setmana Santa, o en
moments de l’any en què les altres activitats no em
reclamin aquest temps que sempre consider que escasseja.
Però això sí, els llibres segueixen aterrant a casa i
acumulant-se per a aquests moments en què els pugui
assaborir. Tot l’any. Així, novetats que m’interessen,
lectures que un o altre em recomanen, o altres que em
vénen per camins ben diversos, totes elles van a la sala
d’espera. Nadal, la Fira del Llibre o Sant Jordi solen ser
els moments en què augmenta considerablement el cabal
de lectures futuribles. La meva fixació amb els llibres ve
de lluny. A ca nostra no abundaven. Record, a penes, uns
volums antics de les rondaies (esfullats i sense portada),
amb unes delicioses il·lustracions, que anys després vaig
saber que eren del mateix Francesc de B. Moll, que guard
gelosament com un tresor, uns volums de Vidas
Ejemplares (que combinaven la part de text amb els
dibuixos a la manera dels còmics) i poca cosa més. Poc
bagatge certament. Els primers trofeus propis varen ser
els llibres que per Nadal solia regalar “Sa Nostra” a tots

Dimecres 27:  Parlar en català per la megafonia del
Bernabeu, un problema d’ordre públic!!! De tot aquest
caliportal de partits de futbol entre el Barça i el Madrid, a
més de les maniobres teatrals que els envolten, i que em
mir amb un cert distanciament, avui una altra cosa m’ha
retornat a la realitat d’aquesta Espanya absolutament
rància, intolerant, racista i xenòfoba. Si una cosa se li ha
d’agrair a
l’entrenador del
FC Barcelona,
en Pep
Guardiola, és
haver fet
quotidià, una
cosa tan normal
com era
contestar en català les preguntes que li feien en català,
contestar en castellà les preguntes que li feien en castellà
i en un exercici de coneixements lingüístics, contestar en
anglès i en italià si era en aquests idiomes que li feien les
preguntes. Normal, normalíssim. També semblava normal
que cada vegada que el FC Barcelona jugava una
competició europea, els seus seguidors eren saludats a
tots els camps on anaven en català de la manera més
natural i les intruccions els feien també en aquesta llengua.
A Madrid, però, això no ho veuen així. En aquest
torcebraç, en aquest teatre dels cops d’efecte entre els
dos clubs, avui sent per la ràdio que els directius del Reial
Madrid no volen usar el català per la megafonia del
Bernabéu, ja que consideren, així ho han manifestat, que
això podria produir un problema d’ordre públic. Per molt
que qualcú m’ho vulgui explicar no ho entendré mai.
Problema genètic? Problema mental? Alguna anomalia
pot explicar aquest odi que des de les Espanyes profundes
tenen a tot allò que soni a català? Potser som nosaltres els
que ens ho hauríem de fer mirar!

Joan Gelabert Mas

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

els dipositaris de llibretes d’estalvi. I a l’institut vaig
començar a guardar, zelosament, aquelles lectures que els
professors ens feien llegir. I així he anat fent. Potser marcat
per aquesta manca de pòsit llibresc familiar, sempre he
associat la possessió del llibre a una ingènua i màgica
transferència de coneixements, com si el fet de tenir el
llibre t’asseguràs la informació que contenia. Com si d’un
fetitxisme es tractàs, el llibre, l’objecte, ha esdevingut part
indissociable de la meva manera de ser. I això que
darrerament els problemes d’espai han frenat
considerablement aquesta acumulació i m’han duit a una
selecció més acurada, més controlada. Tot i això, sé que
avui qualque novetat caurà al cabàs i ocuparà el seu lloc
corresponent de cara a l’estiu.
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EL REBOST DE FENT CARRERANY
Cabrit o mè al forn
Ara que ha passat el temps de fer panades i per tant de gaudir
de carn de cabrit o de mè ben tendre (carn d’un bestiar que a
sobre han menjat herba ben fresca i del temps, de primavera,
la millor de l’any), segur que ens ha sobrat molta de carn, ja
que ara ja no es fan tantes panades com abans. Idò ara és el
moment d’aprofitar aquesta carn que ens ha sobrat, que a
vegades és quasi mig animal, per fer-la al forn. Vos ben assegur
que gaudireu de fer una bona vega.
Ingredients:
.- Cabrit o mè, trossejats en bocins que facin entre 60grs-80grs.
.- Oli verjo del mateix any. Si la carn és de cabrit és preferible
que l’oli sigui de mescla d’arbequina i picual, ja que així tindrà
un gust més fortet, i aromàtic, fins i tot pot ser una mica aspra
al final de deglutir-lo. En canvi si la carn és de mè, millor que
l’oli sigui monovarietal d’olives arbequines, que té un gust
molt més suau, fluix i s’adapta millor a la carn de mè que mai
no és tan forta i és més melosa.
.-Prebe negre en pols. ´
.-Patates tendres, suficients perquè el fons de la palangana del
forn estigui ben coberta amb un gruix de com a  mínim un dit.
.-Ceba tendra, millor si és de la varietat de Figueres, és a dir la
vermellosa, és més saborosa quan es cou al forn, i pica molt
poc als ulls quan la tallem.
.-Tomàtigues de ramellet ben conservades, que no tenguin
taques que li poden donar mal gust, suficients per omplir els
forats que deixa la carn en estar col·locada dins la palangana.
.-Vi de xerès o en el seu lloc un vi blanc que no sigui afruitat,
els blancs de Navarra acompleixen aquesta condició.
Preparació: unes dues hores abans de pegar foc al forn, els
trossos de carn es freguen amb mitja llimona durant dos-tres
minuts, desprès li posam una mica de sal i un polsim de pebre
negre. Això ho feim amb tots els trossos de carn, d’un en un.
Després els deixam tots dins un recipient i hi sucam dues o
tres llimones ben madures i cada minut anam removent la carn
dins el suc de les llimones. Hem de retirar els pinyols que poden
donar gust amarg.
Mentre posam dins la palangana que anirà al forn, les patates
tallades ben primetes, fins que facin  un gruix d’un dit i mig;
després hi posam una bon gruix de ceba tendra tallada en
juliana, escampada per damunt les patates, també que n’hi hagi
força. Ho salpebram tot.  La palangana amb les patates i la

ceba i un bon raig d’oli. Ho posam dins els forn, que ja estarà
a una temperatura de 150ºC, durant uns vint minuts vigilant.
Passat aquest temps, traiem la palagana del forn, ¡alerta que
crema molt! i hi col·locam els trossos de carn de mè o de cabrit;
i entre els trossos de carn hi posam trossos de tomàtiga de
ramellet pelada, i que haurem preparat prèviament.
Tot ho enfornam de bell nou a una temperatura de 150ºC i
arribarem fins a 180ºC, però no hem de passar d’aquest límit.
Arribats en aquest moment és quan hi tirarem un tassó (entre
200-300 cc) de vi de xerès ben repartit per sobre les tallades
de carn.
Cada mitja hora donarem una volta plana de 360º a la palangana
per tal que la calor del forn quedi ben repartida i tota la carn
cogui al mateix ritme.
Anirem repetint aquesta operació de manera periòdica tot
vigilant el procés  de cocció.
Al cap d’unes dues hores o dues i mitja el cabrit o el mè estaran
al punt, és el  moment d’obrir el forn de pinte-en-ample durant
uns deu minuts a fi que perdi l’excés de calor i ja el podem
servir a taula.
Com que es tracta d’una carn molt melosa i tendra, l’animal
no ha de fer en canal més de 10 kilos, podrem acompanyar
aquest dinar amb un vi d’anyada, que no tengui gaire cos,
qualsevol de la zona de Pla i Llevant.
Bon profit a tothom!.
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Suècia ja no es el mirall
Fa algunes dècades, acabats de sortir de la dictadura militar
i de seguida que iniciàrem la democràcia, un dels models
socials i polítics que molts ciutadans de l’estat teníem era
Suècia.
Era un país amb una democràcia llargament consolidada
i funcionant, un país on els successius governs d’esquerra
i de centre-esquerra, de tall socialdemòcrata, havien
aconseguit una estructura político-social que
consideràvem d’excel·lència: una gran protecció social
dels treballadors, que per nosaltres en aquells temps encara
únicament ho podíem somniar, com era les vacances
pagades, atenció sanitària universal, protecció de l’atur,
ensenyament de qualitat obligatori i gratuït, especial
atenció a la infància, amb drets de les mares i/o pares
després del part que asseguraven una atenció prioritzada
als nadons; permís de maternitat/paternitat; reconeixement
del divorci; regulació de l’avortament perfectament reglat
per lleis avançades; pràctica del pacifisme actiu, recordem
Olov Palme, emblema del pacifisme de llavors i encara
referència ètica avui en dia.
És a dir, era el mirall de molts països, fins i tot demòcrates,
de llavors, entre els que ja s’hi contava el nostre.
Però el temps passa i en certa manera aquelles conquestes
socials que semblaven llunyanes, s’han anat assolint a
molts d’altres països, jo diria que en certa manera a tots
els països europeus demòcrates, si bé amb pròpies
idiosincràsies de cada estat i també segons les filosofies
polítiques dels distints governs que ha tingut.
Però vet aquí que actualment hi ha dues qüestions que al
meu criteri, representen un interrogant al fet de si continua
essent el mirall al que tots ens hi volíem mirar.
Una d’aquestes qüestions es el tema del litigi sobre
l’herència de la vídua del famós novel·lista Stieg Larson.
Resulta que l’avançada Suècia no reconeix els drets de la
parelles de fet, ni que portin de manera clara, pública i a
la vista de tot el país, més de quaranta anys de convivència
demostrada. La hipocresia legislativa-governamental, la
manca de pressió social, incomprensiblement, un cert
conservadorisme clarament instaurat en els darrers anys,

fan possible que els drets d’autor no vagin a parar a la
que fou la seva real i constant companya de vida,
sentiments i estimació, i en canvi se’n beneficiïn els
familiars que havien denostat aquesta sòlida, volguda i
convençuda unió de fet.
No es això companys suecs, no es això.
Una segona qüestió
es la reclamació
farisaica per part de la
justícia sueca,
d’extradició de Julien
Assange, fundador de
Wikileaks, per un
presumpte tema
d’abús sexual amb
dues noies amb qui havia mantingut relacions sexuals
consentides i desitjades, però sense utilitzar preservatiu.
Elles han retirat la demanda, i malgrat tot, la justícia sueca,
pressionada per l’amic americà, el vol empaperar.

Haver escampat les tèrboles actuacions dels molts polítics,
banquers, empresaris, militars, diplomàtics, caps d’estat,
reis, i tutti quanti, en tot tipus d’affairs, tot demostrat
documentalment, és quelcom políticament incorrecte i no
li ho perdonaran mai. Però que sigui precisament la justícia
sueca la que es presti a aquesta pantomima de fer justícia,
és precisament una dada més que ens fa pensar que el
mirall s’ha trencat, (amb perdò de Mercè Rodoreda).
Per tant, tot i reconeixent que hi ha molts motius per voler
assolir, encara, algunes de les conquestes socials d’aquell
país, hem de reconèixer que alguns estats del sud d’Europa
tenen, tenim, comportaments més avançats en alguns
aspectes.
Malauradament Suècia ja no es el mirall, ni l’únic mirall.

Antoni Gelabert Mas
Maria de la Salut, abril 2011.
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ACTUALITAT DEL CLUB CICLISTA DE MARIA

10 d’abril. El nostre club
ciclista fou una de les moltes
associacions que participaren
en el lip dub que Fent
Carrerany va organitzar dins
la campanya de Mallorca,
m’agrada. Abans de participar
vàrem fer una volteta de 20 Km, i després anàrem a pujar a
Bonany.

17 d’abril. Marxa Volta a
Mallorca. Mallorca Clàssic. Una
marxa de 153 Km en la qual hi
participaren uns 700 ciclistes. Hi
va haver més d’un centenar
d’abandonaments, però n’hi
hagué molts que resistiren, com en Joan Ferriol i els nostres
amics de Can Picafort. Els que quedaren gaudiren d’una de les
marxes més dures del calendari de la Federació de ciclisme.

22 d’abril. Divendres Sant. És ben sabut per tothom que és
una de les sortides més esperades de l’any, però enguany no
va poder ser perquè el temps ens va jugar una mala passada.
De Maria partírem 39 corredors, dels quals 29 érem de Maria.
Durant tot el camí i fins a Inca el temps va ser més o manco

bo, qualque brusca de tant en tant. A partir de Caimari va caure
un ruixat molt, molt intens. Els capdavanters, abans d’arribar
al Salt de la Bella Dama decidiren tornar enrere. Mitja volta i
cap a Maria. Quan arribàrem feia un bon sol, però ens quedàrem
amb les ganes de comprar les cintes de la Mare de Déu.
A les 14:00 ens tornàrem a retrobar a Ses Torres. Peus davall
taula, un bon dinar i un bon propòsit: tornar a Lluc el dilluns
de Pasqua. Però una altra vegada ens quedàrem amb les ganes,
molt de vent i amenaça de pluja, ni ens presentàrem a la plaça.
Per primera vegada en més de 35 anys, ens hem quedat sense
poder anar a Lluc.
Maria de la Salut, abril de 2011.
Pep Ferriol

El passat Divendres Sant, l’equip benjamí del Mariense
va disputar el torneig de Pasqua a Binissalem. Els altres equips
eren el Binissalem E.M. i el Montaura. Quedaren primers. A la
darrera imatge surten les noves promeses i actuals joves
seguidors.

Equip de hockei de Maria, amb el seu entrenador, en Jordi Segui,
el dia que varen fer una competició a Palma i quedaren tercers.
Va ser el dia 9 d'abril al pavelló de Son Rapinya.

La penya Barcelonista del grup
dels petits que el dijous sant
jugaren un triangular a Santa
Eugènia i quedaren primers

Els alevins, el dissabte, no tingueren tanta sort i perderen
els dos partits que disputaren amb el Binissalem E.M. i amb
l’Alaró.

Imatges de la jornada de
futrbol del passat dia 17

d'abril
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ENTRE SÓLLER, BINIBASSÍ, FORNALUTX I BINIARAIX

Després de berenar en uns rentadors de Sóller, partírem
cap a Sa Capelleta i en agafar una mica d'altura ens

férem aquesta foto amb Sóller al fons

En arribar al llogaret de Binibassí, ens refrescàrem amb
l'aigua que baixava per una canaleta.

Pel camí ens trobàrem amb un veïnat de la zona, amb el
qual mantinguérem una animada conversa

El grup a l'entrada de Fornalutx pel camí vell de Sóller

I si havíem berenat en uns rentadors, també hi férem el
dinar, però aquesta vegada als rentadors de Biniaraix.

S'ALBUFERA DE MALLORCA
Aquesta és la propera excursió. Es tracta d'anar

caminant pels diferents camins oberts per dins el Parc
Natural de s'Albufera de Mallorca, fent observacions de
la seva flora i fauna.

Partirem de Maria, a les 9 del matí des de Sa Plaça
el proper dia 15 de maig, en cotxes particulars que
deixarem a l'entrada del parc. Heu de dur berenar, dinar i
begudes, ja que
la temperatura
supòs que ja
serà més
calenta que
fins ara.

Parella
d'abellerols al

parc


