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Un cop passades les eleccions locals i autonòmiques, aquest
passat mes de juny s’han constituït els nous ajuntaments, els consells
i el govern autonòmic. Les urnes deixaren un panorama a nivell local,
insular i autonòmic molt semblant. Majories absolutes per al Partit
Popular als tres àmbits de gestió: Maria, Mallorca i Illes Balears, amb
només tres partits o coalicions amb presència institucional: la dreta
espanyola (PP), l’esquerra espanyola (PSOE) i en coalició, o sense, el
nacionalisme progressista més els ecosocialistes (PSM-IV-Entesa). Un
panorama sensiblement diferent al que s’havia viscut fins ara i que
segurament marcarà una nova època quant a la gestió que es durà a
terme des de les diferents institucions.  La constitució d’aquests ens
de gestió i les primeres declaracions i actuacions dels seus responsables
ja han deixat ben clares les línies d’actuació i els camins traçats:

1. A bombo i plateret, amb més pa que formatge, una minva
radical dels càrrecs nomenats (consellers, directors generals,
etc.), presentat tot com una reducció dràstica de despeses, a
l’hora de la veritat no arriba ni al 0,2 % del pressupost. Ara
veurem si aquesta minva és operativa o acabarà essent inviable
i poc pràctica.

2. Quant a la part econòmica, la despesa serà mínima en el capítol
d’inversions. Aquí tothom sembla tòrcer el coll i assumir-ho
com un mal menor.

3. Amb l’excusa de la contenció econòmica, les partides que es
dedicaven a promoció de la llengua i cultura pròpies sembla
que queden absolutament desmantellades. Ara caldrà veure
com queden aquelles organitzacions i entitats que a la darrera
època d’en Matas reberen substancioses subvencions per fer
de tallafocs de qualsevol aspiració reivindicativa a favor de la
llengua i la cultura del país.

4. Les polítiques socials i els elements que marquen una manera
de fer més solidària, més de justícia distributiva, queden
perillosament amenaçades (les ajudes a la dependència, la
construcció de nous equipaments socials, etc.).

5. Les polítiques mediambientals de marcat to proteccionista ja
han sentit veus amenaçadores (descatalogació d’espais
protegits, més camps de golf, alguns projectes
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UN SOPAR PER CELEBRAR ELS 25 ANYS I EL NÚMERO 300
Com vos dèiem el mes passat el mes de Juliol de l'any 1986 sortí el número 0 de la nostra revista. El que vol dir

que aquest mes de juliol celebram els 25 anys de vida. I el proper mes d'agost editarem el número 300, un número ben
rodó. És per això que convidam tots els col·laboradors, subscriptors i lectors que al llarg d'aquests vint-i-cinc anys ens
han fet costat a fer-nos arribar alguna col·laboració especial per a aquest número.

El sopar ja el tenim confirmat: serà a Cas Padrí Toni, el proper dia 5 d'agost a les 9 de la nit. El preu serà de 20
euros i vos hauríeu d'apuntar als membres de la revista abans de dia 1 d'agost. També ho podeu fer per correu electrònic:
fentcarrerany@premsaforana.cat. Com hem fet en les altres celebracions hem aprofitat aquestes trobades per a distingir
persones o entitats amb la pagesa de Fent Carrerany.

Portades dels números 0 (any1986), 100 (any 1994) i 200 (any 2003)

d’urbanitzacions que pareixien definitivament
desclassificats poden tornar a aparèixer enmig
de la legislatura, etc.), així com l’abandonament
de polítiques d’incentivació de l’ús del transport
públic o més respectuoses amb el medi ambient.

6. Els mitjans de comunicació institucionals: ràdio
i televisió tornen a veure’s amenaçats amb una
política que desvirtui la seva raó de ser
(instruments de difusió i ús normalitzat de la
llengua i cultura catalana, pròpia de les Illes
Balears) i tornin aparèixer com a eines de
transmissió ideològica, com és el cas de les
televisions públiques madrilenya i valenciana.

7. El perill en el món de l’educació (ja anunciat)
d’eliminar el Decret de Mínims als centres

educatius que ha permès amb un cert grau de
satisfacció que la nostra llengua trobàs en el món
educatiu aquella normalitat que no existeix en el
carrer i que ha fet arribar a la majoria d’escolars
(en una única línia educativa i independentment
de la seva llengua familiar) la possibilitat de
conèixer i usar la llengua del país sense separació
o segregació de cap classe.

   Tot això, i altres aspectes més o manco importants, queda
perillosament enlaire al principi d’aquesta  nova
legislatura. Són tots ells aspectes vitals per al futur del
nostre poble i que haurem d’anar seguint de manera
puntual i detallada. La nostra veu, per petita i modesta
que sigui, no pot quedar callada. Esperem els fets.

SOPAR DELS 25 ANYS I 300 NÚMEROS

DIA 5 D'AGOST A LES 21 HORES

LLIURAMENT DE DISTINCIONS DE FENT CARRERANY

A CAS PADRÍ TONI

PREU: 20 EUROS
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El passat 28 de maig, i gràcies a la iniciativa de
Memòria de Mallorca, amb el suport de l'Ajuntament de
Palma i la Fundació del Memorial Democràtic es va inau-
gurar al cementiri de Palma un mur amb el nom de més de
1500 víctimes que perderen la vida en el conflicte bèl·lic
del 36 o foren brutalment assassinades els mesos o anys
següents. Entre aquests noms, vuit, corresponen a
mariandos. Aquests són els seus noms:  Antoni Castelló
Roig, Rafel Ferriol Grimalt, Joan Gual Genovard, Jaume
Gual Mas, Francesc Jordà Perelló, Francesc Mas Munar,
Francesc Ribas Jordà i Miquel Salom Ribot. En paraules
de la presidenta de l'Associació, Maria Antònia Oliver, el
dia de la inauguració del monument:

de les víctimes.
Per a la recerca
històrica, hem
c o n s u l t a t
pràcticament tota
la bibliografia de
la guerra civil a
Mallorca, així
com també els
arxius municipals
de gairebé tots els
pobles de l’illa, els llibres dels cementiris, els arxius de la
Presó Provincial, els arxius del Jutjat Militar, l’arxiu del
Regne de Mallorca, fonts orals i documentació aportada
pels familiars de les víctimes. Hem aconseguit una relació
de 1.560 persones que ja estan inscrites, juntes i per ordre
alfabètic, sense cap distinció entre elles, com segurament
els hagués agradat, perquè sabem que cercaven la igualtat
i la solidaritat; per això dic que aquest memorial revela
les conviccions de les víctimes. El mateix fet que sigui un
espai sense luxes, un espai senzill, un espai per pensar,
per aprendre, per denunciar injustícies, és un clar indica-
dor de la seva personalitat.  Avui és per tant una fita
històrica per Mallorca. (...)”

El 1 d’abril del 2009 va fer 70 anys que va acabar
la guerra civil, però no va acabar per tothom; per uns va
continuar amb més força, perderen tots els drets, els
recordaren durant molt de temps que eren els perdedors.
És també un dels nostres objectius; amb la creació del
Memorial que acabi definitivament i així començar el
procés de reconciliació entre víctimes, societat i
institucions d’avui. Volem recordar en aquest sentit que
la reconciliació no és un deure, com molts ens han volgut
fer creure, sinó un dret, i que les víctimes del franquisme
no han tingut el suports necessaris per poder-lo fer efectiu.
Entre altres mesures, per aconseguir-ho necessiten del
reconeixement públic del seu ideari, de la seva lluita i del
seu patiment. Principalment per les víctimes i els seus
familiars, però també per la societat mallorquina en gene-
ral, la creació del Mur la Memòria representa el
reconeixement dels fets i l’inici del dol públic, i
consegüentment de la pau interior tant desitjada per tots
els que directa o indirectament patiren la repressió, i que
se’ls ha negada durant més de 70 anys.”

Valguin aquestes paraules com a homenatge, setanta
anys després, a uns mariandos que l'únic delicte que
cometeren va ser el de ser fidels a unes idees de justícia
social i que per això foren vilment assassinats per la
intolerància més absoluta.

Descansin en pau i que la seva memòria no es perdi
en el temps!

INAUGURACIÓ DEL MUR DE LA MEMÒRIA AL CEMENTERI DE PALMA, AMB EL NOM DE VUIT
MARIANDOS BRUTALMENT ASSASSINATS PER L'ALÇAMENT FEIXISTA DEL 36

“És realment impactant veure la relació dels seus
noms tots junts, commou i a la vegada denuncia la magni-
tud dels assassinats. Un memorial amb totes les víctimes
del feixisme relacionades amb Mallorca, inclosos els
mallorquins exterminats als camps nazis, això no s’havia
fet mai. Cada poble hauria de tenir el seu memorial, i de
fet n’hi ha que ja el tenen, però aquest és un memorial que
recull totes les víctimes del feixisme del conjunt dels
pobles de l’illa, un memorial que ens uneix al conjunt
dels ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat. (...)

El Mur de la Memòria és un espai senzill, però amb
molts detalls que conviden el visitant a la reflexió, amb
elements simbòlics que paguen tribut a les víctimes.
Elements que no ens allunyen de les injustícies que patiren,
ni tampoc ens neguen l’autoria dels agressors. En aquest
Memorial es manifesta la innocència de les víctimes i es
condemna els seus botxins. En aquest Memorial es reve-
len les idees i conviccions de les víctimes, el seu missatge
continua viu i és acceptat per la societat i institucions
democràtiques d’avui. (...)

L’element principal del Mur de la Memòria són les
planxes de ferro situades davant el Mur amb la identitat
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COMIAT: Benvolguts pares, mares, padrins, padrines i
alumnes de l' escola de Maria:

Tal dia com avui fa uns 20 anys me va tocar pre-
sentar sa jubilació de una companya d' escola: na Magda-
lena Jordà. Jo pensava que mai m' arribaria aquest dia,
però els anys han passat volant i avui ha arribat l' hora de
la meva jubilació.  Avui és un dia que marcarà un abans i
un després a la meva vida ja que deixaré una feina que
m'ha donat moltes satisfaccions.

Fa més de 40 anys que vaig començar a fer feina ,
40 anys que se diuen molt aviat però són més de mitja
vida.

Vaig estudiar magisteri gràcies a  l'apotecari,D. Joan
Ferragut  i sa senyora, dona Joana, que varen convèncer
ma mare que me deixàs estudiar. Ella no estava
convençuda perquè encara creia el refrany que hi havia
llavors: ”Passar més fam que un mestre d'escola” i ella
trobava que podria defensar-me millor despatxant a sa
botiga.

Quan estudiava sempre tenia molt clara una cosa:
que havia de fer feina al meu poble i després d'uns anys d'
anar pels pobles veïnats vaig aconseguir venir a Maria.
La primera vegada va ser l' any que me vaig casar, a l'
agost,  farà 38 anys, i després de tornar-me un any a Petra
vaig aconseguir la plaça definitiva a Maria. És a dir que
fa 37 anys que faig feina al meu poble.

Vos he de dir que sempre m'he sentit privilegiada
de fer una feina de la que he gaudit molt i que com vos he
dit m' ha donat moltes satisfaccions. Hi ha hagut coses
bones i dolentes, seria massa perfecte que tot hagués anat
sempre bé, però si posava allò bo i  dolent dins una balança
pesarien molt però molt més les coses bones.

Alguna mare quan sabia que el seu fill o filla havia
de venir a classe amb mi li deia: Te podràs preparar, hauràs
de fer molta feina amb na Bel! Sé que tenc fama de ser
molt exigent però jo estic molt convençuda de la cultura
de l' esforç i com diu el refrany: ”Del treball surt el profit”.
En la vida ningú te regala res i només queda allò que tu
has aconseguit amb el teu esforç.

Estic contenta perquè encara he pogut estrenar l'
escola nova. Després de tants d'anys que vaig intentar que
es dugués a terme, a la fi s' ha aconseguit!

Sé que aquest primer mes de setembre serà dur per
mi, quan el matí, en acompanyar el meu nét a l' escola  jo
m 'hagi de quedar a l' altra part de la barrera. Trobaré a
faltar entrar dins  l'aula i començar a fer classe .Han estat
més de 40 anys de fer-ho cada mes de setembre. Per a mi
els anys començaven el setembre i acabaven el juny i ara
hauré d' aprendre a comptar-los de gener a desembre. Però
la vida continua i no crec que m'avorresqui perquè ara me

dedicaré a fer una feina  que també és molt molt agrada-
ble i molt estimada per mi: fer de padrina!

Durant aquests anys he viscut molts de canvis a l'
escola i a la societat però els nins són els mateixos, els
agrada que els escoltin, que estiguin amb ells, tenen la
mateixa peresa de fer feina, els costa adquirir hàbits de
feina. Són com esponges que absorbeixen les actuacions
dels majors i, sobretot, la dels pares. A vosaltres pares vos
vull dir que mai parleu malament dels mestres davant ells,
perquè en el moment que hi hagi aquesta contradicció  els
mestres poc vos podran ajudar en l' educació i ensenyança
del vostre fills. Si teniu qualque problema anau a l' escola
i solucionau-lo parlant amb els mestres directament.

Vull donar les gràcies a tots els padrins i padrines
que en el principi de la meva feina eren els pares dels
meus alumnes ,  pel seu recolzament i la seva consideració
envers la meva persona. Ja fa molts d' anys que els pares
dels nins que he tengut també havien estat alumnes meus.
I Crec que ara que aquests ex-alumnes són pares veuen
les coses diferents i  comprenen  millor  la meva feina.
També vull demanar disculpes per si de manera
involuntària, durant aquests anys,  he pogut ofendre o dis-
gustar qualcú. Si així ha estat heu de saber que sempre ha
estat involuntàriament,  mai no ho he fet aposta.

Gràcies també a tots els mestres i les mestres que
durant aquests anys hem fet feina junts, uns des de fa més
temps com en Magí, Na Joana Maria Colombram, en Nofre
que des de fa uns anys ha estat el meu company de cicle  i
les altres  mestres més recents. Algunes d'elles han estat
també alumnes meves. També gràcies per la sorpresa tan
agradable que me donareu el diumenge passat. Vaig passar
un dia INOBLIDABLE.  Gràcies. Si me necessitau per
alguna cosa sabeu que podreu comptar amb mi.

Crec que tots els pares i mares podeu estar  orgu-
llosos de tenir el claustre de professors  com el que queda:
molt treballador, molt innovador, puntual, il·lusionant i
amb ganes de fer moltes coses. Jo com a padrina me qued
molt contenta que el meu nét vos tengui com a mestres.

Res més, vos desitj a tots i a totes un BON ESTIU
i molta salut i pau per gaudir de la vida.

PARLAMENT D'ISABEL MESTRE
CARBONELL A LA FESTA DE FI DE CURS:
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La premonició és amiga del
pensament en negatiu...

La premonició és amiga del pensament en negatiu
en moments baixos com aquest: creure que l'estat de co-
ses té una definitiva fi comporta un pecat que cometen els
qui volen pensar en positiu. No hi ha mal que cent anys
duri, però hem de veure com les branques que fruitaven
romanen seques en un desert cada dia més desèrtic. No
pensar, no creure: el nonaisme i arribar a veure-ho tot tan
negre com el cel en dia de tempesta, això és la condició a
qui sotmet un govern que no pot treure les castanyes del
foc per vagueria i per la inèrcia del qui encomana la por
de manca de previsió. S'ha d'exportar la mà d'obra
especialitzada a Alemanya, mentre que la que xucla el
subsidi rau satisfeta a ca nostra sent inespecialitzada i
subsidiària. Misèria i companyia: això és el que hi ha.
Poques coses al seu lloc i tot deriva cap a la previsió de
pegar encara més baix. No es toca fons, no. De cada dia la
crisi baixa més escalons i hem de suportar la mentida dels
governants que embatumen amb veritats que ni ells es
creuen.

Que sí, que la tolerància pot arribar a un punt menys
el d'haver de passar per massoquista. Hi ha descontent i
desorientació i el vici campa per tots els llocs del planeta
sense que ningú vulgui aturar-lo: Emprenyar amb la llei
del tabac, perquè si no volen que fumin que el llevin de
pertot i ja està. Galimaties tot el dia i commemoracions,
festes sense dignitat ni hòstia i combregar amb rodes de
molí. La decència en indecència i portar els fals camí del
qui enganya per guanyar més vots. Guerra de poder per
historiar fragments d'una vida de cadàver del qui es
penedeix de no haver aprofitat el temps d'hora. Massa tard
per convèncer: s'ha cagada definitivament i el rellotge
comença el compte enrere. Un ho sap però la poltrona pot
més que l'altruisme del dir "he de fer país pel bé del poble".

Ni poble ni hòsties, el que val és la comandera i el fer por
amb armes "amariconades" i el do de pit qui el dóna?
Ningú gosa. El món calla i el govern governa la tempesta
que sorgeix en una odissea de contrasentits apresos amb
una lletania de creure's quan convé les mentides
comptades. No pensar, no dir, callar i aguantar, però que
cal més aguantar que l'insult constant en la presa de pèl
sistemàtica. Agafen el poble per beneit perquè
l'entreteniment és el de la caixeta boba que fa constar que
res no passa quan hi ha un còctel molotov rere l'esquena
de tot el que lluita per fer digne en el treball i honrat en la
idea. Fer la traveta per fer-se desprès el suec i riure de la
caiguda perquè un ha endevinat el propi bé rere el mal
d'altri. Falsedat i mentida i encara més i tot consta a la
ciència d'una opinió que s'ha corromput de tant de callar.
I dir qualque dia que el que hi ha no convé ni als
mallorquins ni els forasters ni als estrangers que ens deixen
les seves divises; que tot l'hort a ca nostra és ple de males
herbes i males llavors i que sols es cull la mala llavor.

A qui més s'ha enganyar amb aquest "credo" de pro-
tector de miserables? A tothom o a ningú, això depèn de
l'arma que s'utilitzi: si és a tothom governarà altre pic la
mentida i si és el contrari -a ningú- la transparència es
farà tan autodidacta que arribarà a saber més que Ramon
Llull. No cal la nostàlgia, no. Sols que el qui menteixi
admeti que ho ha fet, i, pel cap baix el que pot sentir és
vergonya. Una altra cosa serà que rectifiqui si hi és a temps,
i mentider tothom ho pot dir al Govern, perquè de falses
expectatives n'ha fet l'agonia que pateix i que fa patir sense
que les persones del carrer en tenguin ni la més remota
culpa. Tota la culpa és de l'expectativa que es crea i no es
dóna. S'enganya agafant a un per innocent quan la
innocència i la immaduresa queda palesa en el rostre d'uns
governants que estimen més la cadira que en Romeu na
Julieta.

Un s'adapta al poder de la forma que sia, per això
no tè escrúpols ni moral de cap tipus; però, quan la in-
quietud dels governants és crear malestar al poble, d'altres
vint en parlam. Es converteixen en uns tocacollons de la
pitjor pesta haguda. L'home, i parl de l'home actual en
general, ha de menester de les llibertats individuals per
trobar-se. No tot ha de ser normativa i prohibicions, també
hi ha d'haver unes llibertats que l'assertin en un codi mo-
ral que li dóna més satisfaccions que altra cosa; i l'home
no s'ha de perdre rere un camí de pors i manies perquè és
assenyat per essència. Ha de poder parlar del que està bé
o malament i no ha de tenir manies que l'opinió es contrasti
i es posi en evidència. L'home en la seva conducta està
obligat a crear i a sentir-se satisfet del que fa. No fer-ho es
dimensiona en atorgar massa presència a la desorientació
que ja governa a bastament en els governants. I és que
temps com els d'ara no se n'havien viscut mai: "tothom va
fot qui fot i viva la Pepa".

LLUC MATAS
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RECORDANT EN LLORENÇ

En Llorenç era un nin petitó
quan havia de combregar.
I es padrí li va demanar:

- Llorenç que t’he de regalar?
I ell me va contestar:

- Una bicicleta de corredor.

Des Club Ciclista de Maria
i des de Palma també

jo sempre me’n recordaré
del cas que al meu nét li van fer

es cas que se mereixia.

Jo que sóc el seu padrí
escric això per recordar

pensant en la mort
que es meu nét va tenir.

(Part d'un glosat que feu l'amo en
Joan Seguí, poc temps després de la

mort del seu nét Llorenç)

L’amo en Pere de Roqueta
mos ha deixat,
un dia ben assenyalat.
Es dissabte de sant Pere
el bon Jesús el va cridar
i en el cel se’n va anar
i allà ha fet sa festa amb sant Pere.
Sempre el recordarem
per un home bon al·lot,
no tenia res seu.
Sempre anava amb so cor damunt sa mà.
Devot d’anar a l’església
a missa anava
i amb so carrito
dins l’església entrava.
Tota sa seva família
sempre el tendran present
i no el podran oblidar
perquè ell sempre les va apreciar.

Tòfol, tu has tengut
una mort molt aviada. 
Tota sa família
no se’n pot donar passada.
Joana Maria, jo t’ho vull dir
que el trobaràs molt a faltar
perquè a jo ja m’ha passat primer
i te puc avisar.
Jo en en Tòfol el recordava
per un home bon al·lot, serio i fener,
tota sa vida va ser amic d’en Bernat, es
meu home.
Tu i jo Joana Maria
veïnades de Sa Raval

i es diumenges anàvem a passejar
plegats, 
i si plovia anàvem de ca nostra o ca vostra
i jugàvem a cartes o parxeixi
i passàvem es capvespre.
Però sempre hi havia mumare o tamare
perquè un temps no era com ara,
érem una pandilla
que sempre anàvem plegats
però ara ja en falten més de la mitat.
Tota sa família dona, fills i filles,
nets i netes, germans i germanes,
el trobaran a faltar,
però ell des de el cel les ajuntarà.

En Tomeu mos ha deixat,
se n’ha anat al cel a veure na Catalina
i noltros hi anirem un dia
quan el bon Jesús mos ho digui.
Ell vivia a Bunyola,
vengueren  a estar a Maria
que varen ser molt ben arribats
per tot es poble de Maria.
Feien feina a Son Moixeta,
a can Bernat tenien veïnats
eren molt amics
i anaven a passejar plegats.
I cada any el se’n manava
de festa a Bunyola,
estaven un parell de dies,
se n’hi anaven amb bicicleta,
mirau si ho era d’enfora.
Jo me’n record molt bé
de son pare i sa mare

igual si les ves encara ara.
Tota sa família
el trobaran a faltar,
perquè era un home
que sempre els va apreciar.

L’amo en Joan Serra
mos ha deixat,
va tenir una mort inesperada
va sortir per anar a caminar
i a ca seva no va poder tornar
perquè el bon Jesús el va cridar
i al cel se’n va anar.
I allà se va trobar
en Joanet i sa dona.
Tota sa família
sempre el tendran present
perquè era un home
bon al·lot i intel·ligent.

Dissabte dia 11
va ser sa festa de sa gent major,
tant sa presidenta com es rector
quedaren de lo millor
perquè pensaren amb sa gent major
que faltava, sobretot amb l’amo en Magí
que el trobàrem molt a faltar
perquè mos feia unes gloses
que ensenyava fort i clar,
que l’Església resplendia
que la feia tremolar.

Margarita Font Bunyola.

GLOSES DE MARGALIDA MAS FONT



FENT CARRERANY -        (152) Juliol 20118

IMATGES DE JUNY
CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

FESTA DE L'ANIVERSARI DE LA TERCERA EDAT

Dia 11 de juny tingué lloc la festa de l'aniversari de la
Tercera Edat. La festa començà a l'església i acabà amb

un dinar i ball a Son Sant Martí, a la qual també hi
assistí tots els membres del recent estrenat consistori.

Dia 11 tingué lloc la cosntitució del
nou ajuntament en la qual tots els
regidors prengueren possessió i a

continuació elegiren a Antoni Mulet
com a batle.
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FESTA DE FI DE CURS DE L'ESCOLA
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BULLIT DE NOTÍCIES
10

ELS CARRERS DE MARIA, INUNDATS
Aquest mes de juny ha esta una mica mogut
meteorològicament parlant, ja que quasi ha plogut més
que en tot el que va d’any. A Maria  tenim el problema
que quan plou, molts carrers no poden absorbir tota l’aigua
que cau, i pareixen “torrents”. Durant aquest temps passat
s’han fet reformes a  diferents carrers (carrer Nou, Sa
Quintana, la Plaça) en principi per solucionar aquest
problema, però a l’hora de la veritat és que una gran
quantitat de veïns s’han trobat que moltes de les obres no
han servit per a res ja que els ha entrat, fins i tot, més
aigua que abans i ens han fet arribar les seves queixes. És
un tema que queda pendent i que s’hauria de solucionar
abans que comenci l’època de les pluges.

que se'n varen dur doblers i llepolies. Això fa pensar que
els lladres no tenien una edat molt avançada.

No tenim imatges dels carrers, però el camí de Deulosal
també queda inundat cada vegada que plou

Impressionat imatge de la tormenta de dia 7 de juny a
l'horabaixa

ROBATORI A SA PORTASSA
Ens han arribat notícies que el passat 28 de juny varen
entrar a robar a Sa Portassa del Carrer Nou. Ens han dit

BRUTOR AL CAMÍ DE SON XIGALA
Altres vegades ens hem fet ressò de com de descuidades
arriben a ser algunes persones ja que molt sovint deixen
els fems a la vorera dels camins o dins bocins de terra que
consideren abandonats. Davant aquesta situació alguns
veïns del Camí de Son Xigala ens han fet arribar les seves
queixes i és que estan cansats de trobar les deixalles dels
altres a la seva finca. La veritat és que no és tan difícil
pegar un bot al Punt Verd i deixar allà les deixalles.

TURISTES A MARIA
Des de fa un parell de mesos els divendres al mercat de
Maria s’hi poden veure turistes i és que hi ha una excursió
organitzada que passa per diferents pobles i s’atura aquí.
Vàrem poder parlar amb un turista del grup de la setmana
passada i ens digué que els havien dut a la plaça, a
l’església i després partien cap a Binissalem. El poble li
semblà petit, però de tota manera no tengueren molt de
temps per visitar-lo. Tal vegada hauríem de fer un
pensament i oferir alguna cosa més cultural per
promocionar una mica més el nostre poble, per exemple
una ruta guiada pels molins, per les possessions...
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BULLIT DE NOTÍCIES
11

EL BATLE, MOLT OCUPAT
Així és. Antoni Mulet, a més de ser elegit batle de

Maria, càrrec al qual s’hi dedicarà en exclusiva, també ha
pres possessió com a conseller del Consell de Mallorca i
també ha estat elegit president de la Mancomunitat del
Pla de Mallorca. Esperem que totes aquestes ocupacions
li deixin temps per dedicar a la família i a l’esplai, ben
necessari per seguir treballant.

CAMPUS D’ESTIU DE CICLISME A MARIA
Aquest estiu tindrà lloc al nostre poble el 3r Campus

d’Estiu de Ciclisme “Joan Llaneras. Serà del 18 al 23 de
juliol i té un cost de 250 euros per participant. Va dirigit a
nins i nines de 8 a 16 anys. Hi participaran na Marga
Fullana, amb bicicleta BTT, campiona del món i medallista
olímpica i Toni Tauler, també medallista olímpic amb
bicicleta de carretera. Si voleu més informació la podeu
trobar a la web
www.campusdeportivosdeverano.jimdo.com i als telèfons
659155501 i 654303633.

L’ESCOLA D’ESTIU, EN MARXA
Una altra vegada han començat les activitats de

l’escola d’estiu a l’escola de baix. Enguany hi ha apuntats
una trentena de nins i nines que van fent activitats una
mica més relaxants i d’estiu, de dilluns a divendres.
Esperem que en el proper número vos puguem donar
informació gràfica de les seves activitats.

I TAMBÉ HI HAURÀ CAMPIONAT DE FUTBET
I encara que en el moment de tancar la revista no hi

havia calendari definitiu ens han confirmat que sí hi haurà
torneig d’estiu de futbet. Hi ha uns onze equips inscrits i
encara se n’esperava la inscripció d’algun més. En el
proper número vos informarem del seu desenvolupament

REGAL DE JUBILACIÓ
Els mestres que formen el claustre de Maria feren

un regal de jubilació compartit a na Bel Mestre que
enguany se jubila. Fou una sorpresa ja que fins el mateix
dia no sabé on anava. El regal consistí en un viatge a
Menorca i una Caldereta a Fornells. A dalt podeu veure
tots els mestres sobre el Toro i abaix na Bel vestida per a
l'ocasió
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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

12

DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:

L'amo en Joan Seguí Font
ens deixà el passat dia 9 de juny a
l'edat de 84 anys. Vivia al carrer
Santandreu, número 12.

L'amo en Pere Jordà Vanrell
va morir el passat dia 28 de juny a
l'edat de 79 anys. Vivia al carrer Sa
Quintana, número 32.

Que descansin en pau

BENVINGUTS:

Na Marina Gual Tortella va néixer el passat dia 30 de juny. És
filla d'en Joan Gual i n'Estela Tortella.

Enhorabona als seus pares i família.
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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

13

PLUVIOMETRIA
Dia 2 .............. 5 l.

TOTAL: 5 LITRES

Temperatura Màxima
32,3º C (Dia 26)
Temperatura Mínima
13,1º C (Dia 3)
Temperatura Mitjana
20,3º C
Mitjana Màximes
25,6º C
Mitjana Mínimes
15,0º C

MES DE MAIG

Glosat Tercera Edat
(llegit per la presidenta a l'església)

Ens hem reunit aquí
quasi tots som jubilats

i recordam, amics estimats,
un d’ells és l’amo en Magí.

Molts, d’ell vàrem gaudir
de bromes i d’altres coses
i d’un bon esplet de gloses

Què bé ho feia l’amo en Magí!

El qui ha fet aquestes gloses
vos coneixia de petit,

batíam cada any un pic
xeixa per fer ensaïmades.
Sabeu quantes de vegades

diguérem: “El món és petit”.
D’amistat sempre hem gaudit

i de festes també bones.

El tendrem sempre en memòria
com un home ben cabal
per a tots era ben lleial

i per a molts un amic coral
Què Déu el tengui a la glòria!
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS

Les eleccions ocupen les imatges de la portada de la revista
d’aquest mes ja que hi apareix el nou batle electe, en Rafel
Oliver. Amb el número de Juliol, la revista fa cinc anys
d’existència, per això, l’Editorial ens explica com és de
difícil mantenir una publicació així en un poble com el
de Maria. Imaginau-vos enguany que a l’agost celebram
el número 350!
Giram pàgina i en Magí Ferriol a la MEMÒRIA R.A.M.
ens parla del cine de Maria i de les pel·lícules que s’hi
podien veure. Avui dia ja ha passat a millor vida. Seguim
llegint i sabem que Fent Carrerany i en Pere Sureda
aconsegueixen el premi Migjorn de la Premsa Forana de
Mallorca.
Com tots sabeu, pel juny acaben les classe i n’Onofre
Sureda ens fa cinc cèntims de la Festa de fi de curs a
l’escola, amb la notícia que na Magdalena Jordà es jubila.
Han passat les eleccions i a la revista veiem les fotos dels
Nous regidors de la Casa de la Vila, amb noms com en
Miquel Mestre, n’Antònia Torelló, en Joan Sabater, en
Bernat Quetglas, na Francisca Ferriol, en Jaume Bergas,
en Bartomeu Bergas i en Pere Ribas. El panorama de
l’ajuntament ha canviat ferm, passant d’una majoria
absoluta del PSOE a una del PP. Els Independents es
mantenen.
Sa Xerradeta del mes és amb en Rafel Oliver, batle electe.
En Rafel ens explica quins són els seus projectes per dur
a terme durant la legislatura.
Giram pàgina i ens trobam un anunci sobre les Jornades
d’estiu per la Independència a ses Tarragones, anunciades
per en Jaume Santandreu. S’hauria de recuperar aquest
ambient cultural que a poc a poc ha anat desapareixent
del poble.

Seguim amb el tema i
és que a Un puput de
cresta molla.
L’anticatalanisme a
Mallorca: Noms,
llinatges i fotografies,
es parla d’un problema
que avui dia encara
existeix. No hem
avançat gaire en aquest
sentit.
Encapçala el Bullit de
notícies la jubilació de
na Magdalena Jordà,
seguida de la renovació de la junta directiva de l’APA
entre d’altres coses relacionades amb l’estiu.
A la secció de Demografia, aquest mes no ens ha deixat
ningú, però tampoc no hi ha cap Benvingut, només l’han
feta en Gabriel Sabater i na Joana M Font. En aquesta
pàgina hi ha un Racó de Maria, la cisterneta del jardí de
la Plaça de d’alt, una imatge molt bucòlica.
A la secció d’Opinió, en Guillem Carbonell ens fa arribar
la Resposta als articles d’opinió del mes passat, en Miquel
Oliver escriu una Carta als Independents i sobre la relació
d’en Pere Fons i els Independents de Maria. En Joan
Gelabert ens fa saber quines són les seves Reflexions
postelectorals. En Jaume Mestre envia una Nota
Aclaratòria.
La Ressenya bibliogràfica del mes és del llibre Per ben
morir de n’Antoni Serra. Canviam la cultura pels esports,
i al Carrerany Esportiu llegim que Ja està en marxa la
Penya Barcelonista de Maria de la Salut, en Gabriel
Bergas és campió d’Europa júnior de tir. Seguim amb
victòries i és que Francesc J Mestre classificat per al
Campionat d’Espanya d’escacs. Les bicicletes vénen
marcades pel Pla de Mallorca gran premi La Caixa.
L’excursió del mes és a Sa Dragonera.

Eulàlia F. Ferriol
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L’associació de la segona edat de Maria, ja ocupa
el que serà el seu nou local social, situat a l’edifici de
l’antic centre sanitari, al costat de l’Església, el qual ha
estat reformat, canviant l’escala i suprimint algunes
dependències amb l’objectiu de donar més amplitud i
respondre a les necessitats dels seus nous usuaris. El passat
dissabte dia 25 de juny es va fer el trasllat de tot el seu
material. Amb la col·laboració d’alguns dels associats,
amb un camió i una furgoneta grossa es feren els viatges a
la nova ubicació. A partir d’aquí, la feina que significa
tornar a compondre les coses al seu lloc en un edifici en el
qual s’havia treballat fins el matí del mateix dia. l’assemblea general extraordinària que està convocada pel

dissabte dia 16. Després del nomenament dels nous
responsables, se celebrarà un sopar i ball a Cas Padrí Toni.

Però el mes de juny ha tingut altres activitats de
la 2ona ONA. El dissabte dia 11, per celebrar el fi de curs
del taller de boleros, es va organitzar una ballada popular
a la Plaça des Pou amb el grup Aires Vileros, de Santa
Margalida. Vetlada animada i  amb bona participació, amb
la col·laboració de l’Ajuntament i de “la Caixa”.

El dissabte següent, al mateix escenari, se celebrà
el sopar popular i festa d’aniversari. La convocatòria més
concorreguda de les que ha organitzat l’associació. un
total de 201 persones havien reservat taula per sopar i
moltes més les que comparegueren a la plaça per participar
del ball amb el Dúo Harlem i per veure les mostres que
oferiren els associats que han participat als tallers de ball
mallorquí, ball de línia i ball de saló, juntament amb el
monitors encarregats de les activitats: Miquel Vives
Alcover, Joan Morro, Maria Seguí i Jesús Aguiló.

Arriba l’estiu i la nova Junta Directiva tendrà el
temps necessari per programar i organitzar la nova
temporada i les noves activitats que tradicionalment
comencen després de les festes patronals. En parlarem.

La 2ona ONA, al nou local social
El passat 18 de juny va celebrar el seu aniversari

No va ser suficient amb el dissabte horabaixa.
També s’hi va treballar els dies següents per enllestir
mínimament tots els detalls amb l’objectiu que el dissabte
següent, per a l’assemblea general i la torrada i ball que
s’havien convocat, estàs en condicions. Quan aquesta
informació arribi als lectors de FENT CARRERANY ja
s’haurà celebrat l’assemblea general anunciada pel
dissabte dia 2 de juliol, a la planta superior del nou edifici.

En aquesta assemblea, a més de repassar les
activitats realitzades en el darrer any i informar de la
situació econòmica,
la directiva
presentarà la seva
dimissió després
d’haver-se complit
els dos anys que
marquen els estatuts.
En conseqüència, el
mateix dia
començarà el termini
per a la presentació
de candidatures i
culminarà quinze
dies després amb
l’elecció de la nova
directiva. Serà a



FENT CARRERANY -        (160) Juliol 201116

Qui dies passa... juny 2011
Dilluns 6: N’Ibarra, quina barra! No ho puc evitar. El
personatge em queia tort, molt tort. I després de deixar la
presidència de la Junta d’Extremadura li havia perdut la
pista. Ell, Juan Carlos Rodríguez Ibarra i l’ara president
del Congrés José Bono, representaren i representen l’ala
més espanyolista i centralista del socialisme espanyol. Dos
personatges sense pèls a la llengua, amb un discurs ple de
tòpics i amb un bon predicament dins de les files
socialistes. De to populista i de verb fàcil i ocurrent, les
seves declaracions sempre s’han distingit per la defensa
d’una visió de l’estat que encaixa del tot amb la visió que
també tenen des de les files populars i assot sistemàtic de
tot allò que anomenaven excessos nacionalistes (els dels
altres, s’entén). D’ells dos, Rodríguez Ibarra passava per
més esquerranós i irreductible, mentre que el discurs de
Bono era més socialdemòcrata i dretà. Per això m’ha
sorprès llegir en un diari espanyol, de tendència diguem-
ne progressista, com l’ex-president d’Extremadura, s’ha
gastat, en aquests quatre anys de jubilat, dos milions
d’euros, a càrrec dels pressuposts de la Junta extremenya
(amb el vist-i-plau del PSOE i del PP, tot s’ha de dir), en
un despatx i en despeses més o manco sumptuàries. Si
per aquestes latituds la famosa granereta del vàter del
palauet d’en Matas es cotitzava més enllà dels dos-cents
euros, la barra del socialista extremeny Ibarra, no li anava
molt darrere: el despatxet de només 315 metres quadrats,
va ser decorat amb un sofà de disseny Le Corbusier de
3.050 euros, o un penja-robes de 579, un cendrer-paperera
de 222, etc. Però és que el personatge tenia, té, com a ex-
president, a la seva disposició, un cap de gabinet, un
assessor, dos escoltes, i un xofer que l’acompanya en
quatre vehicles que es posen a la seva disposició: un Audi
8 (d’uns 56.000 euros) i per als acompanyants, un Audi
A6, un Peugeot 407, i un Citroën C5. Regals personals,
botellas de vi i, roba i premsa de tot tipus també van a
parar a les factures que li paga la Junta. Crisis? What
crisis?

Dijous 9: Fer Pasqua, abans del Ram! Així diu la dita,
encara que la sentència es refereixi, sobretot, a aquelles
parelles que, temps era temps, es dedicaven als afers
amorosos (amb conseqüències més que evidents), abans
de passar per la sagristia. No és aquest el cas. La frase ve
per aquesta revista i per aquesta mateixa secció. Avui,
que m’ha arribat la revista del mes de juny per repartir als
subscriptors de la meva zona, me n’he temut que en lloc
de posar la data del mes de maig, la secció Qui dies passa...
es referia ja al mes de juny, cosa absolutament impossible
si no és que hom, i no és el meu cas, mostri virtuts de
clarividència. Es veu que la caloreta inesperada del mes
de maig m’afectà mes del compte.

Dissabte 11: Només la cultura ens farà lliures. Dia de
constitució dels nous consistoris. A Maria (no hi vaig
poder ser per problemes de feina), a Sineu, a la Vila, a
Petra, etc. Ah, i a Ciutat, on s’estrenava un personatge
que tenc la impressió que donarà molt de joc. Un sineuer
d’ascendència, Mateu Isern (perdó, Mateo Isern) fou
investit nou batle de la capital balear. Sembla que a l’hora
de fer efectiva l’acceptació dels càrrecs, les diferents
fórmules adoptades (jurar, prometre), o el sant i senya a
qui un s’encomana (la Bíblia, la Constitució, la Carta
Municipal, o altres), ja marquen el perfil del personatge
en qüestió. L’anècdota (potser seria més adient parlar de
la preocupació que se’n deriva del fet, no precisament
anecdòtic) es donà quan el jove regidor de la coalició
PSM-IV-ExM, Antoni Noguera, cità, en l’acceptació del
seu càrrec de regidor, una frase del batle Emili Darder,
“Només la cultura, ens farà lliure”. Idò bona la va fer.
Dita la frase, la claca que acompanyava el nou batle,
d’ascendència sineuera, començà a xiular i a fer evident
el seu desgrat davant de la gosadia del nou regidor. Allò
que no m’ha quedat massa clar és amb quina part no
combregaven o els feia més nosa: amb el fet que com
més accés a la cultura millor? amb el concepte de llibertat?
o amb les dues alhora?

Divendres 24-Diumenge 26: Un sant Joan per terres
valencianes. Ja no és
cap secret la meva
fal·lera per la cosa del
foc i del fum (controlat,
això sí) i tot això dels
correfocs. I aprofitant el
fet, un parell de dimonis
de la colla mariera
vàrem ser convidats a
acompanyar els dimonis
de la Vila en una sortida
que aquests feien a
Altea, la Marina Baixa,
a la província
alacantina, convidats a
participar a les seves festes de Sant Joan.
Després d’un final de curs força intens, em vaig plantejar
la sortida com un descans, com un respir, abans de la
darrera envestida burocràtica (acabar les memòries del
curs, i preparar la tornada del setembre). Com que anàvem
de rellogats i a donar una mà als “vileros”, vàrem poder
gaudir intensament de la companyonia d’una gent (vileros
i alteans) que es mostraren extraordinàriament generosos
amb tots nosaltres. L’expedició (més de setanta persones)
era d’allò més curiosa. Hi havia des de padrins (que
participaren com a dimonis del correfoc, amb una força i
il·lusió com els més jovenets) fins a criatures amb cotxet
acompanyant els pares. Una gran família amb qui



Juliol 2011 FENT CARRERANY -        (161)17

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

compartírem moments ben agradables i intensíssims. I
Altea? Segons ens comentà el nostre amfitrió, Raimon
Galiana, un músic polifacètic (mestre de la xirimita,
instrument  que no em quedà clar si corresponia a allò
que jo coneixia com a dolçaina), la festa de Sant Joan
d’Altea responia a les festes de tradició agrària (i era
celebrada a la part del poble que corresponia al nucli antic,
a l’interior, sobre un turó protegit a recer de la costa),
mentre que la festa de Sant Pere, festa tradicional del món
dels pescadors, se celebrava a la part baixa del poble que
havia crescut a la vora del mar. La manera de celebrar-ho
em va recordar molt la Festa del Pi de Pollença, això sí,
sense la ritualització i escrupolositat de la festa pollencina.
Allí, allò que es talla és un pollancre de 20 a 30 metres
d’alçada i que es duu en una processó absolutament
iconoclasta i festera (i que a moments pareixia un
desgavell absolut) des de la part baixa del poble fins a
dalt de tot, a la plaça de l’església, on es planta després
de ser guarnit per multitud de pelleringos de roba
esquinçada lligats al tronc i a les quatre branques que li
deixen a la part de dalt (pareixia que es provaven a veure
qui arribava amb la roba més desfeta i tacada de vi abundós
i generós que rajava d’uns càntirs de fang, i de litres i
litres d’aigua que amb ruixats amb mànega o directament
a poalades queien des de balconades i finestres al pas de
la comitiva). Tot això acompanyat de la música de les
xirimites i els tabaleters, de les orquestres de joves músic
amb tocs de xaranga i dels nostres timbals de la colla
dimoniera. Un guirigall que durà unes quantes hores i
que ens deixà amb els cossos a punt per al correfoc de
l’endemà. Com que ens ubicaren just enmig del nucli antic
del poble, i el sarau el teníem a tocar, pràcticament no ens
poguérem dormir fins que aquest s’acabà. Però a les vuit
la festa es tornava reiniciar. Amb una comitiva
encapçalada pel nostre amic Raimon amb la seva xirimira,
acompanyat del seu inseparable tabaleter, una estol de
jovenets anaven amollant coets per despertar el veïnat. I
nosaltres enmig. I tornem-hi que no ha estat res. Fins a la
nit que els dimonis agafàrem el protagonisme. Amb alguna

mirada d’incredulitat i de no entendre res de molts dels
turistes o residents estrangers que ens demanàvem de què
anàvem disfressats: de bous? (supòs que els picarols
devien contribuir al malentès), de bruixes? La força del
foc i la contundència de la festa tragué tots els dubtes. El
cansament era evident, però encara ens quedava el
diumenge i el viatge de tornada, en vaixell, aquest cop
des de València. L’endemà diumenge, tornem-hi amb els
coets i la mascletà, mentre que al costat de la nostra pensió
poguérem veure una partida de pilota valenciana i
posteriorment una processó amb una ofrena de fruits i
flors al sant. Una colla de xeremiers que venguéren amb
la nostra expedició contribuí a donar més color i so a la
festa alteana de Sant Joan. A veure si la Colla de Maria
som capaços de tirar endavant i fer alguna sortida així.
La solidaritat i la companyonia que s’assoleix entre el
grup d’expedicionaris s’ho paga.

Dijous 30: Un govern sense cultura o una cultura sense
govern? Som a finals de juny. He esperat fins a finals de
mes per veure com s’acabava de definir l’organigrama
del nou govern autonòmic i insular, pel que fa a la gestió
cultural. No, no és un problema de govern sense cultura.
En tenen, no en tenc cap dubte. Tenen la mateixa visió de
la cultura que puguin tenir els gestors culturals de Madrid,
de Segòvia, de Sevilla o de Guadalajara. Una cultura
monolítica, espanyola, única. La resta, és anecdòtic,
intrascendent i, fins i tot, molest. El problema som
nosaltres. Aquells que hem nascut en el si d’una llengua i
una cultura diferent, que no és la seva i que creim que
tenim els mateixos drets a usar-la i ser reconeguts com a
tals, com a ciutadans normals. Som nosaltres qui ens hem
quedat sense govern que ens empari, que ens defensi, que
ens protegeixi, que ens consideri ciutadans normals. I tot
això amb la desafecció cultural i identitària d’una majoria
d’illencs absolutament emmirallats per una política que
el primer que fa és negar-los la seva condició de ciutadans
complets.

Joan Gelabert Mas
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NOTÍCIES DE CICLOTURISME. MAIG 2010

El mes de maig s'han celebrat dues marxes,
puntuables per la Challenge Cicloturisme de les Illes
Balears.
           Dia 5 Juny. Sa Pobla.
Organitzada pels nostres amics del C.C. SA POBLA. De
Maria, hi participàrem:  Pedro Ferriol, Antoni Frau, Antoni
Font i Pep Ferriol.
Un diumenge de molt bon temps. Uns 70 participants hi
prengueren part. Sortida des de Sa Pobla, amb direcció a
Pollença, a l'altura del camí vell de Campanet, giràrem
cap a Campanet, Moscari, Mancor, Lloseta, Binissalem,
avituallament davant can GOMILA. Una vegada reposat
forces continuàrem, pel camí vell de Muro, cap a Sencelles,
sortírem a la carretera vella de Sineu, fins a la rotonda
amb Maria, cap a Llubí, Inca i Sa Pobla (90 kms). Havíem
de pujar al Puig de Santa Magdalena, però es tallà la ca-
rretera, per mor d'un accident de trànsit, i no es pogué
pujar.
A tots els participants, ens donaren un obsequi, una bossa
de patates pobleres. La gent quedà molt contenta pel de-
tall i per la bona organització.

Dia 12 Juny. Alaró
Ja fa uns quants d'anys que la U.C.A. - Unió Ciclista Alaró
– organitza  una trobada per fer un homenatge a les fèmines
cicloturistes. Enguany hi participaren 140 persones, de
les quals 39 eren fèmines. Com a destacats hi havia en
Joan Llaneras i en  Toni Colom. De Maria hi érem: Miquel
Perello, que reapareixia després d'uns mesos, Antoni Frau,
Pedro Ferriol i Pep Ferriol. (Els podeu veure a la
fotografia).
           Vaja un matí de cicloturisme, amb molt bon ambient
de bicicletes, la marxa fou pràcticament plana, per

Binissalem, Inca, Sencelles, Biniali, Binissalem, i Alaró.
L'unica dificuttat fou el Coll d'Orient d'uns 6 kms de
pujada. Tornada cap a Alaró, i el millor, una gran berenada,
on no hi faltava res, tothom agraït al bon matí de bicicletes

Ara ja la pròxima, que hi ha prevista és la de Me-
norca, a final d'Octubre, però ja hi haurà temps d'haver fet
molts de quilòmetres.

            Per l'estiu hem preparat unes sortides, els dissabtes
i qualque diumenge. Són aquestes:

Dissabte, 2 juliol PUIG TOMIR I LLUC, dia 9 CAS
BUSSO, dia 16 SA CALOBRA, dia 23 SÓLLER, DEIÀ I
SA PEDRISSA – NA FORADADA, dia 31 ARTÀ, SON
SERVERA.

La partida, cada vegada, a les 08,00 davant
l'Ajuntament,  excepte el dia de Sa Calobra, que
partirem d'Inca.

Salut i molts de quilòmetres.

Pep Ferriol

La Penya Barcelonista de Maria guanya la final
de Mallorca dels Jocs Esportius Escolars

L’equip dels grans de l’escoleta de futbol de la
Penya Barcelonista de Maria es va proclamar campió de
Mallorca a les finals que organitza el Consell de Mallorca
i que se celebraren el passat dia 4 de juny al poliesportiu
de Sant Ferran de Palma.

Hi havia dos grups de tres equips cada un i el pri-
mer de cada grup quedava classificat per jugar la gran
final. L’equip de Maria va quedar emparellat amb el
Fisiomèdia Manacor al qual guanyaren per 5 a 1 i amb
l’E.E. Sóller que fou derrotat per 3 a 1.

A l’altre grup es classificà l’equip de la U.D. Alaró
que fou el que jugà la final amb l’equip de la Penya
Barcelonista de Maria. Després d’uns inicis molt igualats,
poc a poc l’equip de Maria controlà el partit i amb una
gran defensa i jugades ràpides d’atac anà decantant el matx

a favor del mariandos acabant el partit amb victòria per 4
a 1.

Tot seguit se féu l’entrega de medalles a tots els
jugadors de la final, que foren entregades per Miguelin,
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jugador del Fisiomèdia de Manacor i per acabar es lliurà
la copa als guanyadors que recolliren amb gran emoció.
Per acabar aquesta  temporada s’organitzà un partit entre
tots els nins i nines de l’escoleta de futbol contra els seus
pares i mares que acabà amb victòria dels més menuts per
3 gols a 2. S’ha de destacar el gran esforç fet pel adults
per no perdre el partit, però els anys i els kilos afegits a la
calorada que feia, féu impossible la remuntada.

Després del partit un bon dinar de germanor i a les
postres els menuts pogueren brindar i beure amb la seva
copa de campions de Mallorca.

Els jugadors d’aquesta final foren en Joan Bergas,
Toni Quetglas, Miquel Oliver, Marc Morey, Jaume Esteve
Crespí, Aitor Rondeiro, Rosa Bergas, Aleix Amengual,
Tomeu Alcover i Joan Castelló i els seus entrenadors en Simó Mas, Xisco Vanrell i Pere Jordà.
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PASSEJADA DE S'ALGAR A CALA MURADA

Aquesta vegada tornàrem a ser un grup reduït de 9
persones tot i que mos ho passàrem molt bé. Va fer
molt bon temps. Deixàrem els cotxes a Portocolom

on abans de partir berenàrem devora el port.
Després començàrem l’excursió fins arribar a Cala
Murada on vàrem nedar una estona abans de dinar.
De tornada ens aturàrem a s’Algar, molt prop de

Portocolom, on tornàrem a nedar per refrescar-nos
de la caminada abans de tornar cap a Maria.


