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Fa vint-i-cinc anys que uns, aleshores, joves de Maria s’engrescaren
en una aventura que ningú sabia com aniria. La primera passa fou donar
visibilitat a l’associació, registrant-se com a tal, després marcar els camins
a seguir (aconseguir que la cultura en totes les seves formes i l’activisme
organitzat arribàs a formar part de la vida col·lectiva del poble) i finalment
crear un mitjà de difusió i comunicació que, alhora que es fes ressò de
totes aquestes inquietuds de l’associació, es convertís en un mitjà de difusió
dels parers de la gent d’un poble que començava a bullir en democràcia i
mostrant-se divers en opinions i procediments. Eren altres temps, és cert.
I en aquells inicis l’associació va participar, organitzar i estimular moltes
activitats que amb el temps, afortunadament, han estat assumides per altres
associacions més específiques interessades en aquella o aquelles activitats
concretes. Avui, el mapa associatiu de Maria és d’una riquesa considerable
i abasta activitats de tot tipus (culturals, esportives, lúdiques,
excursionistes, solidàries, etc.). Un èxit col·lectiu al qual nosaltres,
modestament, creiem que hi hem contribuït de manera generosa i efectiva.
I per la nostra part aquesta faceta cultural és una cosa a la qual no hem
renunciat i que segueix ocupant bona part de les nostres iniciatives
(presentacions de llibres, concerts, recitals, taules rodones, mostres de
pintura, fotografia, cinema, publicacions, el lipdub Mallorca m’agrada,
etc.)
I la revista. Tres-cents números després, tres-cents mesos sortint de
manera ininterrompuda. Una eina que des del primer moment, tinguérem
clar que havia de ser en la nostra llengua catalana, la llengua del nostre
poble, en aquella llengua que aleshores començava a desprendre’s de la
cotilla de la prohibició de la dictadura franquista, però que encara no
havia assolit la força que li corresponia com a llengua pròpia del territori.
I no ens hem mogut ni un pam d’aquest camí. I la volguérem també oberta
a altres veus i opinions i convidàrem la gent a participar-hi mostrant els
seus punts de vista que no sempre han estat coincidents amb el del Consell
de Redacció. Han estat centenars les signatures i col·laboracions que la
revista ha tingut en aquests vint-i-cinc anys; uns amb més assiduïtat que
altres, però sempre hi ha hagut aportacions de fora del Consell de Redacció.
I com és lògic hi ha hagut polèmiques, controvèrsies i disputes; però sempre
hem intentat i creiem que ho hem aconseguit que aquestes opinions
s’expressassin amb el màxim respecte possible. I la revista també ha estat
el lloc on la gent ha pogut saber coses del nostre passat més recent o més
llunyà, coses sobre el nostre patrimoni material, històric, lingüístic, oral,
etc., gràcies a les aportacions de col·laboradors que han investigat aquest
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passat i patrimoni. I hem estat notaris de tots aquells
esdeveniments que o bé nosaltres o bé la gent ens ha fet
arribar perquè en quedàs constància. Molts han estat els
naixements, les morts, els casaments, les festes, els
aniversaris que s’han produït. I de tots ells ens n’hem fet
ressò. I hem obert les pàgines a altres associacions perquè
parlassin de les seves activitats i les mostrassin al poble.
Físicament la revista també ha canviat. I molt. Han canviat
les tècniques que l’han fet possible. De la màquina
d’escriure, la cola i les tisores, hem passat a poder usar les
més modernes eines informàtiques; del blanc i negre hem
passat al color; del paper més pobre hem passat a una
qualitat més que remarcable.
I ara és l’hora de celebrar-ho. I de compartir-ho

amb tots els nostres col·laboradors, subscriptors i amics. I
res millor que fent un bon sopar i aprofitant-lo per fer un
reconeixement a altres associacions o persones que nosaltres
hem considerat que han contribuït a fer poble, o que amb
la seva actuació o activitats, reforcin aquells valors que
nosaltres sempre hem defensat com a col·lectiu. És per això
que ens faria una gran il·lusió que el proper divendres dia
5 d’agost compartíssiu aquest sopar amb nosaltres, alhora
que us volem donar les gràcies per la vostra fidelitat com a
subscriptors. Sense vosaltres, amics lectors, la revista no
existiria.
Que vint-i-cinc anys més ens puguem trobar un mes
darrere l’altre.
Gràcies!

25 anys i... seguim fent carrerany

Assegut a la fresca, davant la casa on passam uns
dies de vacances, després d’un dia plujós d’estiu,
enrevoltat de bosc per tot arreu i un silenci sepulcral,
interromput només pel cant dels ocells després de la pluja,
el meu cap intenta lligar quatre idees per donar forma en
aquest article.
No hauria d’esser un article qualsevol, de fet
aquesta revista que teniu a les mans no és una revista
qualsevol, és el número 300 i ja hem fet els primers 25
anys. El primer exemplar de Fent Carrerany sortia el juliol
de 1986, una revista de 16 pàgines en blanc i negre,
impresa amb una impressora d’agulles i maquetada amb
tisores i cola d’aferrar, res a veure amb aquesta que teniu
a les mans.
Qui ho havia de dir cap allà l’any 1986, quan tot
aquesta història es posava en marxa, que s’arribaria allà
on hem arribat. Com ja he dit en altres ocasions, els
interessos dels que iniciaren aquest projecte eren diversos,
la situació cultural, social i política de Maria l’any 1986
era molt diferent de l’actual i de tot això i del canvi que
ha sofert el nostre poble al llarg dels darrers 25 anys i de
moltes altres coses n’ha quedat testimoni al llarg
d’aquestes 300 revistes i de les més de 7000 pàgines
publicades. 300 revistes que molts guardau a casa vostra
com un preuat tresor.
Moltes de vegades m’he demanat quin paper jugam
en aquesta societat, si realment serveix per qualque cosa
tota aquesta feina que hem anat fent, i si val la pena seguir
endavant. A dia d’avui encara no tenc clara la resposta.
Sí que podem dir ben clar que Fent Carrerany i tota la
Premsa Forana en general ha estat una eina indispensable
per a la normalització lingüística. Sortírem al carrer i
entràrem a les cases, fent possible que tota una generació
analfabeta en la nostra llengua l’empràs com la seva
llengua pròpia que és, hi llegís com la cosa més normal
del món i la sentís com a seva i li hem pogut donar la
normalitat que se mereix.
A més s’ha donat veu a la gent del poble, a una
generació que va viure molts d’anys callada, a totes les

associacions de Maria, hem recuperat part de la nostra
història i n’hem deixat constància escrita, hem convertit
Fent Carrerany en el notari del batec diari del poble on
podem consultar qualsevol dubte del dia a dia de Maria
d’aquests darrers 25 anys.
Encara ens queden forces per anar fent feina i
seguint el camí. Si giram l’ullada cap enrere podem veure
la gran quantitat d’activitats que hem fet, tota la gent que
d’una manera o altra han donat un cop de mà per fer
possible que tant l’associació com la revista tirassin
endavant, tots els col·laboradors de la revista, etc. Per tots
ells i per tots els lectors que els primers dies de cada mes
esperen ansiosos la revista ja val la pena seguir Fent
Carrerany.
Per acabar vull donar les gràcies a totes les persones
que al llarg dels anys han format part de les diferents juntes
directives de l’Associació i del Consell de Redacció de la
revista per haver dedicat part del seu temps i esforç per
poder arribar fins aquí i desitjar a tots molts d’anys, si pot
ser plens de salut i alegria.
Miquel Morey Mas
President de l’AC Fent Carrerany
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Salutació per al 25è aniversari de l’Associació
Cultural Fent Carrerany
de Maria de la Salut

Des de fa 25 anys el poble de Maria de la Salut gaudeix
cada mes d’un nou exemplar de la revista Fent Carrerany.
Un fet que després d’un quart de segle és tan quotidià
com imprescindible per a la gent del poble i que comporta
una valuosa feina i una gran dosi d’il·lusió.
La celebració del 25è aniversari de l’Associació Cultural
Fent Carrerany i de la vostra revista és un símptoma de la
vitalitat del vostre projecte. Un mitjà de comunicació que
forma part de la vida del poble, que fomenta la germanor
entre veïnats i que ens ajuda a comprendre l’actualitat.
Des del 1986, any de fundació de l’Associació i del primer
número de la revista, s’han produït nombrosos canvis al
poble i a la nostra societat, transformacions que queden
reflectides a les pàgines de la revista, que es converteix
en un document de valor incalculable per conèixer la
historia del municipi i de la seva gent.
En una societat en què tenim informació nacional i
mundial a un clic de distància, la premsa forana ha sabut
mantenir i enfortir la seva presència als nostres pobles

perquè manté valors com la proximitat i l’accessibilitat i
perquè la comprensió del món passa primer per conèixer
i entendre el que succeeix al nostre entorn.
A tot l’equip de Fent Carrerany, que heu fet possible la
celebració d’aquest aniversari, vull agrair-vos la vostra
feina i la dedicació al vostre poble i als vostres veïnats. I,
als veïnats de Maria, us desitj que gaudiu d’aquest
aniversari i de la vostra magnífica revista per molts d’anys.

José Ramón Bauzá Díaz
President de les Illes Balears

M’agrada imaginar la societat com una successió de
cercles que tenen el centre en l’individu. Cada cercle
amplia les relacions de la persona amb allò que l’envolta:
la família, primer; l’entorn més proper, a continuació;
llavors, el seu país… Així, fins arribar tan enfora com
vulguem. I és que tot està comunicat, en aquest món.
Però, tanmateix, els cercles més propers són els que
defineixen de debò l’existència d’una persona i de tota la
societat. Pensem-ho: com podem aconseguir millorar una
realitat global si no començam per fer una mica més cívica,
amable i compromesa la vida del nostre poble?
Això devien pensar, ara fa vint-i-cinc anys, els primers
fundadors de l’Associació Cultural Fent Carrerany. Posar
en marxa un projecte com aquest requeria empenta,
il·lusió, ganes de treballar en nom d’un profund
compromís.

històriques escrites en majúscula fins a les petiteses del
dia a dia (efemèrides, excursions, naixements…), que són
encara més importants perquè mostren la vertadera història
d’un poble. M’explicaré.

El resultat de la seva iniciativa pot considerar-se tot un
èxit: els 500 exemplars de tirada que té aquesta revista
(en un poble de 2.000 habitants!) ens obliguen a
considerar-la una eina fonamental de cohesió social per a
Maria de la Salut.

El punctum, en fotografia, és el detall que dóna vida a
una imatge. Idò bé: a la crònica d’una societat, el punctum
no es troba als gran titulars de la premsa, sinó als afers
quotidians de les persones. Les festes i els drames,
l’amistat i la feina, etc. Per això, si algun dia un historiador
vol conèixer la veritat del nostre temps, la trobarà a
publicacions tan excel·lents i honestes com aquesta.

Al llarg dels seus tres-cents números, Fent Carrerany ha
resseguit la vida de Maria de la Salut, des de les fites

I tot això, sense oblidar l’aportació cultural que suposa
Fent Carrerany. Perquè la cultura consisteix en dues coses:
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el coneixement (respectuós i crític alhora) de la tradició i
la capacitat de relacionar aquest coneixement amb els
reptes del present. Això és exactament el que ha proposat
sempre la vostra Associació, i estic segur que tots els
mariers n’estan molt agraïts.
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Enhorabona, i per molts anys.
Rafael Àngel Bosch Sans
Conseller d’Educació, Cultura i Universitats

Un horabaixa del vuitanta-sis, en Biel Bergas ens va
demanar per fer una entrevista per a la revista Fent
Carrerany, a mi i al meu germà Rafel, amb motiu del
campionat de Balears de Fons en Carretera que acabava
de guanyar. Fent Carrerany, “Es Carrerany” donava les
primeres passes i aquest horabaixa, vaig descobrir aquesta
revista local que per aquelles hores, encara es podia
adquirir a la papereria de l’amo en Tomeu Senyoret.
Al 1991 vaig coincidir treballant amb en Jaume Mestre,
qui en aquell temps era el president de l’Associació Fent
Carrerany, i vaig veure, tot el que un bon grapat de persones
feien perquè, mes a mes, veiés la llum aquesta publicació
i es duguessin a terme altres actes culturals, com
exposicions i conferències, actes que mai no han deixat
d’organitzar. Aleshores, segurament com la resta de
col·laboradors, en Jaume, molts de migdies, aprofitava per
escriure algun article i quan s’acostava alguna festa de
Nadal, Pasqua o per la Mare de Déu, feia tot el necessari
per muntar alguna exposició de pintura o conferència, amb
la intenció de dinamitzar un poquet més, la vida social i
cultural de Maria de la Salut.
Aquell any em vaig subscriure a la revista i vaig aconseguir
recopilar tots els números que havien sortit fins aleshores
i no tenia, i els vaig dur a can Nofre Sureda, que era
l’encarregat de les enquadernacions.
Des de llavors, com passa a moltes de cases de Maria de la
Salut, cada principi de mes, trob a la porta de canostra es
Fent Carrerany, on podem llegir les noticies més rellevants
que passen al nostre municipi en especial, noticies de les
associacions locals, poemes i glosses, articles de diferents
col·laboradors, alguns més critis que els altres i de diverses
temàtiques, ja que s’accepten tots els articles, vénguin d’on
vénguin, la demografía mensual del municipi, les
excursions que organitza l’associació, etc. etc.
Fent Carrerany ha fet, fa i farà molt per la vida social i
cultural de Maria de la Salut, no tan sols és una publicació,
sinó que també duu a terme les excursions, sempre per les
zones més atractives d’aquesta Illa, com l’excursió al
Torrent de Pareis, trobades amb altres associacions on
destaquen les dues convidades a l’Associació Arie Nou de
Bao de Catalunya Nord, els quals ens feren demostracions
dels seus correfocs, balls, castellers i gastronomia.
Com a Batle de Maria de la Salut, és un orgull, veure créixer
les associacions locals, de les quals podem considerar a

Fent Carrerany, per tot el que ha escrit i fotografiat, durant
més de 25 anys, del dia a dia de Maria de la Salut, una
autèntica “joia local” que forma i ha de formar part, del
patrimoni social i cultural d’aquest petit municipi del Pla
de Mallorca.
He de confessar que moltes de decisions preses, com a
batle, especialment les més complicades i polèmiques,
abans de decidir res, sempre m’he servit de les referències
d’aquesta revista, especialment de l’editorial, on
normalment es parla dels temes de més actualitat de la
nostra societat i en especial de Maria de la Salut.
Tots aquests articles i fotografies, la majoria que fan
referència al dia a dia del nostre poble, als esdeveniments
esportius, socials, culturals, polítics i de les nostres
associacions, la defensa de lo nostro, de la nostra llengua,
fan que la Revista Fent Carrerany, tengui tots els
subscriptors que té a dia d’avui, alguns d’ells per diferents
llocs d’aquest planeta.
Per tot això, en nom del poble de Maria, he de treure’m el
capell davant el Fent Carrerany i la seva gent i felicitar i
agraïr la tasca feta per tots els presidents d’aquesta
associació, a tots els membres de l’equip redactor, els
col·laboradors que hi participen mes a mes o
esporàdicament, a tots els que ajuden a repartir cada mes
“Es Carrerany” i a tots els subscriptors.
Enhorabona a tots per arribar ininterrompudament a aquest
número 300 i a seguir sumant mensualitat darrere
mensualitat. Fent Carrerany és una de les joies d’aquest
municipi i l’hem de cuidar.
Antoni Mulet Campins
Batle de l’Ajuntament de Maria de la Salut.
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Explorant la comunicació local
Vivim en un món en el qual és complicat decidir on ens
hem de girar per estar informats. L’oferta de canals de
transmissió de la informació ha augmentat, i la
d’informadors s’ha multiplicat fins a límits insospitats
fins fa pocs anys, fins al punt que podríem passar-nos
totes les hores del dia rebent notícies diferents i intentant
sintetitzar-les.
Aquesta és precisament la labor dels bons periodistes:
saber destriar de dins l’ingent sac informatiu allò que pot
ser d’interès per a un determinat perfil de lectors, explicarho adequadament, contrastar-ho, valorar-ho, interpretarho i llançar-ho novament al gran cercle mediàtic perquè
algú se’n pugui beneficiar i potser, fins i tot, si vol,
comentar-ho.
Sens dubte que internet i el 2.0 han facilitat tot aquest
gran remolí al qual gairebé tothom pot tenir-hi accés,
ficar-hi cullerada i treure’n alguna conclusió clara. Ara
bé, és bàsic que cada persona sigui també una bona
lectora, vagi seleccionant les seves fonts i autors
predilectes, especialment en base a la seva veracitat,
independència, rigor i confiança, però també tenint en
compte les seves preferències ideològiques i personals.
Segur que molts lectors tenen predilecció per algun mitjà
de comunicació en especial, per algun columnista, algun
periodista, algun programa, algun blog, i fins i tot per
algun amic del Facebook que segueixen amb major
atenció –fins i tot amb certa fidelitat- perquè els genera
més confiança que les desenes o centenars de competidors
que també té a l’abast. Fins i tot hi haurà algú que preferirà
anar directament a les fonts, i recercar dins la pàgina del
Govern Balear, o dins el Butlletí Oficial o en el blog d’un
determinat polític aquells continguts que li interessen.
Tots aquests canals, especialment els més nous, usats per
alguns fins i tot amb certa addicció, estan creant noves
situacions que donen feina als sociòlegs perquè sembla
que comencen a moure el món en la direcció contrària
que fins ara: des de la base de la ciutadania cap amunt.
A petita escala tot això ja estava inventat als petits pobles.
Quantes vegades, al llarg d’aquests 25 darrers anys, el
consistori no s’ha sentit interpel·lat per un comentari
aparegut a “Fent Carrerany”? En quantes ocasions els
continguts de la revista han estat la base d’una tertúlia al
carrer, en un bar, en una família, en una entitat...? Quantes
vegades un ciutadà no ha conversat directament amb un
polític? Quin valor ha tengut aquesta labor per al
creixement en positiu del poble i els seus conciutadans?
Avui tenim les eines per ser a prop dels grans
esdeveniments i també per evitar que ens enganyin, ja
que internet dóna multitud de possibilitats per oferir tot
tipus de testimonis que, d’altra manera, serien censurades.
La prova és, per exemple, a les darreres accions del

moviment 15-M, els desallotjaments, les manifestacions
i totes les versions que hem tengut l’oportunitat de veure
sobre els fets que ens donen la possibilitat a nosaltres,
lectors, de treure les nostres pròpies conclusions.
En un món local, reduït, com el que ens ocupa avui, el
d’un municipi petit, totes les noves eines i les més
granades, que ja fa 25 anys que funcionen, poden
convergir i coexistir. El repte és el de trobar la fórmula
que les petites però vigoroses publicacions de la part
forana mallorquina puguin complementar-se, ampliar-se,
democratitzar-se, amb el potent cabal que hi cap dins la
xarxa perquè també als nostres pobles existeixi aquest
remolí que ja funciona en àmbits més extensos.
Això sí, “Fent Carrerany”, per la seva trajectòria, la seva
credibilitat i el seu rigor, sempre serà la referència a Maria
de la Salut, el necessari mitjà informatiu de proximitat
que és qui exerceix de capdavanter periodístic en un món
en el que, indiscutiblement, tothom pot convertir-se en
periodista i contribuir a fer de la nostra una societat més
avançada i justa.
Gabriel Mercè
President de l’Associació de Premsa Forana de
Mallorca
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CELEBRANT ELS 25 ANYS DE “FENT CARRERANY”
Que la premsa forana mallorquina ha jugat un paper
fonamental en la cohesió social dels pobles de l’illa, ningú
no ho pot posar en dubte. I que, a més, ha esdevingut
l’eina més eficaç en el desplegament municipal de la
normalització de l’ús i el prestigi de la nostra llengua, és
del tot innegable. Així ho entengueren, de bell antuvi, els
impulsors d’aquestes publicacions –entre ells, l’Obra
Cultural Balear- en l’equador dels passats anys setanta,
en l’ocàs del franquisme.
El temps ha demostrat que aquests mitjans de
comunicació han estat, són i seguiran sent indispensables
en la vertebració social i cultural de Mallorca. Per aquestes
raons, cal celebrar entusiàsticament els aniversaris més
significatius com, en aquesta avinentesa, els vint-i-cinc
anys de la revista Fent Carrerany de Maria de la Salut,
que coincideix –benaurada coincidència!- amb l’exemplar
número 300.
Aquesta celebració, ineludiblement ha de retre
homenatge a les dones i als homes de Maria que han
dedicat molts d’esforços a “fer carrerany”. La premsa
forana de Mallorca, en general i fent les excepcions
oportunes, s’ha nodrit –es nodreix encara- de persones
voluntarioses i abnegades, aimadores d’allò més del seu
lloc de naixença o de relació, que de la caparrudesa i
conviccions n’han fet obrador de fidelitat a la terra, i a
compte del seu temps –robat a la família o al lleure- han
ofert a les seves viles o als seus municipis uns productes
comunicatius de primer ordre. Per això, en nom propi i
en el de l’Obra Cultural Balear, el reconeixement més
sincer als equips de feina que des del 1986 fins ara han
fet possible l’edició de Fent Carrerany.
A més d’aquest reconeixement a la feina tan ben
feta, la celebració dels primers vint-i-cinc anys d’aquesta

Feia d’això una eternitat
Feia d’això una eternitat: vint-i-cinc anys publicant
mensualment perdent la son i espavilant-se perquè Fent
Carrerany sortís a llum. Era el número tres-cents que es
publicava en aquesta ocasió. Moltes coses s’havien dit
del poble de Maria, encertades i amb la intenció de
construir poble, quan el que és bo de fer és, des del
nonaisme, negar l’evidència que el poble de Maria es viu
i deixondit pel quefer rutinari que va, per molts, de sol a
sol. L’home actual vol ser informat i el lluïment de Fent
Carrerany no el priva d’això, ni molt menys: la revista fa
poble amb el dia a dia del qui no tem a res i del qui espera
que el poble xerri en boca d’unes grafies que el mantenen
actualitzat i ferm en dir una història que no és cap conte
que acabi malament gràcies a la bona gestió de la part
administrativa, especialment d’en Magí.

revista ha de servir d’estímul, d’infusió de coratge a
l’actual equip i als que puguin venir per seguir treballant
de valent per al país, per a Mallorca i per a Maria. La
seva tenacitat segueix sent tan necessària –i segueix sent
tan efectiva- com el primer dia. Ara mateix no hi val
l’abatiment en tot allò que té a veure amb el coneixement,
la divulgació i el patrocini del que forma part de la nostra
personalitat com a poble. Sobretot la nostra llengua, la de
Fent Carrerany, continua reclamant més ús, més atenció
i més cura; més impuls i més prestigi perquè es converteixi
en la llengua de la cohesió social que tant ens cal.
Per tot això, bona feina, Fent Carrerany. Molts
d’anys i molts més números. Que els vint-i-cinc anys que
compliu i els tres-cents números que us avalen no siguin
més que els primers d’una sèrie que mai no tingui fi.
Jaume Mateu i Martí,
president de l’OCB

Els col·laboradors,
menys dels desitjables,
opinen sobre motius
actuals i edifiquen una
moral i uns principis del
que està bé i és
tolerable, altra cosa és
deconstruir i desmotivar
que són paranys que
evita la revista. La
revista, tota ella xerra de
com trobar un equilibri
en moments baixos: és
d’agrair que els que hi
col·laboren evitin la mala literatura que parla de turments
i misèries. Amagar-se del destí com ell intentava no li
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podia anar bé. Em va contar que havia tengut moltes
dones, que havia derivat per totes elles sense més pena i
història que l’haver tengut dues filles; una amb la primera
dona que era mallorquina i la darrera amb una forastera
al cap de quinze anys: Elles havien de donar sentit -com
em va dir- a la seva existència, i era així, però era un
mans buides que gastava un dineral en fulanes i en fer
diumenge cada dia.
Pagès, manobre, oficial i manobre un altre pic,
inconformista sempre i sempre pensatiu i descontent: feia
deu o dotze cerveses cada dia per mirar d’aturar una
ansietat que començava per no entendre per què les dones
el deixaven. Feia autoanàlisi i no trobabava més explicació
en el fet que les dones eren dominants i esclavitzadores:
així ho duia i no volia canviar perquè jugava amb les dones
amb totes les cartes sobre la taula. En certa forma era
d’admirar perquè almenys tenia qualcú amb qui conversar
o perdre el temps de manera gratificant: tenia les filles
encara que no ho tengués massa en compte. Ell estava
intranquil per si era la bohèmia que l’havia duit a perdre
el contacte de parella, però resultava que la darrera parella
ENHORABONA!
Quan a l’any 1986 un grup de joves ens posàrem en marxa,
després de moltes trobades, per tal de muntar una
associació cultural, una de les activitats, segurament la
més important, era publicar una revista, on hi pogués sortir
tot el més important del dia a dia que es vivia al poble i
tot el que podia interessar a la nostra gent.
Cal destacar en primer terme, que durant 25 anys, la revista
ha sortit mensualment sense cap interrupció. Això és molt
fàcil de dir, però molt difícil de complir. Tot ha estat
possible gràcies a un grup generalment molt reduït de
persones, que dia a dia han estat a l’aguait, robant temps
als seus moments lliures i molts d’esforços. Per a totes
aquestes persones la meva més cordial ENHORABONA,
en majúscules.
Aquesta fita aconseguida és molt important, perquè no
han estat totes les coses muntades al nostre poble que
hagin tingut una durada tan llarga. Aquella mentalitat que
teníem quan érem més jovenets, que a Maria no hi havia
res a fer, que res tenia continuïtat, avui, vint-i-cinc anys
després, podem dir que amb algunes coses sí hem canviat,
i això és per sentir-se orgullosos.
Han estat moltes les coses que han canviat dins la nostra
societat al llarg d’aquests anys. En primer lloc nosaltres,
en l’aspecte físic. Aquelles melenes llargues, avui s’han
convertit en cabells grisos en uns, en altres en clarianes i
en alguns altres més plomats que el cul d’un nadó. Però
malgrat tot això, a mi em costa molt considerar-me gran,
sobretot quan els joves em tracten de vós; em costa molt
digerir aquesta situació, perquè en realitat jo encara em
sent jove.
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era més bohèmia que ell. No li passava res més que havia
duit mala sort amb les dones encara que li costàs admetreho. Li havien tocat unes dones a les quals no quedava
més remei que adaptar-s’hi constantment, i elles sense
saber què volien havien tirat, com les cabres, cap a la
muntanya, que és cap a on solen tirar.
Ell, pensatiu sempre i frustrat quasi sempre, va llegir al
número 300 de Fent Carrerany que s’havia de menester
un jardiner a un grup d’hotels i hi envià el seu currículum.
L’agafaren i poc temps després telefonà a la seva dona
darrera per si hi havia quelcom que fer en la relació. Al
principi ella es féu la desmenjada amb talent, però desprès
accedí a formalitzar la relació, i ara ja són parella de
convivència. Ell, enlloc de fer deu o dotze cerveses diàries,
sols en fa dues i sempre que pot està amb la dona i la
nina. Sap que ha aconseguit tot això perquè era necessari
trobar el salvavides que l’havia de dur a la vorera. És
feliç i, amb una cosa pensa, en donar l’enhorabona a Fent
Carrerany pel seu vint-i-cinquè aniversari.
LLUC MATAS
En altres aspectes, el
poble tampoc és el
mateix.
Al
llarg
d’aquests anys han estaat
diferents les persones i
els grups que han dirigit
el nostre ajuntament.
Tots han deixat la seva
empremta, uns més que
els altres i segurament
cada mariando tindrà el
seu que dir en aquest
tema. S’han canalitzat les aigües netes i brutes, han
millorat tota la xarxa elèctrica, s’han obert carrers nous,
s’ha arreglat el terra de molts de camins rurals, s’ha
millorat el poliesportiu, s’ha ampliat el cementiri, on s’hi
ha instal·lat un tanatori nou (tan necessari per cert); a la fi
s’ha construït una escola nova (i d’això ja en coneixeu la
meva opinió), s’ha construït un nou centre de salut, i
segurament m’hauré deixat alguna cosa. En tot cas
estimats lectors, vosaltres podeu afegir-li.
També cal destacar la gran quantitat d’associacions i grups
que han sorgit al llarg de tots aquets anys. El grup de la
Tercera edat, la Segona ona, la Mariatukada, els Dimonis
dels Infernets, el Rebrot, etc., i tot el seguit d’activitats
que es munten durant l’estiu, per tal d’entretenir els joves,
com el torneig de futbet, la piscina municipal, l’escola
d’estiu per cuidar-se de tots aquells infants que els seus
pares no poden atendre degut a les seves ocupacions
laborals, etc.. Segurament n’hauré deixat uns quants, per
la qual cosa deman disculpes.
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Ha augmentat la població del nostre municipi. Han estat
molts els nouvinguts d’altres nacionalitats, arribats per
cercar feina o una millor qualitat de vida, sobretot
marroquins i equatorians; gent jove que amb el naixement
de nous nadons estan donant una altra imatge al poble,
que ha tapat un poc l’envelliment de la població, i així
tots mesclats fa la sensació de ser un poble més jove i
més viu.
No voldria oblidar-me de totes aquelles persones que ens
han deixat al llarg d’aquest període de temps, familiars,
amics i veïns que cada principi de mes, esperaven la
sortida del carrerany i així poder llegir i comentar tot el

que hi sortia. Un record molt especial per a tots i cada un/
a d’ells/elles.
El meu desig seria que aquest número 300 de la Revista
Fent Carrerany, tan rodó per cert, tengui una continuïtat
tan llarga com Déu vulgui, sobretot molta salut i encert,
per a tots aquells que fan possible que cada mes molta
més gent la puguem llegir.
Molts d’anys, molta salut i una forta abraçada per a tots/
es els col·laboradors/es i l’ Equip de Redacció, que fan
possible que la revista surti cada mes.
Palma, juliol de 2011.
Pere Sureda Ribas

Tres-centes raons per felicitar Fent Carrerany
Repetir els arguments de la seva necessitat una i una altra
vegada, potser sigui una mica avorrit, però mai serà
suficient ni sobrer, com a mínim mentre les coses no
canviïn i força. Diria que quasibé totes les motivacions
fundacionals encara hi són ben presents, i fins i tot algunes
son potencialment més amenaçadores que antany, però
s’ha anat Fent Carrerany.
1.- perquè ens manté identificats com a poble.
2.- perquè s’hi troben ben expressades les característiques
essencials i identitàries d’un poble de l’interior.
3.- perquè és un punt que centra moltíssimes de les mirades
civils de la nostra societat.
4.- perquè ens permet expressar-nos com a col·lectiu de
manera independent.
5.- perquè ens podem expressar en la nostra llengua,
malgrat tot.
6.- perquè no està subjecta a condicionants ideològics ni
lligams de partit, el que no És fàcil actualment en la premsa
escrita
7.- perquè els vuit vents del món, malgrat la seva
virulència a vegades, no li han arrencat cap full.
8.- perquè amb orgull ja hem escrit un gruix de més de
dos pams d’exemplars.
9.- perquè el trosset de la nostra història col·lectiva com
a poble que hi ha reflectida en aquests 25 anys darrers,
queden explicitats, i ni les mentides, ni les interessades
interpretacions personals o de grup, podran tergiversarles, si s’esdevé el cas, Déu no ho vulgui, mai més.
10.- perquè a mi me fa molt il·lusió mostrar i seguir
mostrant la nostra revista a tothom.
I si ara feim una operació aritmètica i aquestes raons les
multiplicam per la taula del 30, d’aquesta manera tenim
una raó per la capçalera de tots i cada un dels números
anteriors. Enhorabona a totes i a tots.
Deixau-me que copiï unes paraules plenes d’esperança,
de Jean Dausset, Premi Nobel de Medicina, i mestre meu
a Paris:
“... reconec que avui en dia ser optimista és quasi un
deure...però si guanyam altura i amplitud de mires, en
revisar la història trobam motius per, al manco, no caure

en el defalliment:
malgrat
els
contratemps, malgrat
els
fracassos
momentanis,
l’evolució es dirigeix
cap a la millora
intel·ligent de l’home.
Això ens hauria de
permetre projectar
sobre el futur dels
homes una mirada
renovadora
i
d’esperança...la vida mostra com l’home té una
consciència de superació i de llibertat, un procés que
substitueix les pulsions innates i automàtiques, pròpies
del llegat irracional, per components apresos i
lliures...l’home de futur millorarà per selecció cultural,
superior a la selecció natural, l’intel·lecte s’imposarà a
l’instint: aquí hi ha el millor de nosaltres mateixos...”
Maria- Barcelona, Juliol 2011
Antoni Gelabert Mas
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LA MEITAT DE RES
Els pobles ancestrals
viuen i conviuen
harmoniosament.
Estimen la seva gent, el seu
poble, les seves terres,
els seus costums.
Els pobles moderns gairebé el
mateix,
però a l’inrevés.
Imperen els crims, l’enveja, la
corrupció,
el descrèdit.
Dels primers en diem cultures
subdesenvolupades.
Dels segons civilització.
(Paraula de Poesia 3. Estiu del 2000)
“Primer destrossaren les platges, però a mi no em
va importar perquè jo sóc més de muntanya. De seguida
arrabassaren tots els arbres, però a mi no em va importar
perquè jo estrenava casa nova. Després ompliren de ciment
i asfalt Es Pla, però a mi no em va importar perquè jo
acabava de canviar de cotxe. Després prohibiren expressarme en la llengua meva, i a mi tampoc em va importar perquè
jo coneixia la seva. Ara em treuen de casa meva, però ja és
massa tard”. Brecht o no Brecht, malgrat tot, la història, la
vertadera història de les civilitzacions són vivències
cícliques i qui oblida la seva està condemnat a repetir-la.
El poeta ens ensenya que el més important no és la
meta, l’arribada, sinó el fet de la caminada per a abastar-la
(“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”).
Camí no és sols la via o carrerany que es construeix per a
transitar, sinó la successió de petjades que ens condueixen
d’un punt a un altre. La bellesa dels somnis resideix en
tenir-los, no en complir-los.
De mides, mesures i altres beneitures. Sembla el
mateix la meitat d’un metre quadrat que un quadrat de mig
metre de costat i sembla que no pesen igual un quilogram
de palla i un quilogram de plom. I un sac pesarà menys
quant més estigui ple ... de forats. Sis pams són trenta dits,
que no trenta polzades. Vint-i-cinc anys, un quart de segle.
Nou mil cent trenta-un dies. Tres-centes vint-i-sis llunes.
Abastar tres-cents mesos i tres-centes revistes en la llengua
nostra no és tasca fàcil, llengua en permanent creuada contra
intoleràncies i totalitarismes. Tres-cents anys després torna
un renovat decret de Nova Planta. No en tenim prou en
sofrir els estius borbònics, que retornen les seves mires
absolutistes. Els del planell peninsular i rodalies no
s’obliden del dret de conquesta i ens dediquen tracte de
colonitzats, disposant de bons aprenents a les illes. Ens
conformaríem si ens retornassin la meitat dels recursos que
aportam, no amb la meitat de res com ara. Fòbia als Països
Catalans es respira, potser per simple enveja o gelosia.
Confonen unitat cultural amb unitat política i per destruir
la segona no dubten en atacar la primera, mirant
d’aconseguir la uniformitat anatòmica: Es comença per la
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llengua, se segueix pels
cabells i el cervell fins
arribar a la pell. Acabarem
com
les
execucions
hipotecàries que segons els
tribunals superiors no
vulneren cap dret de la
ciutadania, quan aquesta
pràcticament fretura d’ells.
Els polítics no se n’adonen
que si no són part de les
solucions dels ciutadans és,
per ventura, perquè formen
part dels seus problemes.
A ca nostra, tenia un galliner que era l’enveja dels
voltants, un galliner plenament avingut amb galls i gallines
mallorquines. No sé per quines raons o motius algú em va
convèncer que hi afegís un gall del Pirineus. Des d’aquell
dia no hi ha hagut mai més pau, ni tranquil·litat al meu
galliner. Tot perquè l’ocellot foraster s’ha obstinat que els
meus galls i gallines cantin a l’estil peninsular.
Queda prohibit, a partir d’ara, flastomar o dir arri o
ou a l’ase. Queda prohibit demanar tèntol, ni xerrar amb
l’article salat, ni escriure en català estàndard. Queda prohibit
enfilar tomàtigues o cosir camaiots. Queda prohibit dir gos
o got, però tampoc ca o tassó. Queda prohibit ser pagès, ni
ser de poble. Queda prohibit anar a cercar blaves, ni esclatasangs. Queda prohibit estimar, ni defensar lo nostro. Per
“Una, grande y esclavizada” ens tornaran enflocar:
“Hábleme en cristiano”. “Ho sento, sóc agnòstic, i en
prefereixo moltes, petites i espavilades”.
Si parlam de pàtries, no em sento espanyol, ni
català. Odio tot tipus d’himnes i banderes. Senzillament
estim lo nostro, però ...
Però tornaran paladins del feixisme a voler imposarnos una llengua forana, estrangera. Foraster versus llengua
vernacla. Potser tot es redueixi a una simple gelosia per ser
la llengua catalana més maca que la castellana. Acabarà
que resultarà tot un acte de provocació parlar la nostra
llengua a ca nostra. Ser distint és perillós. Solució: lluita
fratricida contra la diversitat, a tot el que trenca la
uniformitat. De fora vingueren, que de casa ens tragueren.
Alguns s’ufanaven de parlar-la a la intimitat. Nosaltres no
podrem parlar-la en públic.
Ni mèrit, ni requisit, ni distincions entre llengües.
A partir d’ara s’hauria de demanar un certificat d’aptitud a
les dues. Ens trobaríem amb més d’una sorpresa si alguns
hi escriuen en la mateixa línia tal com en pensen. S’han
d’estimar les paraules, però mai s’han de preferir a les
persones. (Puntualització per a evitar malentesos. Persona,
definició: qui et respecta a tu tal com vol que tu el respectis
a ell).
No és necessari anar a Ikea per a saber que el més
ric no és el que més té, sinó el que menys necessita. Conten
que a Mallorca hi va haver una vegada un rei, molts d’anys
abans que l’època dels àrabs i de la dels romans, que era
molt bon rei i molt savi. I aquest bon rei tenia tres fills que
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envià a conèixer món. En tornar els tres prínceps a
l’estimada roqueta els cridà en audiència: Estimats fills ha
arribat el moment de fer partions. Heu de triar entre la
meitat de la meva fortuna, una grapada d’amics i una mica
de seny. Com un tot només té dues meitats, al manco, un de
vosaltres haurà d’elegir entre les dues darreres.
Començarem per treure busca. Res de treure busca, digué
el primogènit, jo com sóc el major trio una de les dues
meitats, que els altres dos facin el que vulguin. Jo cedeixo
el meu torn al meu germà petit, digué el segon, que al manco
per una vegada deixi de ser el caganiu. Jo em conformo
amb un bon grapat d’amics, digué aquest, potser sigui

pobre, però seré feliç. Doncs jo prefereixo un xic de seny
que una càrrega de vanitat, digué el segon. Mira per on ha
anat a triar seny el que menys en necessita, comentà en veu
baixa el rei i dirigint-se al seu primogènit li digué: Aquests
anys que heu estat fora em tractaren tan bé els meus súbdits
que ara fa dos mesos vaig repartir entre ells tots els meus
béns i riqueses. Actualment res és tota la meva fortuna. En
voler et pots emportar la teva meitat.
Ha arribat el moment d’espolsar-se les sabates i
reprendre la marxa, caminar endavant fent carrerany. Sempre
endavant.
Jeroni Bergas

El campanar de Maria i una narració de Miquel Ferrà

Són
informacions
imprecises, que s’hauran de
confirmar. Ara voldria presentar
una elaboració més novel·lesca
del tema. La frase de Miquel
Ferrà que he transcrit, forma part
de
la
narració
«Flor
d’hivernacle», inclosa al llibre
Contes i viatges, publicat el
1998. Presenta la tràgica vida de
Nina Alexeevna Semionova, una
dama làngida i bella, d’origen
ucraïnes que arriba a Moscou a
causa d’uns amors molt dissortats. Malalta, a punt de morir,
es topà a la capital russa amb el metge Nicolau Pelegrí Roig
i de la Roqueta, que hi feia una estada d’ampliació d’estudis,
gràcies a una beca. Nicolau es desvetlla per ella i se
n’enamora irremissiblement, falsifica els documents
necessaris i la fa passar per esposa seva, amb qui es trasllada
a Mallorca i s’instal·la a Maria, on havia heretat una casa i
unes quarterades de terra. La melancolia i l’enyor no
abandonaren Nina. El metge Nicolau va fer tot quant va
poder per vèncer aquella tristesa tan pertinaç, fins i tot va
aconseguir «que el mestre d’obres de l’església parroquial
coronàs la torre de les campanes amb una cúpula semblant,
per la forma, a les que ornen la catedral de Sant Basili de la
ciutat moscovita.» Passaren els dies, cada vegada més
feixucs per a la dama que passejava entre les cases fosques
del carrer Major i arribava a l’església, on també podia
admirar «coronant el portal major i dins un nínxol d’estil
bizantí, una marededéu donada per mossèn Jordà el 1881.
La capelleta, com la cúpula del campanar, havien estat
dissenyats a suggeriment, precisament, del doctor Pelegrí,
tan enamorat de la seva dona i de la Rússia que havia deixat
a l’esquena...» El final de la història es tràgic: la dama recull
una herba per les bardisses i voreres dels camins, julivert
del dimoni, molt abundant al pla de Mallorca, semblant a la
fonollassa, tòxica, de la qual n’extreu la cicuta. Se’n fa una
infusió i se suïcida.
Fins aquí la narració de Miquel Ferrà. El misteri del
campanar, però, no perd encara la màgia del seu enigma.
Dalt del temple mantén el seu posat llegendari i ens convida
a desvetllar el secret que guarda gelós.
Joan Mas i Vives

Quan jo era petit, les coses d’aquest món no anaven
com van ara. La gent de Maria vivia molt aferrada a la terra
i poques vegades sortia del poble. Per a la meva padrina
anar a Ciutat era tota una aventura, plena de temors i de
pors. S’encomanava a Déu quan pujava a la camiona i
mantenia el cor estret fins que tornava. La fita d’aquest
retorn era el campanar de l’església. Després del portell de
Defla esperava amb ansietat els revolts dels turons de davant
la cimentera, fixava la mirada sobre el perfil llunyà del pinar
de Roqueta i la seva cara s’il·luminava en descobrir la punta
estilitzada de la torre més alta del poble. Llavors resava
una salve i s’encomanava a la Mare de Déu. Tornava a sentirse segura, protegida. Quan jo vénc cap a Maria i som damunt
aquestes costes tampoc no he deixat mai d’intentar destriar
el bloc de marès arrodonit sobre la línia de vegetació
difuminada.
Ara que tenc l’oportunitat de participar en la festa
dels tres-cents números de Fent carrerany, he trobat oportú
parlar d’aquesta «cúpula del campanar» que s’aixeca per
damunt les taulades de l’església, «en forma de bulb, segons
l’estil rus-bizantí que caracteritza les esglésies cristianes
ortodoxes de l’Europa de l’Est», segons ha deixat escrit el
novel·lista solleric Miquel Ferrà i Martorell. És precisament
aquesta forma final el que més la caracteritza, sobretot
perquè és única a Mallorca, del tot estranya als altres
temples. En aquestes línies ja puc avançar que no podré
donar-hi una explicació completa, però vull mostrar que no
he estat l’únic atret pel misteri que l’envolta.
La informació històrica que m’ha proporcionat el bon
amic Bartomeu Pastor no ha estat gaire útil als meus
interessos. Segons les dades que ha pogut recollir en les
seves recerques a l’Arxiu Diocesà de Mallorca, els planells
del campanar foren signats per l’arquitecte Antoni Sureda
Villalonga el 1862 i molt possiblement es va acabar de
construir el 1864. Aquest arquitecte és conegut entre altres
coses perquè és l’autor del Teatre Principal de Palma, però
la cúpula ovalada no es correspon gaire a les seves
preferències. Pastor, com a hipòtesi, pensa que l’aparença
bizantina pot arribar-li a través d’Itàlia, on hi són
característiques les cúpules semicirculars. Algun capellà de
Maria que hagués passat per Itàlia hauria pogut servir de
pont.
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Enhorabona el poble de Maria de la Salut
Quan era petit em deien que tenia una cama de Maria de
la Salut, i certament la tenc. La meva mare, Margalida
Ramis Bergas, és marianda de naixement i ara fa molts
d’anys viu a la Serra de Tramuntana (fa unes setmanes
declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO en
la categoria de Paratge Natural) pel seu matrimoni amb
un solleric, Antoni Bisbal (a) de sa Coma.
De la meva infantesa record vivament les anades a Maria,
principalment per visitar els familiars (oncles i cosins) de
ma mare al carrer Major i a sa Serra concretament. També
les històries que me contaven els concos Antoni i Tonina
en el corral de ca seva, en el carrer Major, els cosins Maria
i Gori devora la foganya de Son Sabater, mentre
berenàvem de la millor sobrassada escoltant el so del
flabiol,… també les diades a la caseta de la meva padrina
de fonts a l’entrada en el camí de Roqueta, amb els cosins.
A començaments dels anys 70 per a mi anar a Maria
representava un viatge (pel Coll de Sóller amb un Renault
4 i per velles carreteres). El projecte de la construcció
d’un túnel ja estava quasi descartat en aquells anys.
En arribar a la nostra destinació era obligada i agradable
la visita a la Mare de Déu de la Salut, demanant la seva
intercessió pels malalts de la família i amics; la visita a

l’església de la mà de l’escolà Miquel, anys més tard es
Saig municipal i cosí de ma mare; veure exposicions a sa
capella fonda, can Gaspar, ca ses monges…
La Parròquia de Maria ha estat escenari de bateigs,
comunions, noces, funerals i també actes culturals.
L’assistència a quasi totes les edicions de les divuit
celebrades de la Fira del Mercat d’Ocasió, ha coincidit
quasi sempre a finals de setembre amb el suculent i
meravellós dinar a casa dels cosins Miquel i Bel, al carrer
d’es Pujolet.
L’existència de la revista mensual “Fent Carrerany” ens
permet a tota la família de Sóller tenir al dia més o manco
l’actualitat del poble de Maria (política, cultura,
personatges...) I per jo conèixer un poquet més Maria i,
sobretot, tenir molt present el lloc de naixença de ma mare.
Si mal no record des del segon any de la revista en som
subscriptor. És una festa el dia que trobam dins la bústia
de ca nostra la revista. Amb curiositat i interès anam
llegint-la (bullit de notícies, sa xerradeta amb…, imatges
de les festes, fotos antigues, articles.…).
Una situació entranyable em va succeir a la serra peruana
l’any 1998 visitant missioners mallorquins coneguts.
Trobar-me amb mossèn Pere Fons (antic rector) i posarnos a xerrar de Maria de la Salut tenint damunt la taula la
revista va ser una autèntica i engrescadora retrobada amb
Mallorca.
Només em queda animar-vos a continuar amb la tasca
iniciada l’any 1986. És un vincle d’unió dels mariandos i
mariandes que viuen fora i el poble de Maria de la Salut.
I una crònica periòdica, com si fos la història del municipi.
Gràcies al grup fundador i als diferents equips de redacció.
Per molts d’anys!

Margalida Ramis Bergas amb el seu fill Jeroni en braços

Jeroni Bisbal Ramis
Des de Sóller
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L’EMIGRACIÓ A L’ARGENTINA EN EL PRIMER TERÇ
DEL SEGLE XX. EL CAS DEL POBLE DE MARIA.
Bartomeu Pastor Sureda

1. El creixement
demogràfic de
Maria a l’inici
del segle XX.
Maria
era
m u n i c i p i
independent des de
l’any 1836. El
c r e i x e m e n t
demogràfic, que en el
segle XIX havia estat
pausat, iniciarà un
i n c r e m e n t
considerable entre la darrera dècada del segle XIX i
les dues primeres del XX. Així, entre 1860 i 1900, el
municipi passa de 1259 habitants, a 1966 habitants
(any 1900). Aquest increment ja no es deturaria fins
la dècada de 1940, que és quan s’obté el sostre màxim
de població, amb 2491 habitants.
Era del tot evident que aquest constant creixement,
en un municipi de només de 30,30 km2 i amb una
propietat de la terra en poques mans, grans
possessions, era difícil de sostenir. Aquest excedent
demogràfic s’ocupava en les tasques de jornalers i
missatges a les possessions properes o per arreu de
l’Illa. Però aquest sobrant de mà d’obra no era
exclusiu de Maria i, per tant, es feia complicat entrar
dins d’un món laboral que, a més, era de subsistència.
Els jornals baixos no cobrien l’endeutament contret
amb adquisicions de terra dels establiments de les
possessions i, per això, cercaven altres vies lluny de
Mallorca. La llegenda d’un Bones Aires també havia
arribat a Maria.

família contribuïa a pagar el deute contret. Quan no
hi havia jornals fora de casa, tots treballaven en el
bocí adquirit fent millores: síquies i albellons, quan
les terres eren dins comellar, o espedregant, fent
parets, marges i clots per plantar-hi arbres (figueres,
garrovers i ametllers) si es tractava de terres més
primes, guanyades a la garriga. Així i tot, moltes
vegades no es cobrien les despeses i l’endeutament
s’acumulava; i era quan els més agosarats emprenien
el camí de “fer les Amèriques”. Per alguns d’ells no
era gens nou sortir de l’Illa; sobre tot pels que havien
estat fent, anys abans, el servei militar a la guerra
d’Àfrica. Es tractava en molts de casos d’homes
experimentats, casats i amb fills. La pèrdua de Cuba,
Puerto Rico i Filipines, així com la guerra del Rift
havia esperonat molts de mallorquins a partir, ara sí
voluntàriament, a la recerca d’un benestar econòmic
per a la família que havia restat a l’Illa. Quasi sempre
era un camí d’anada i tornada.
3. L’emigració a l’Argentina (Bons Aires).
L’endeutament d’aquests nous propietaris, la
manca de treball a l’Illa, així com uns jornals baixos
i insegurs, decidiren a molts de joves i no tan joves,
fadrins i casats, a preparar el bolic i fer-se a la mar.
Volien ser com els primers, que a finals del segle XIX,
havien fet el camí i de tornada, després d’uns anys,
havien comprat un trast/solar, un tros de terra o
començat la construcció d’una casa. Aquest fet havia
enllepolit molta gent que patia les conseqüències
d’una agricultura precària, de subsistència, amb uns

2. L’endeutament dels “sense terres”.
Des de finals dels segle XIX s’havia iniciat al
terme municipal l’establiment de grans possessions:
sa Torreta i son Niell (1880-1890), Rafal Nou i son
Fogueró (1895-1896), Roqueta i sa Font (18891904); i entre 1910 i 1920 es produeix la darrera
tongada d’establiments amb es Gassons, son Perot i
es Rafal de son Bacs.
Van ser molts els jornalers que iniciaren l’aventura
de ser propietaris. Compraven un quartó, mitja o una
quarterada, que anaven pagant a terminis. Aquí
s’iniciava l’”agricultura a temps parcial”, que tant se
n’ha parlat en el decurs del segle XX i XXI. Tota la

Antoni Bergas Mascaró amb la seva esposa italiana i les
seves filles Lucia i Catalina Bergas. La foto l'aportà
Guillem Mas Negre que contactà amb les filles i les visità
a l'Argentina, ara farà dos anys.
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(botiguer)... Tots ells s’avançaren al seu temps. Havien
estat pioners en la sortida i ara ho eren en el canvi
d’activitat.
4. Anàlisi de les estadístiques dels anys 1918 i 1929.

Lucia i Catalina Bergas, en l'actualitat tenen 88 i 90 anys.
El seu pare, Antoni Bergas Mascaró, emigrà a Argentina
a l'edat de 16 anys.

perspectives i un futur poc afalagadors. Tenien clar
que s’havien d’arriscar per sortir d’aquella
dependència d’una terra, que a més no era la seva, i
a la que era difícil arribar a ser-ne propietari.
El fet de tenir parents o coneguts a aquelles terres
llunyanes semblava alleugerir l’aventura i la travessia.
Al moment de partir, tota la família, amics, veïnats,
aportaven el que podien per tal d’ajudar en el
pagament del passatge. Aquesta bestreta seria
amortitzada de tornada, si l’aventura havia sortit bé.
Un dels primers veïnats que va anar a l’Argentina
va ser el prevere Antoni Bergas, “es capellà des Racó”.
Va ésser segurament, aquest personatge, una via de
contacte important per a molts de paisans.
Tenir un nexe d’unió a l’arribada a aquelles terres
era fonamental. Això suposava facilitar l’estatge dels
primers dies i aconseguir un lloc de feina. En aquests
casos, els més veterans ajudaven a alleugerir
l’arribada als nous vinguts.
Coneixem casos, com era el de Jaume Bergas
“l’amo en Jaume Pastor”, que anava i tornava cada
any. Cinc mesos a l’Argentina, cinc a Maria i dos
mesos embarcat. Me contava en certa ocasió que per
tal de que el trajecte li sortís de franc, feia de cambrer
en el vaixell. Llàstima no tenir gravades aquelles
converses d’un estiu de l’any 1969. Aquell, l’amo en
Jaume, sí que ha estat un dels grans homes que ha
tingut Maria.
Eren pocs els qui restaven definitivament a
l’Argentina. Així i tot n’hi ha alguns casos, que per
llur rellevància, passarem a descriure més endavant.
De tornada definitivament a Maria, és curiós veure
com molts d’ells es dedicaren a activitats no agràries,
com van ser els casos de Pere Mascaró Castelló –
retratista-, Jaume Bergas –pastor- (cafè), Antoni Mas
Frau –adroguer- (adrogueria), Sebastià Amengual –
carter-, Andreu Forteza Bonnin –marxandet-

Per a l’anàlisi de l’emigració a l’Argentina hem
utilitzat les dues estadístiques existents dels anys
1918 i 1929. Es tracta de dues Guías de Baleáricos
residentes en la República Argentina, editat per
José Garcías Moll per als anys 1918 i 1929.
Residents de Maria a l’Argentina l’any 1918: 87
persones (el 4,5% del total de la població de Maria).
Residents de Maria a l’Argentina l’any 1929: 54
persones (2,20% del total de la població).
Aquestes estadístiques no són del tot completes, i
segurament hi manquen alguns emigrants.

Pere Mascaró, mestre Pere des Retratos

Maria, que per a l’any 1918 tenia el 4,5% del
total de la població a l’Argentina, ocupa el tercer
lloc en percentatges d’emigrants només per davant
s’hi troben Manacor (5,46%) i Llucmajor (5,20%).
Els mariandos s’instal·laren a diferents
províncies de l’Argentina: Bons Aires, Santa Fe,
Córdoba, Tucumán, Mendoza...
Les activitats que desenvoluparen estaven,
sobretot, relacionades amb l’agricultura i ramaderia.
Eren molts els que d’inici treballaren de bracers,
dedicats a les messes de segar i batre. Eren els anys
entre les dues guerres mundials i l’Argentina era el
graner i la carnisseria del món i, per tant, d’Europa.
També treballaren a altres activitats com comerç,
transports...
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Aquest període d’entreguerres i la gran
demanda de queviures havien convertit aquell país
sud-americà en un lloc necessitat de mà d’obra, per
poder cobrir la gran demanda de productes
agrícoles, per part, sobretot, d’Europa, durant la
primera guerra mundial, i dels Estats Units. Els
nostres paisans van ser testimonis de la introducció
de la maquinària al camp (sembradores, segadores i
batedores mecàniques...).

Gabriel Font Munar, tercer per l'esquerra assegut, la
darrera vegada que va venir a Mallorca a principis dels
anys 50 amb les seves germanes, cunyats i nebots.

5. Mariandos destacats a l’Argentina.

Gabriel Font Munar, emigrant a Argentina, envià aquesta
foto com a record per la seva família, l'any 1923, quan
feia poc que hi era.

La relació entre el poble de Maria i Bons Aires
ha estat molt ferma durant bona part del segle XX.
Molts tenien, i encara mantenen, algun contacte
amb parents, fills, néts i besnéts, dels qui restaren a
l’Argentina. Era normal, fins fa molt poc, entrar en
una casa de Maria i veure alguna fotografia dels
parents de l’Argentina. Desconec el nombre de fills,
néts i besnéts de mariandos que encara resten en
aquell indret. He sentit parlar sovint de contactes,
viatges, correspondència... però estic mancat
d’informació de primera mà per poder donar una
estadística apropada a la realitat. No estaria, de més,
poder tenir una relació dels nostres paisans que
restaren en aquell país sud-americà.

Hem ressaltat anteriorment que quasi bé tots els
mariandos que partiren cap a l’Argentina, més prest
o tard, retornaren a Mallorca. Hi hagué excepcions.
El cas dels germans Jordi i Sebastià Ramis
(cunyats de s’Organista), segurament uns dels
primers que partiren cap a Bons Aires. Gràcies al
treball d’investigació de Joan Buades, M. Manresa i
M.A. Mas: Emigrants illencs al Río de la Plata,
any 1995; hem pogut saber que Sebastià Ramis
Mestre ocupava l’any 1908 el càrrec de ProSecretari del Centro Balear de Bons Aires, i que
l’any 1911 ja era vice-president, l’any 1922,
Tresorer, i l’any 1927 i 1928, Secretari. Que anys
després, 1934, el seu germà Jordi, ocupava el càrrec
de Secretari i ell, Sebastià, la Comissió d’Hisenda.
També, segons la informació de l’esmentat llibre,
tenim constància que Sebastià Ramis Mestre era
comerciant i que hi havia 10 mariandos, socis del
Centro Balear entre 1931 i 1940. L’activitat que
desenvolupava el Centro Balear de Bons Aires era
rellevant en matèria educativa, premsa,
conferències, activitats recreatives i teatrals...
6. Estadístiques d’emigrants a l’Argentina. Anys
1918 i 1929.
Es tracta de dues estadístiques molt interessants,
si bé segurament incompletes. Si a tot això hi
afegim que en alguns casos es tractava de
moviments pendulars i no definitius, ens fa pensar
que es tracta d’estadístiques incompletes.
A ambdues estadístiques hi figuren el primer
llinatge, en alguns casos els dos, el nom, el
municipi d’origen de Mallorca i l’adreça, carrer i
ciutat de l’Argentina. En els casos de ciutats
importants com Bons Aires, Córdoba, Santa Fe...
s’inclou el districte, barri, departament...
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Pel que fa al llistat de 1918 i gràcies a la saviesa
de l’amo en Tomeu Mas –des Casino-, uns anys
abans de morir, encara vàrem poder esbrinar alguns
malnoms del llistat d’emigrants. Per tant, el llistat
que ara es presenta anirà acompanyat del malnom o
d’alguna referència que ens ajudi a identificar el
personatge. En alguns no hem pogut, de moment,
aconseguir els malnoms, tan importants, quan es
repeteixen tant, els llinatges i els noms.

L'amo en Jaume Bergas Pastor

Llistat de residents a l’Argentina any 1918.
Aquesta estadística, quasi amb tota
seguretat incompleta, va acompanyada del
“malnom”, en el cas de conèixer-lo.
1. Alcover Ginard, Andrés ( casat a sa Pobla,
germà de na Ginarda).
2. Amengual, Sebastián ( l’amo en Sebastià,
es carter).
3. Bauzà Bergas, Bernardo.
4. Bergas [Fons], Antonio (prevere) (capellà
d’es Racó).
5. Bergas, Bartolomé
6. Bergas, Bartolomé
7. Bergas, Gabriel.
8. Bergas, Jerónimo.
9. Bergas, Juan.
10. Bergas, Juan.
11. Bergas, Sebastián.
12. Bergas Bergas, Guillermo.
13. Bergas Fons, Cristóbal.
14. Bergas Fons, Jaime.
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15. Bergas Payeras, Jaime (sabater de son
Mas).
16. Bergas Perelló, Antonio (Torres).
17. Bergas Perelló, Bernardo (Torres.)
18. Bergas Perelló, Sebastián (Torres).
19. Bergas Perelló, Sebastián.
20. Bergas Ximenis, Bartolomé.
21. Bonnín Piña, José (germà Xesc Bonnín).
22. Buñola Perelló, Francisco.
23. Buñola Vanrell, Antonio (germà Pep
Vanrell).
24. Carbonell, Antonio.
25. Carbonell, Guillermo.
26. Carbonell, Pedro.
27. Carbonell Font, Rafael.
28. Carbonell Mascaró, Bernardo (germà madó
Tòfola).
29. Cifre, Jaume (Jaume Bregat).
30. Ferriol Ferriol, Miguel.
31. Fiol Ximenis, Miguel (Ullastrer).
32. Fons, Juan (Magins).
33. Fons, Magín (Magins).
34. Font, Guillermo.
35. Font Munar, Gabriel (Mel·let).
36. Forteza, Antonio (parent Bonnín).
37. Forteza, Cayetano (parent Bonnín).
38. Forteza Bonnín, Andrés (Marxandet).
39. Gelabert, Nadal.
40. Gelabert Tugores, Antonio.
41. Gual, Pedro.
42. Gual, Pedro.
43. Gual Inglada, Pedro (Escolà).
44. Ibáñez, Cayetano (Trompeta).
45. Inglada Font, Antonio (Frare).
46. Inglada Font, Francisco (Frare).
47. Inglada Font, Juan (Frare).
48. Inglada Font, Miguel (Frare).
49. Mas, Juan.
50. Mas Bergas, Damián.
51. Mas Frau, Antonio (Adrogueria).
52. Mas Galmés, Juan.
53. Mascaró, Pedro.
54. Mascaró Castelló, Pedro (Retratista).
55. Mascaró Frau, Bartolomé.
56. Matas Amengual, Vicente.
57. Moragues Mascaró, Antonio.
58. Moragues Mestre, Guillermo.
59. Moragues Payeras, Nicolás.
60. Moragues Ximenis, Guillermo.
61. Moragues Ximenis, Juan.
62. Moragues Ximenis, Miguel.
63. Moragues Ximenis, Nicolás.
64. Morey, Juan.
65. Morey Moragues, Guillermo.
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Morey Ribas, Antonio.
Negre, Antonio (home Aina carabassona).
Obrador Carbonell, Esteban.
Obrador Carbonell, Miguel.
Pastor Mas, Juan (pare Guillem Pastor).
Payeras, Juan.
Payeras Bergas, Juan.
Payeras Font, Lorenzo.
Quetglas Bergas, Juan.
Quetglas Ramon, Miguel.
Quetglas Ximenis, Bernardo (Xeremia).
Ramis Mestre, Jorge (cunyat Organista).
Ramis Mestre, Sebastián (cunyat
Organista).
Ribas, Esteban.
Ribas Cladera, Gabriel.
Ribas Cladera, Martín.
Roig, Guillermo.
Roig Carbonell. Miguel.
Roig Vanrell, Jorge.
Vanrell, Gabriel.
Vanrell, José.
Ximenis Torelló, Antonio.

Llistat de residents a l’Argentina any 1929.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Bergas, Antoni (prevere).
Bergas, Bartolomé.
Bergas Fons, Cristóbal.
Bergas, Jerónimo.
Bergas, Guillermo.
Bergas, Jaime.
Bergas, Juan.
Bergas, Sebastián.
Buñola, Bartolomé.
Carbonell, Guillermo.
Carbonell, Juan.
Carbonell, Martín.
Carbonell, Martín.
Carbonell, Rafael.
Carbonell, Rafael.
Costa, Rafael.
Ferriol Ferriol, Miguel.
Ferriol, Salvador.
Fiol, Miguel.
Fiol Ximenis, Miguel.
Fons, Magín.
Font, Guillermo.
Gual, Pedro.
Inglada, Antonio.
Inglada, Juan.
Inglada, Miguel.
Inglada, Miguel.
Juan, Jaime.

Andreu Forteza Es Marxandet

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Mestre, Guillermo.
Mestre, Magín.
Mestre, Miguel.
Mestre, Pedro
Moragues, Antonio.
Moragues Ximénez, G.
Moragues Ximénez, M.
Morey, Antonio.
Morey Moragues, G.
Morey Moragues, N.
Munar, José.
Munar, Miguel.
Negre, Antonio.
Obrador, Esteban.
Obrador, Miguel.
Oliver, Pedro.
Pastor, Juan.
Payeras, Juan.
Quetglas Morey, Juan
Quetglas, Ventura.
Ramis, Jorge.
Ramis, Sebastián.
Ribas, Esteban.
Riera, Pedro.
Ribas, Esteban.
Ribas, Martín.
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CAMPAMENT D’ESTIU 2011 A CALA
JONDAL, EIVISSA
El passat mes de juny, de dia 27 de juny a 2 de juliol, el Grup
d’Esplai Es Rebrot organitzà el seu campament d’estiu anual.
Aquest any, el lloc elegit fou Cala Jondal a l’illa veïnada
d’Eivissa.

Un grup format per 44 nins/nines i 8 monitores, tenguérem la
sort, de poder entrar al món fantàstic de l’Escola d’Art Cala
Jondal. Dirigida pel personatge de la Senyora Esclarimunda,
aquesta escola d’arts plàstiques i escèniques, fou la delícia de
tots. Emprenguérem aquest viatge amb moltes ganes de riure,

aprendre i passar-ho bé. Cada dia treballàvem un Art diferent i
els nins i nines d’es Rebrot varen superar totes les proves que
els posaren la directora i els seus professors. Gràcies a aquesta
superació, el darrer dia de campament, ens convertírem tots en
“Artistes”.
També tenguérem temps de jugar, nedar, riure, empaitar
sargantanes i visitar un poc Eivissa.
Abans d’acabar l’acampada ja pensàvem amb la pròxima, de
tan bé que ens ho passàrem.
Gràcies a tots els participants i l’equip de monitors, que sense
ells no seria possible.
Grup d’Esplai Es Rebrot
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BULLIT DE NOTÍCIES
REFORMES CIRCULATÒRIES AL CAMÍ DE
DEULOSAL
Si hi ha una cosa clara al nostre poble és que aquest
necessita una reforma circulatòria integral. Són molts els
carrers estrets on els cotxes aparquen i que segueixen sent
de doble direcció de tal forma que dos cotxes que circulen
en sentit contrari necessàriament han de fer maniobres
estranyes per poder sortir de l’embolic circulatori. Ara el
darrer que s’ha fet ha estat modificar el tros del carrer de
Deulosal des de la cantonada de Sa Quintana fins a la
cantonada de Ramon Llull, posant uns aparcaments en
un dels laterals marcats per unes extensions de la vorera
peatonal i marcant a més dos carrils de circulació més.
UN INCENDI DEVASTADOR AL PLA
L’infortuni va fer acte de presència a Maria el passat
dimecres dia 6 de juliol. El capvespre, a la zona de
l’Alqueria Blanca es produí un incendi que agafà unes
proporcions i intensitat devastadores. Iniciat al terme de
Maria, les condicions climatològiques (el dia anterior
havia estat el més calent de l’estiu), unit a un vent
considerable i la mala sort que en aquells moments un
altre incendi, de majors proporcions, a la zona d’Artà,
tenia ocupats la major part dels efectius contraincendis,
tot això contribuí a fer avançar el foc amb una força i
rapidesa incontrolable. Al final, fins pràcticament
l’endemà no s’aconseguí apagar del tot el foc, després de
deixar devastada una zona de més de 300 hectàrees,
gairebé tot camps de cereals, en plena època de sega. El
foc no s’aturà fins poc abans de la zona de s’Albufera,
botant carreteres (de Santa Margalida a Llubí, de Santa
Margalida a Muro) i afectant algunes cases de camp.
Encara que s’inicià dins del terme de Maria, la zona més
afectada va correspondre al terme de Santa Margalida,
on l’Ajuntament habilità un lloc on els pagesos afectats
poguessin anar a demanar informació per si es podia
sol·licitar alguna ajuda per l’incendi.
La notícia fou titular i portada dels diferents mitjans
d’informació tant a nivell autonòmic, com estatal.
SE SUSPÈN EL CAMPUS DE CICLISME
Es veu que en temps de crisi, tot es veu afectat. S’havia
preparat, per a mitjans d’aquest mes, a Maria, un campus
ciclista destinat als joves amb la presència d’alguns dels
esportistes mallorquins més destacats d’aquest esport:
Marga Fullana, Antoni Tauler, etc. A l’hora de la veritat,
però, les poques inscripcions aconsellaren suspendre
l’esdeveniment i esperar temps millors.

MARIATUKADA I ELS DIMONIS DELS
INFERNETS TENEN FEINA
Aquest estiu està sent ben animat tant per als
percussionistes de Mariatukada, com per la novella colla
de dimonis. Així, la batucada fou una altra vegada
l’encarregada de tancar les festes de Sant Joan a Mancor,
mentre que per a finals d’aquests mes, diumenge dia 31,
han estat convidats a participar a la Vilatukada, a
Vilafranca, dins de les festes de Sa Revolta. Per altra part
els Dimonis dels Infernets, foren els encarregats de tancar
amb un correfoc les festes de Campanet, per Sant Honorat.
Totes dues agrupacions, la batucada i els dimonis han estat
convidats a participar a les festes de Can Picafort, el primer
diumenge d’agost. Hauran de fer molts de tremponades
si volen aguantar un bon ritme.
FOCS REPETITS
En aquest passat mes de juliol, s’han anat repetint una
sèrie d’incendis en el Camí Vell d’Artà, prop de la matança
de Ca’n Matas. Per norma general els incendis s’han
produït en cap de setmana i d’horabaixa-nit. L’Agrupació
de Protecció Civil ha hagut d’intervenir en cada cas i ha
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evitat mals majors. Tanta coincidència en el mateix lloc i
en les mateixes circumstàncies comença a ser sospitós i
ja es parla de la intencionalitat dels focs.

hemeroteques. Ah! I més de cent persones al carrer, sense
feina. Estalvi, quin estalvi?

UN JULIOL AMB TEMPERATURES ESTRANYES
Aquest mes de juliol no es pot dir que hagi estat un mes
típic d’estiu. Si a començaments de mes la calorada es va
fer insuportable, amb temperatures elevades, a partir de
la segona meitat del mes, el canvi ha estat radical. Dies
ennuvolats, pluja (encara que no molt intensa), vent i
humitat han estat els senyors del temps. Un temps més
propi de la tardor que no de la canícula estiuenca. El
refrany aquell que diu que Santa Margalida l’encén,
enguany no ha estat gens apropiat. Esperem que el mes
d’agost les coses es col·loquin a lloc i les temperatures i
el bon temps siguin les que corresponen a l’època de l’any.
EL TANCAMENT DE TELEVISIÓ DE MALLORCA
L’entrada del PP a les institucions de Govern ja han tengut
conseqüències. I no precisament massa agradables. La
Televisió de Mallorca, l’única televisió pública illenca
que feia un producte d’una qualitat més que digna amb
programes de cost baix, però d’una professionalitat més
que considerable, no ha estat mai ben vista pels ideòlegs
populars. La independència que aquest mitjà de
comunicació havia aconseguit dels poders públics, la sèrie
de reportatges i programes que dedicà a recuperar la
memòria històrica de la nostra illa i el fet de fer una
programació de proximitat (el conveni que tenia amb les
revistes de Premsa Forana, n’era un bon exemple) que
donava credibilitat i immediatesa a la notícia, sembla que,
amb l’excusa de la contenció de la despesa pública (tesi
que tampoc es donava ja que no era deficitària), han trobat
l’ocasió ideal per treure-se-la del damunt. Així, programes
com De nit o Enxarxats, i d’altres, prest passaran a les

EXCURSIÓ AL TORRENT DE
PAREIS
Diumenge dia 21 d’agost
Sortida a les 06.00 del matí de la Plaça des Pou
Inscripcions a l’Ajuntament fins dia 17
d’agost
Preu: 7 euros
Places limitades d’autocar
Organitza Fent Carrerany
Col·labora Ajuntament de Maria

VANDALISME A LA FONT DE SES CORBATES
Ens han fet arribar que la nit del 18 de juliol un grup
d’al·lots es dedicaren a apedregar l’escut de Maria de la
font que hi ha al capdamunt del carrer de ses Corbates.
Altres vegades ja hem comentat que és una pena que la
gent de Maria no estimi prou el seu poble com per
conservar el mobiliari urbà. Aquest fet també enceta una
qüestió i és que no hi ha realment alternatives per omplir
el temps buit dels joves de Maria. S’hauria de fer un
pensament i proposar alternatives amb gent preparada per
treballar amb els joves, amb propostes atractives. Sempre
s’ha dit que una inversió avui en aquests temes és una
garantia d’un demà molt millor per a tots.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

L'amo Pere Mas Mas va morir el passat dia 11 de juliol a l'edat
de 86 anys. Vivía al carrer Nou, número 47.
L'amo en Joan Sansó Sansó ens deixà el passat dia 16 de juliol
a l'edat de 93 anys. Vivia al carrer de Deulosal, número 4.
Que descansin en pau

JA L'HAN FETA:
En Raul Cañas Pozo i na Laura Pérez-Moreno Recasens es
casaren dia 16 de juliol a l'església de Maria.
Que el vostre amor no acabi mai

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

El grup d'Esplai Es Rebrot al campament de Cala Jondal d'Eivissa

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
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MES DE JUNY
Temperatura Màxima
34º C (Dia 28)
Temperatura Mínima
11,5º C (Dia 2)
Temperatura Mitjana
22,9º C
Mitjana Màximes
28,5º C
Mitjana Mínimes
TOTAL: 62 LITRES 17,2º C

PLUVIOMETRIA
Dia 1 .............. 9 l.
Dia 4 ............ 12 l.
Dia 6 .............. 2 l.
Dia 7 ............ 35 l.
Dia 8 .............. 4 l.

Dia 9 de juliol en Toni Sureda va combregar,
ja voldria, si pot ser, veure’l casar.
Va ser una festa molt guapa,
tots els amics hi varen anar
i s’ho passaren molt bé i varen disfrutar.
Son pare i sa mare no hi cabien d’alegria,
també els padrins i tota la gent que hi havia.
Ens donaren un bon sopar
i n’hi va haver que no se’l pogueren acabar.
Després feren una festa sorpresa a la padrina,
a la madona del Pas, una tortada i un regal
i li cantaren “cumpleaños feliz”
i va quedar tota sorpresa,
que se pegava tocs pel cap.
Que en pugui complir molts!

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

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

BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

Mestre Pere Mas ens ha deixat
Un home com ell no n’hi havia,
sempre anava de bromes i ens feia riure.
Ell era mestre d’obres
i tothom estava content d’ell;
basta veure el cas que li feren els homes
que feren feina amb ell.
N’hi va haver que li feren companyia
fins el darrer moment.
Tots els veïnats i veïnades el trobarem a faltar
perquè a l’estiu sortia a la fresca
i quan passàvem ens aturàvem a xerrar amb ell.
Sempre el recordarem com un home
bon al·lot, alegre i feiner.
Tota la família sempre el recordaran
i el tendran present.
Margalida Font Buñola

Maria-Sineu06:40
07:40
08:25 08:40
09:25 09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:15 15:40
16:40
17:40
18:15 18:40
19:40
20:40
21:40
22:40

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

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

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:
Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma

Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

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

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

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

10:00
17:30

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

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

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

11:15
15:15
19:15
21:15
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
A la portada de la revista del mes d’agost hi ha
dues fotografies de l’excursió a Sa Dragonera, però
l’Editorial té un caire ben diferent i és que el tema de
Iugoslàvia hi és present i és un dels temes de la xerrades
independentistes de se Tarragones.
Giram pàgina i a la Memòria R.A.M en Magí Ferriol
ens parla d’Els Tebeos molt presents a la seva infantesa.
Tornam al tema del nacionalisme i a les Jornades per la
independència a Ses Tarragones amb les gloses Sent el
tambor de la sang d’en Jaume Santandreu.
Seguim amb els temes culturals i en Nofre Sureda
ens fa cinc cèntims del Concert de violí i piano de na
Bàrbara Walus i n’Irineis Jagla.
Sa Xerradeta del mes és amb en Miquel Fullana,
delineant de les escoles de Maria i mà dreta de l’arquitecte
Guillem Forteza qui projectà les escoles de Maria. Després
de sa xerradeta, la imatge dels premiats per Premsa Forana
amb la presència de la Directiva.
A través del Bullit de notícies sabem que la revista
fa un número especial per l’agost, Madriz ens tanca Ràdio
4 i que el Carrer del Carme està de festa per la Mara de
Déu del Carme. És una tradició que paga la pena recuperar.
Seguim llegint i en Nofre Sureda ens relata la participació
de Maria al programa d’Antena 3, Mallorca canta. Els
cantadors de Maria són l’amo en Xesc de Son Cloquis i
madò Francisca de Son Llompart. La queixa és que al
programa xerren una mena de castellorquín, no hem
evolucionat gaire.
A la secció de Demografia aquest mes ens han
deixat madò àngela Oliver, l’amo en Pere Morey i l’amo
en Gabriel Femenias. Ja l’han feta en Pere Jordà i na

Bàrbara Vanrell, en Pere Sureda i na Margalida Cunill i
en Miquel Ferriol i na Catalina Ramis.
A la secció d’Opinió en Tomeu Monjo ens fa arribar
la seva Contrarèplica i en Jaume Mestres escriu Respostes
obertes. Per la seva banda en Miquel Morey ens parla de
l’Objecció de consciència i és que si vols PAU, construeix
la Pau.
Acabam la revista i no pot faltar el Carrerany
Esportiu on en Jaume Mestre ens parla de Fonthisa davant
una nova temporada, n’Enric Pozo de la Bona actuació
d’en Francesc J Mestre al campionat d’Espanya d’escacs
escolar i en Tomeu Arbona explica què hi ha Després del
Pla de Mallorca i de les Festes patronals.
L’excursió del mes serà al Torrent de Pareis un
clàssic de l’agost.
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2ona ONA

Un carrerany d’èxits

Associació de la Segona Edat
de Maria de la Salut

No hi ha cap dubte. La tasca encetada el juliol
de l’any 1986 va ser el primer de la succesió d’èxits
que ha anat acumulant l’Associació Cultural Fent
Carrerany a Maria de la Salut.
Aguantar vint-i-cinc anys dins el teixit
associatiu del poble, ja té el seu mèrit. Però, fer-ho
amb la tasca de periodicitat mensual que representa
la publicació de la revista suposa un valor afegit pel
que representa presentar una publicació amb uns
continguts atractius pels mariandos. Tot això amb
les dificultats que, ben segur, s’hagueren de salvar
als inicis per emprar el català com a instrument de
comunicació.
Però, la il·lusió i la constància sempre permet
superar tots els entrebancs. Cada un dels números
de la revista representa un peça més del carrerany
d’èxits que representa cadascuna de les edicions
mensuals sempre obertes a totes les associacions de
Maria.
A més d’això, la tasca de Fent Carrerany va
molt més enllà del que representa la revista, la
promoció de la llengua catalana, les excursions o els
distints actes culturals. Aquesta associació, ha
aconseguit fomentar el sentiment de poble. La darrera
mostra, encara recent, la trobam amb la gravació del
Lip Dup “Maria m’agrada”’ on hi participaren totes
les associacions, oferint una imatge i una capacitat
de convocatòria inusual.
Per tot això i per moltes altres raons difícils
d’enumerar, des de l’Associació de la Segona Edat
de Maria de la Salut, 2ona ONA, aprofitam per
transmetre en nom dels nostres associats la sincera

felicitació, a més de manifestar l’agraïment que
representa poder disposar d’una pàgina mensual a
la revista per fer arribar a tot el poble les notícies
que envolten la nostra Associació.
Molts d’anys per a Fent Carrerany i molts
d’èxits.
Associació 2ona ONA – Maria de la Salut.
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Qui dies passa... juliol 2011
Diumenge 3 de juliol: Dos i dos no sempre són quatre
(de 120 a 110 - de 110 a 120). Avui, després de quatre
mesos d’anar a una velocitat màxima de 110 per autopista,
sembla que els automobilistes podrem tornar posar els
cotxes a 120. L’argumentació i justificació, ara fa quatre
mesos, era que amb aquesta mesura s’estalviarien més de
100 milions d’euros mensuals, que en moments de crisi
econòmica, suposaven un estalvi més que necessari. Avui,
quatre mesos després, la mesura s’ha tornat enrere després
de confirmar que s’han estalviat uns 450 milions d’euros
al llarg d’aquests 120 dies. I comencen els dubtes. S’ha
acabat la crisi? Podem prescindir ja d’aquest estalvi? En
moments en què per tot et cauen les hòsties en forma de
retallades (sous, prestacions, etc.), amb l’argument que
el pitjor encara no ha arribat i que tothom ha de fer un
esforç i ha de ser comprensiu amb aquesta sagnia constant
que afecta, sobretot, els més dèbils, veure com els “capos”
economistes del govern juguen amb la bona fe dels
ciutadans, que es passen tot el dia fent adoctrinaments
sobre la crisis i llavors fan collonades com aquestes, et
deixa ben despistat, més aviat emprenyat. Aquella
definició tan corrosiva de la política que diu: “La política
és l’art de cercar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic
fals i aplicar després remeis equivocats”, troba aquí la
seva màxima expressió, per no parlar del món de
l’economia i dels economistes quan els qualifiquen
d’”experts que sabran demà per què allò que varen
preveure ahir no ha passat avui”. I enmig, nosaltres.
Dimecres 6: Foc al Pla. És un tema delicat, molt delicat,
per les conseqüències i per la proximitat del lloc i de les
persones afectades. Ho sap tothom que en determinats
moments de l’estiu quan els camps de cereals del Pla han
arribat al seu punt de sega, és una mar potencialment
explosiva que qualsevol onada de foc, arrasa en un tres i
no res. Tot i això, afortunadament, el seny i la prudència
(i la sort, supòs) fan que els incendis en aquest espai de
l’illa de Mallorca i en aquestes dates, siguin escassos,
puntuals i de conseqüències poc greus. Però
l’excepcionalitat del dia, amb un vent exponencialment
actiu i jugant a la contra, va multiplicar per molt la desfeta.
Ningú pot pensar en cap moment en la voluntarietat
d’ocasionar tal desastre, però sí que ens ha d’ajudar a tots
a reflexionar sobre el perill que suposa fer determinades
activitats enmig d’un polvorí com és el nostre Pla els
mesos de juny i juliol.
Dissabte 16: Botellada a Esporles, Biniali i a sa Pobla.
Fa anys, molts d’anys, que a Maria visquérem uns episodis
a l’entorn de les festes de la Mare de Déu. Aquella cèlebre
i mal anomenada “Festa del meló”, derivà en un vivadéu
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que no respectava ningú i que incentivà, alhora, la
presència de forans que venien aquí a veure si podien fer
gresca al marge de tota norma i control. I la “festa” s’acabà
de cop després d’uns episodis més o manco desagradables,
amb denúncies per enmig. Record que ja aleshores la
revista es va fer ressò de la polèmica i que jo vaig defensar
la possibilitat que allò agafàs continuïtat sempre que es
marcassin clarament les regles del joc i de la bauxa. De
precedents i semblances n’hi havia (Bunyol-tomàtigues)
i d’altres n’han sortit posteriorment (Binissalem-raïm,
Sencelles-fang i palla, Petra-clovelles, etc.). Tot són
formes de divertir-se, però totes elles es veuen subjectes
a uns protocols i regles que s’han de respectar si es vol
assegurar el seu futur. Però de tots aquestes formes de
diversió, a mi, aquella que em resulta més mala d’entendre
i assimilar, és la de la botellada. I ja no la vaig entendre
quan, fa prop de vint anys, passàrem alguns estius a la
Colònia de Sant Jordi, aprofitant que les nines eren petites
i encara gaudíem familiarment, tots junts, de les vacances.
Allí, no record bé si el darrer cap de setmana de juliol o el
primer d’agost, vaig viure (veure, millor) la primera
botellada de la meva vida. Centenars, milers de cotxes de
joves, venguts d’arreu de Mallorca, la nit del dissabte feien
cap a la Colònia aparcant els cotxes a la vorera de la
carretera (la filera de cotxes aparcats arribava uns quants
quilòmetres fora del casc urbà) obrien el maleter i les
portes i allà fora, començaven a beure combinats que diuen
preparats o es preparaven amb gel que treien d’unes
neveres portàtils i venga beure fins que n’hi havia, mentre
la ràdio del cotxe (totes les ràdios de tots els cotxes!) amb
els decibels a punt de fer un tro, creaven una atmosfera
absolutament caòtica, dantesca, babèlicament inconnexa
i tot això sense moure’s del voltant del vehicle. La gent
de la localitat o els estiuejants ocasionals, ja sabien que
aquella nit el millor que podien fer era anar-se’n, ja que
el renou, el caos, les baralles (ai l’alcohol!) i la gresca
duraven fins l’endemà al matí, quan els sons inevitables
amuntegaven brutor i cossos a les voreres, als seients dels
cotxes o sobre l’arena de les platges. Aquesta massificació,
amb una botellada contínua, ja la pateixen els ciutadellencs
per les festes de Sant Joan, de tal forma i magnitud que
s’estan replantejant com faran sobreviure una festa que
als propis ja els resulta difícil de gaudir. I ara, l’interior
de Mallorca. Aquest mes de juliol les notícies sobre
aquesta invasió etilico-massiva, han afectat les festes de
Pòrtol, Esporles, Biniali, sa Pobla, etc. La brutor, el renou,
les bregues i el malestar dels propis de cada contrada ha
duit a replantejar com evitar aquesta invasió forana. El
mateix Rock’n’Rostoll ja va haver de delimitar una zona
d’exclusió i controlar que aquesta botellada al manco no
entràs al recinte. Algú pot entendre el sentit de fer desenes
de quilòmetres fins a una localitat, obrir un cotxe de pinte
en ample, posar la ràdio a tota i començar a beure sense
participar per res de la festa del lloc? Idò això és el que hi
ha.
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Dimarts 19 – Dimarts 26: Brams d’ase no pugen al ce
(però emprenyen). Quan un està bé, està bé. I no ens
dedicam a reflexionar sobre aquesta circumstància (el fet
d’estar bé), que valoram com la cosa més normal del món.
Però, ai! quan la cosa es complica una mica. Tot són
valoracions, comparacions i queixes. És, possiblement,
allò que més ens recorda la nostra limitada condició
humana i la nostra fragilitat més corporal. Aquesta
setmana? l’he (l’hem) passada a l’Hospital d’Inca, on
acudírem d’urgències i fórem obsequiats amb una
setmana? d’estada gratuïta i una petita passada pel
quiròfan. Fins aquí aquesta excepcionalitat. Aquesta
vegada ens tocà a nosaltres i a hores d’ara,
afortunadament, pareix que el problema és en vies de
solució. És en aquestes circumstàncies o semblants quan
més es valoren aquelles actituds dels professionals de la
sanitat que van en el sentit més humà i caritatiu d’aquesta
professió, ja que és quan tu et trobes més indefens
anímicament i t’envaeixen els dubtes de tot tipus. I
voldries respostes, aclariments, certeses o, senzillament
que et fessin cas, quan més ho necessites. I com per tot,
hi ha de tot. No deixa de ser un reflex d’allò que hi ha a
qualsevol col·lectiu humà. Des del professional de perfils
tècnics més baixos fins als professionals més especialitzats
les actituds i la relació amb els pacients i els seus familiars
són una bona mostra del que dic. No entraré a valorar els
serveis de què ha de disposar un hospital comarcal com
el d’Inca que és aquell on, en teoria, hem d’acudir els
mariers quan tenim una urgència, i també desconec què
passa quan l’especialitat requerida no té un servei propi a
l’hospital i segons la urgència t’han de remetre a un altre
o bé pots esperar que el teu cas es resolgui allà d’una
manera o altra; però allò que no em resulta massa lògic és
que després de dos dies i mig sense saber què fer, sense
saber quan passarà el metge, a la fi, amb el problema
detectat i un cop passat l’especialista, hagi fet un
diagnòstic i hagi prescrit allò que s’ha de fer a partir
d’aquell moment, costi tant que l’equip d’infermeria que
hi ha de guàrdia pugui informar els parents més directes
del que passa i què ha dit el metge. I la informació que
em nega l’encarregada d’aquell sector es deu, em diu, al
fet que jo havia de ser a l’habitació amb la malalta quan
el metge passàs. Davant de la meva rèplica que jo en aquell
moment gestionava la seva baixa i que no podia ser a dos
llocs alhora, ella segueix dient-me que no sap res, que no
té perquè dir-me res. Supòs que va ser la meva insistència,
que creia basada en la lògica més elemental, quan altres
veus molt més amables intentaren facilitar-me aquesta
informació i feren gestions per tal que l’especialista em
pogués informar directament. Vull creure que aquella
negativa o poca disponibilitat a aquella informació es
devia a un mal moment de la professional de torn. Vull
creure això al fet d’haver de pensar que obeïa al fet de
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trobar-se amb un interlocutor que no girava
sistemàticament de llengua quan demanava alguna
informació o es dirigia a ella, cosa que sí feien tots els
altres catalanoparlants i als quals ella contestava amb una
amabilitat i afabilitat que a mi m’era negada. Ah, i la
informació m’arribà sense problemes quan l’especialista
vingué a l’habitació i ens digué tot allò que li demanàrem.
Gràcies!

Dijous 28: Un visitant molt menut i sense por. Som a
l’horabaixa. Ha fet un dia de basca pronunciada. Toca
anar a regar el meu hortet si vull continuar gaudint de la
verdura de la temporada. Enguany les mongeteres han
funcionat molt bé. Les plantes són generoses, s’han fet
molt grosses; tant, que gairebé tapen del tot el solc on
deix anar l’aigua amb una mànega que raja amb força
parsimònia. La pesantor de l’ambient també m’afecta i
vaig mig ensopit. De cop el veig. Just allà on el raig
d’aigua toca el solc, un poc tapat per les generoses fulles
de les mongeteres, un petit ropit, aprofita per fer un bon
bany. A penes queda a mig metre de les meves cames.
Mig estarrufat, i amb el cul en remull, va posant el cap
dins de l’aigua i remenant tot el cos a fi de fer arribar
l’aigua per tot. De cop pega una petita estrebada i tot el
cos es mou expulsant l’aigua superficial i deixant el
borrissol del plomatge lleugerament mullat. Em mira i no
s’immuta, responent a una sociabilitat que els animals
d’aquesta espècie demostren ben sovint. Sense fer massa
renou i procurant que els meus moviments no el facin
fugir, pas el raig d’aigua a l’altre solc i l’animalet, botet,
botet, es desplaça fins a tornar posar-se gairebé al davall
del líquid vivificador que cau de la mànega. Aquell
ensopiment generalitzat s’ha tornat en interès per part
meva i l’animaló m’entreté una bona estona. Si anys
passats era una mèl·lera la que em feia companyia,
enguany pareix que serà aquest petit ropit, qui
m’acompanyarà en la meva tasca de pagès estiuenc.
Joan Gelabert Mas
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I DE VACANCES A POL·LÈNTIA !!
Fa uns anys que em feia ganes participar a les excavacions
de Pol·lèntia (Alcúdia) per tal de veure el mètode que
empren els arqueòlegs per trobar restes d´antigues
civilitzacions i aquest any m´he decidit i durant tot el mes
de juliol he participat activament amb els treballs que es
duen a terme.
Era una ocasió que no podia deixar perdre, fer una activitat
interessant i diferent durant l´estiu i la proximitat al lloc
d´estiuenc (Can Picafort) no podia ser millor. Entre
excavació i excavació un bon bany a l’avarador a son
Bauló em refrescava el cos i les idees.
Pol·lèntia, fundada després de la conquesta de l’illa, que
dugué a terme el cònsol Quint Cecili Metel l´any 123 aC,
suposa l´inici de la vida urbana a Mallorca.
El gran desenvolupament urbanístic, que va experimentar
entre el segle I aC i III dC, en part donat per la seva situació
estratègica entre les badies de Pollença i d´Alcúdia, la va
convertir en la ciutat més important d´època romana de
les Balears, amb una extensió entre 15 i 20 ha.
El traçat reticular va organitzar el teixit urbà, que comptà
amb una xarxa d´abastiment d´aigua potable i
clavegueram.
Actualment es poden visitar les àrees de la Portella (àrea
residencial), el Fòrum (plaça de la ciutat), i el teatre (al
sud de la ciutat).
Des de l´any 2000 el Consorci de la Ciutat Romana de
Pol·lèntia és l´encarregat de vetlar per la conservació,
protecció i difusió d´aquest jaciment.
Les primeres notícies sobre les excavacions les trobam a
partir del segle XVII, gràcies a troballes casuals, tan
importants com el bust d´August Velat. Aquestes troballes
són el punt de partida dels estudis que arriben fins a

l´actualitat.
Les primeres excavacions sistemàtiques s´iniciaren l´any
1923, amb el professor G. Llabrés Quintana i el militar R.
Isasi que tingueren permís oficial de l´Estat i una dotació
econòmica per portar-les a terme. La Guerra Civil marcà
una aturada de les investigacions.
A partir dels anys 50 i fins el 1997 la Fundació Bryant va
assumir el protagonisme sota la direcció d’ Arribas,
Tarradell i Woods, amb una intensa activitat científica que
va convertir el jaciment en un referent internacional per a
l’arqueologia romana.
Actualment, l´equip d´investigadors, finançat pel Consorci
de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, està format pels Doctors
M. Cau, ICREA/Universitat de Barcelona, i E. Chávez,
Universidad de La Laguna, i els treballs se centren en el
Fòrum.
Un dia qualsevol de les excavacions transcorre de la
següent manera: la jornada comença ben prest, ja que a
les 7.30 hores tot el grup de persones que participam a les
excavacions preparam les eines per poder excavar (carretó,
pic, pala i paleta, harris, senalla, càvec, guants, granera,
etc.) i amb diferents grups (voluntaris, estudiants
d´arqueologia, estudiants d´altres països- Anglaterra,
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Noruega, Amèrica del Nord...) dirigits per els arqueòlegs
i sota la direcció de Miquel Angel Cau (Cuco) i Esther
Chávez.
Una vegada ubicats al lloc on hem d’excavar, es tracta
d´anar eliminant capes de terra d’una manera superficial
( unitats estratigràfiques) i recollint tot el material com
ceràmica, teules, claus, monedes, ossos i altres.
La feina comença bé ja que no fa massa sol i mentre uns
picam la terra, altres la recullen i netegen el lloc i així
d’una forma suau anem descobrint les restes
arqueològiques. Cada cert temps sentíem un dels
estudiants anunciar un petit recés per beure un poc d’aigua
(drinking break). Després feim una petita aturada de 30
minuts aproximadament a les 10 del matí la qual ens
serveix per reposar forces, berenem just davall una vela
blava (un bon entrepà amb fruita i aigua ) i aprofitem per
parlar uns amb els altres, contar acudits i gaudir d’un
moment d’ombra.

acudits, històries, costums, parlant en diferents llengües:
castellà, italià, català, anglès. Un mes de conviure junts a
les excavacions ens ha deixat una bona empremta. Tots
ens sortim guanyant i és una experiència molt rica. Les
fotos realitzades durant les excavacions ens serviran de
record per a tots.
Posteriorment els arqueòlegs i tècnics s’encarregaran de
classificar, dibuixar i estudiar tot el material que serà
dipositat al Museu de Mallorca.
Quan acabava d´escriure aquest petit article les
excavacions no havien acabat però em sent molt satisfet
per haver tingut l’ocasió de poder participar-hi i també
volia agrair el bon ambient que hi ha hagut i les amistats
fetes durant aquests dies. Ha estat una experiència molt
interessant i totes les facilitats que ens han donat tant des
de l’equip investigador com per part del Consorci i el
Consell Insular de Mallorca són d’agrair.

Durant els matins també els tècnics i arqueòlegs prenen
dades amb els aparells (nivells, estacions totals) per
conèixer l’alçada i la profunditat de les restes trobades
(murs, estructures, murades, columnes, etc.) a la ciutat a
partir d’un punt de referència que després quedarà reflectit
als informes pertinents o memòries que hauran de
presentar al final de les excavacions.

És una experiència que recomano personalment encara
que suposa voluntat i sacrifici i esperit investigador. Quan
trobes alguna resta tot el cansament acumulat te fuig de
cop i t´anima a continuar.
Pere Crespi

Un dia de tants i especialment per als grups participants
que assistien per primera vegada a les excavacions vàrem
visitar amb la Doctora M. Orfila la ciutat de Pol·lèntia i
amb les seves explicacions vàrem tenir una visió general
de la ciutat romana, els seus carrers, les seves cases i
costums.
La jornada del matí acaba a les 13 hores i després anem a
dinar a un restaurant d´Alcúdia. Un petit temps per reposar
i de les 15 a les 17 hores netejam i inventariam totes les
mostres trobades. És un bon moment per establir relacions
entre tots els participants intercanviant informacions,

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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ROSTOLL VERD
L’any 1994 té lloc a Maria de la Salut la primera nit de
Rock al Camp de futbol. Va ser promoguda pel grup de
música mariando Sklata Sang. Va ser fruit de la voluntat
de poder gaudir d’un concert de rock al nostre poble, ja
que sempre havíem de partir cap als pobles veïns. Va ser
un èxit total.
L’any següent, es pensà la manera de fer-ho més especial.
Volíem fer rock sobre el paisatge rural característic del
pla de Mallorca: el rostoll. De l’enllaç de les dues paraules
en va sortir el nom fàcilment: ROCK’N’ROSTOLL.
Molts ens tractaren de locos. Inclús molts de nosaltres
érem incrèduls davant de la idea.
Aquesta exposició demostra que els incrèduls anàvem
errats i els que ens tractaven de bojos, tenien un poquet
de raó: enguany farem la setzena edició.
A la primera edició, amb molta il·lusió i pocs recursos,
no devíem ser més de 200 persones, totes locals. Avui en
dia ve gent de tota Mallorca, i molts han estat els artistes
de la península i l’estranger.
És un festival amb una gran diversitat de gent i de
músiques. Hem barrejat tots els estils i tot hi té cabuda.
Durant vàries edicions el festival va tenir una durada de
dues nits. A més de la música es van dur a terme actuacions
de dansa i teatre.
No podem negar que hi ha hagut moments difícils. En
més d’una ocasió va estar a punt de suspendre’s. Però
l’esperit Rostoller s’ha imposat sempre per damunt les
dificultats.
El gran èxit del Rock’n’Rostoll ha consistit en saber fer
partícipar a la joventut del poble. Dels que varen
començar, ja en queden molts pocs a l'organització activa,
deixant pas a les noves generacions. Sense ells, el festival
hagués mort ja fa temps.
Ara, l’agost a Maria de la Salut està totalment lligat al
Rostoll.
Els nostres avis treballaven de sol a sol segant i batent als
mateixos camps on nosaltres muntam escenaris, llums i
altaveus.
El Rock’n’Rostoll ja forma part de la vida cultural del
poble i de l’illa. Demanam a la joventut i institucions de
Maria de la Salut que, per favor, AIXÒ NO S’ATURI
MAI!!!
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Les inscripcions als tallers es poden fer a l’Ajuntament

de Maria de la Salut a partir de dilluns 1 d’agost o a
través del correu electrònic de l’associació:
rocknrostoll@gmail.com (especificar nom i edat).

TALLER DE MÀSCARES
Contingut: Fabricació d’una màscara amb fibra de
vidre.
Dates: 9, 11, 16, 18 i 23 d’agost
Horari: 19:30 a 21 hores
Lloc: Ca Ses Monges
Inscripcions fins dia 8 d’agost. A partir de 14 anys
TALLER DE RÀDIO
Amb la col·laboració especial de Benet Oliver,
presentador de IB3 Ràdio.
Continguts:
- Funcionament d’una emissora de ràdio local.
- Organització d'un programa de ràdio.
Dates: 10, 12, 17 i 19 d’agost.
Horari: 19 a 21 hores.
Lloc: Casal de Joves.
Inscripcions fins dia 8 d’agost. Obert a totes les edats
Gratuït
TALLER DE FONA
Continguts:
- Fabricació d’una fona.
- Pràctica de tir amb fona.
Dates: 10 i 12 d’agost.
Horari: 19 a 21 hores.
Lloc: Ca Ses Monges (pràctiques de tir: Hort de Son
Perot).
Inscripcions fins dia 8 d’agost. Obert a totes les edats.
Gratuït

TALLER DE CERVESA ARTESANA
A càrrec de Sebastià Esteva, professor de l’Escola
d’Hoteleria de la UIB.
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Continguts:

Gratuït

- Història, orígens i tipus de cervesa.
- Tast de diferents cerveses.
- Procediment d’elaboració de la cervesa.
- Fabricació i producció de cervesa artesana a partir del
gra d’ordi.
Dates i horari: 13 d’agost de 19 a 21 hores i 20 d’agost
de 10 a 17 hores.
Lloc: Ca Ses Monges.
Inscripcions fins dia 10 d’agost. A partir de 18 anys
(places limitades).
Preu: 20 euros (inclou tast de cerveses, berenar i dinar
de fideuà)

TALLER DE MINIMÚSICA
A càrrec de S'Ensemble (Jove Ensemble de Música
Contemporània de les Illes Balears)
Continguts:
- Introducció històrica sobre la música minimalista i
audicions comentades.
- Pràctica musical en grup: jocs d’imitació, invenció i
improvisació.
- Performance al pati de Ca Ses Monges. Dia 26 d'agost
a les 21 hores.
Dates: 25 i 26 d’agost.
Horari: 19 a 21 hores.

TALLER DE VÍDEO
Continguts:
- Introducció històrica sobre l’edició de vídeo i
projeccions comentades.

Lloc: Ca Ses Monges.
Inscripcions fins dia 22 d’agost. Obert a tothom.
Nota: És recomanable que cada participant porti un
instrument musical, encara que sigui la veu.

- Pràctica d’edició audiovisual a partir del material
enregistrat pels participants.
Dates: 17 i 19 d’agost.

FESTIVAL ROCK’N’ROSTOLL

Horari: 19 a 21 hores.

Data: 27 d’agost.

Lloc: Ca Ses Monges.

Hora: 22 hores ...

Inscripcions fins dia 15 d’agost. Obert a totes les edats.

Lloc: Hort de Son Perot (ctra. Maria - Muro)

Nota: Cada participant ha de portar una càmera de
vídeo.

Gratuït

Gratuït

ESCENARI ROCK
JAZZ SKA

CONFERÈNCIA: “MICORIZES COM A EINA
PER A L’AGRICULTURA”
A càrrec d’Antònia Romero, biòloga i investigadora de
la UIB, i altres experts pendents de confirmar.
Contingut:
Xerrada sobre les micorizes vesículo-arbusculars i el
paper que poden tenir per tal d’ajudar els pagesos a una
millora de la producció agrícola, essent respectuosos
amb el medi ambient.
Data: 24 d’agost.
Hora: 21 hores.
Lloc: Ca Ses Monges.
No és necessària inscripció prèvia.

SO WHAT
SON & THE HOLY GHOSTS
DOCTOR MARTIN CLAVO
BEACH BEACH
MIKI SERRA
REC/ON

ESCENARI ELECTRÒNIC
TOLO M.
PLAN MARTZZ
PATRICK TURNER
CÉSAR DE MELERO
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L’AGRUPACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL DE MARIA
Ja fa mes de 5 anys que hi ha Agrupació de Protecció
Civil a Maria, però es molta la gent que desconeix com
funciona, qui la formen, quines funcions té....
Ara és un bon moment per donar llum a aquestes
qüestions:
L’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Maria la
formen un grup de persones, majors d’edat i empadronats
a Maria que cedeix un poc del seu temps a un bé comú;
de manera altruista sense cap compensació econòmica i
són expressió de solidaritat humana i mitjà significatiu
de participació ciutadana en la vida comunitària.
Són gent motivada per l’autoprotecció, és a dir, persones
que tenen clar que la prevenció és la base, però que, en
una situació d’emergència, han de ser capaços de fer una
primera intervenció amb seguretat i a la mesura de les
seves possibilitats, fins que arribi l’ajuda professional.
L’Agrupació de Maria es d’àmbit municipal i pertany a
una xarxa més ampla que, a nivell de les Balears, la formen
50 agrupacións amb mes de 1000 voluntaris/es.
Els voluntaris/es reben formació constant i gratuïta de
l’EBAP (Escola Balear d’Administració Pública) amb
cursos com: Incendis Forestals, Primers Auxilis, DESA,
Maneig de Vies i Extintors, Mercaderies Perilloses, Mapes
i GPS, Atenció Psicològica, Recerca de Persones
Desaparegudes,... a més d’un curs inicial imprescindible
per a ser membre de Protecció Civil.

A Protecció Civil de Maria cada un estableix les seves
funcions segons les seves capacitats. Les responsabilitats
es divideixen en tres seccións: logistica, equipaments i
administració. Cada secció te el seu coordinador.
Disposam d’una equipació bàsica per fer una primera
actuació en un incendi agricola, una inundació, uns
primers auxilis mèdics, una recerca,... Dins aquest
equipament hi ha els EPI (Equipaments de Protecció
Individual) que inclou la uniformitat que portam, amb
aquests colors taronja i blau, el guardapits d’alta visibilitat,
guants, casc,...
Un cop al mes ens reunim,i a part de compartir un sopar,
feim una avaluació de les actuacions que s’han fet,
s’informa del que s’ha exposat a la reunió de Caps
d’Agrupació, es programen els preventius i es prenen
decisions sobre el funcionament ordinari de l’Agrupació.
L’activació per emergència es realitza a través de l’112,
que ens truca al telèfon mòbil que tenim cedit. A partir
d’aqui, s’avisa els voluntaris per SMS i amb les trucades
pertinents. Els qui poden acudir, avisen el Cap, el qual
coordina l’operatiu. Un cop al lloc de l’emergència
informam al Centre de Control d’Emergències per tal que
facin arribar l’ajuda necessària en cada cas i com a
coneixedors del nostre municipi, un cop realitzada una
primera intervenció, ens encarregam que els equips
d’emergència professionals arribin el més aviat possible,
assenyalant-los el camí.
Si vos fa ganes
conèixer més a fons
la nostra tasca, ser
membre de la nostra
agrupació i/o ser-ne
col·laborador, vos
podeu informar a
través del mòbil:
647 348 252.
Vo l u n t a r i s / e s
Protecció Civil
de Maria de la
Salut
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ESCOLETA D’ESTIU
Cada estiu un dels serveis que es proporciona al
nostre poble és l’Escoleta d’Estiu. Al llarg dels darrers
estius, l’equip dirigent de l’Escoleta ha intentat oferir als
infants i famílies del nostre poble un ventall d’activitats
molt engrescadores. D’aquestes activitats, cal destacar les
dels darrers estius, en les quals s’han realitzat seguint un
fil conductor sobre un tema en concret.

També als darrers estius, l’equip dirigent hem
intentat sortir de la monotonia d’altres estius i programar
activitats i tallers més dinàmics, creatius i participatius.
Un tema que ha estat innovador i amb resultats molt
positius, ha estat treballar diferents esports col·lectius,
com per exemple, el beisbol, hockey i waterpolo i anant
més enllà el fil conductor d’aquest estiu és la cuina, que
amb els tallers que es realitzen, els infants gaudeixen quan
manipulen els aliments.

Un punt a destacar, ha estat realitzar tallers, esports
i sortides enfocats a la diversitat d’edat dels infants que
venen a l’Escoleta. Tenim la sort que cada estiu tenim
contacte amb altres cultures ja que venen a l’Escoleta
infants saharauis. Un fet curiós i que potencia les
experiències de l’equip dirigent és la col·laboració amb
la assistenta social, ja que a l’Escoleta també tracta casos
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amb famílies que presenten qualque problema. La franja
d’edat dels infants que recull l’Escoleta és a partir de 3
anys, després quan els infants arriben a l’edat de 10 o 11
anys ja no venen. Esperem que amb els anys la franja
d’edat superi els 10 i 11 anys i sigui amb un nombre
considerable.
El pla general d’activitats que es segueix es basa
en realitzar un taller cada dia seguint el fil conductor,
després berenar i partir al Poliesportiu. Allà realitzam
activitats lúdico-esportives i finalment, acabam el dia a
la piscina on els infants es poden refrescar. Cada mes
d’estiu intentam dur a terme un parell de sortides, i la
més demanada pels infants és anar a Hidropark. Pel mes
d’agost tenim reservat per anar dos dies d’acampada a la
Colònia de Sant Pere.

Per altra banda, l’Escoleta està composta per
diversos monitors o monitores i un director, els quals,
treballen amb la titulació corresponent. També podem dir
que, l’Escoleta també té un caire formatiu per a les
persones interessades en realitzar les pràctiques de monitor
i/o director de temps lliure.
El que dóna molta força a l’equip dirigent de
l’Escoleta per seguir endavant és la col·laboració amb el
poble i totes aquelles persones que donen suport per
aconseguir els objectius que es proposa l’equip dirigent.
Entre aquestes col·laboracions cal destacar els petits
comerços, les entitats bancàries i sobretot l’Ajuntament
que es fa càrrec de totes les despeses.
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EL CASAL DE JOVES I LA BIBLIOTECA
Companys i companyes: des de l’espai on estic fent feina
voldria fer una mica d’introducció dels objectius i les
activitats que es fan a la Biblioteca i al Casal de joves, els
quals estan un poc fusionats ja que tenen moltes coses en
comú a part de la seva proximitat física:
Parlarem del CASAL DE JOVES:
Els joves, o alguns d’ells, necessiten esser atesos, així
que, com a recurs, es vol intentar omplir d’oci el temps
lleure del que gaudeixen els nins i joves a més de
possibilitar el creixement personal de cada participant.
El que es pretén oferir als participants és l’oportunitat de
poder ser com he dit abans «atesos» en el seu temps lleure,
amb una metodologia participativa, activa i experimental.
Aquest casal de joves dóna l’oportunitat de viure una
formació no reglada que atén un creixement lúdic i
experiencial en tots els àmbits de la persona. A més,
totes les activitats incloses dins el casal són de caràcter
educatiu, tenint present les lleis, normes i preinscripcions
establertes en aquesta matèria.
Pedagògicament, tenim en compte la globalitat, el sistema
d’interrelacions, els processos personals amb l’atenció a
la diversitat de tots tipus.
Un casal de joves és una associació juvenil compromesa
amb la societat, que aglutina les inquietuds dels i les joves
que es mobilitzen per trobar un espai comú d’intercanvi
d’experiències i un projecte que els permeti realitzar-se
com a persones, a nivell intel·lectual, expressiu, lúdic,
d’integració...
La idea és analitzar l’entorn i intentar transformar-lo per
millorar-lo.
Les activitats que es desenvolupen dins el camp del lleure
juvenil, independentment de la seva tipologia, cerquen
sempre la implicació de la gent jove, de totes formes tenint
en compte el nombre d’habitants es fan activitats per als
que encara són nins/es, és a dir infantils pensant que són
el futur jove proper.
Es realitzen activitats de dinamització (tallers i cursets)
activitats culturals (concerts, teatre, sortides...) activitats
esportives (rutes amb bicicleta, excursions, campionats...)
activitats al medi (rutes, excursions campaments...)
Els principis que regeixen el funcionament del casal de
joves són els següents:
1- L’autogestió: les decisions del casals es regeixen pel
principi de la independència.
2- La participació: ha d’estar present en qualsevol de les
decisions que impliqui l’entitat.
3- La democràcia: tothom ha de poder prendre la decisió
de participar d’una manera o una altra dins un casal sense
cap mena de coacció.
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4- La joventut: els membres dels casal de joves són joves
però no només fan activitats per a joves sinó que es
generen des del col·lectiu jove i s’obren a la resta de la
societat.
5- El progrés i la transformació social: es tracta de tenir
la voluntat de transformar la realitat apàtica i adormida
actual. En aquest sentit, la curiositat per l’entorn, la
consciència crítica, el lliure pensament, la responsabilitat
social i la solidaritat.
6- DESTACARÍA DE MANERA MOLT
IMPORTANT: «LA INTEGRACIÓ»:Qualsevol jove,
SENSE DISCRIMINACIÓ, que mostri la voluntat de
«fer coses» ha de tenir espai dins un casal.
Les novetats per posar en marxa ja de cap a l’hivern són:
*La participació amb l’escola de música els dimecres on
organitzarem musicals i coos.Tot totalment gratuït.

LA BIBLIOTECA
Avui dia, és identificada pel ciutadà com un servei públic
obert. Els horaris s’adapten més a la compatibilitat amb
els escolars, esperem que en un futur molt proper puguem
optimitzar els recursos amb unes eines informatives
inesgotables.
Pel que fa a l’assistència i el seu ús tots sabem que la
connexió a la xarxa per tal de tenir el màxim d’informació
és la demanda bàsica de qualsevol biblioteca, apart dels
canvis que s’intentaran fer al llarg de tot l’any i amb molta
paciència, es mirarà d’oferir a tots els usuaris els préstecs
de volums, àudios, cinema, etc... més nous serveis
possibles.
Pel que fa als temes d’oci com «el club de lectura» tant
de moda avui en dia es té molt en compte, ja que almenys
2 o 3 pics al mes assisteixen per als més petits o fins i
tot per als adults els famosos «contacontes», «ombres
xineses», «pallassos»,»concursos de poesia», etc...
Els horaris són de capvespre a l’hivern i els matins per
l’estiu: també es fa bibliopiscina on es traslladen les
darreres novetats i material per tallers a la piscina
municipal.
Així que, aquí teniu un poc d’informació d’aquests dos
espais oberts a tothom.
Moltes gràcies, i MOLTS D’ANYS!!!
Lònia Quetglas Cañellas
Responsable de la biblioteca i del Casal de joves.

Agost 2011

FENT CARRERANY - 35 (199)

ELS ESCACS NOSTRES DE CADA DIA
A la revista Fent Carrerany número 18, gener
de 1988, a la secció de Carrerany Esportiu, Jaume
Mestre titulava un article “Ressorgeix el Club d’Escacs
de Maria”, destacant l’ascens de l’equip de categoria
tercera (categoria que a l’any 1982 no existia quan el
club es quedà adormissat) a segona. El Club, com au
fènix, va renéixer de les seves cendres al juliol de l’any
anterior, sota l’empenta d’en Josep Ferriol i un bon
grapat d’entusiastes escaquistes.

poc a poc passen a segon terme, però comptant sempre
amb el seu suport i amb les portes obertes a les noves
generacions.
Al gener del 2012, vint-i-cinc anys després de
la nostra primera reencarnació, el Club d’Escacs Maria
militarà per tercera vegada a la màxima categoria dels
escacs mallorquins, després d’aconseguir la seva millor
classificació històrica a la categoria d’argent. A nivell
individual cal destacar també la consecució del
Campionat de Mallorca i subcampionat de Balears de
la categoria sub12 per part de Nadal Roig, representantnos dignament per tercera vegada en els campionats
estatals.
En vint-i-cinc anys ens haurà donat temps per
ésser el club més actiu de les Balears, organitzant dos
Campionats Individuals de Mallorca, vint-i-dues
edicions del torneig escolar Festes de la Mare de Déu,
vint edicions del torneig social blitz (partides de menys
de cinc minuts per jugador), i abastar la 31a edició del

Segona ronda del Campionat de Mallorca per
equips.

Set any després, Fent Carrerany número 102,
febrer de 1995, el titular era “Ja som a Preferent”,
militant per primera vegada a la màxima categoria dels
escacs mallorquins. Ara en aquesta nostra segona època,
vint-i-quatre anys després, i tal com el Fent Carrerany,
de manera interrompuda el Club d’Escacs Maria
continua amb tanta vitalitat o més que el primer dia.
Uns quants de jugadors som incombustibles, uns altres
Els dos millors jugadors illencs de la categoria
aleví. En primer terme a l’esquerra Yván Jimémez i a la
dreta Nadal Roig.

Darrera ronda del Campionat de Mallorca per
equips, aconseguint l’ascens a Preferent.

torneig obert. També ens ha donat temps de fer una
exposició al·legòrica dels escacs, editar dos llibres,
recolzar el terceti, rebre una “maca pageseta” i fer un
pregó.
Fins que no abastem la enigmàtica i màgica xifra
del savi Sissa de grans de blat com a premi per a inventar
els escacs no ens aturarem de fer coses, crec recordar
que aquesta rondava els 650 milions de tones. Encara
tenim temps de fer coses.
Recordau: Practicau els escacs, un esport per
a tota la vida i a l’abast de tothom.
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Can Pere des Carreró
RECUPERANT ARRELS!
Fa dos anys amb la curolla de fer un producte estrella em
vaig posar en contacte amb SLOW FOOD, associació que
té com a finalitat recuperar aliments antics, de bon paladar
que per un motiu a un altre s’han deixat de produir o fins
i tot alguns s’han extingit.
El meu interès anava cap a la recuperació que es feia del
pebre de tap de cortí, producte que fa temps se sembrava
per tota Mallorca per obtenir el pebre que es posava a la
sobrassada el dia de les matances.
Em vaig poder posar en contacte amb Biel Torrens
(president d’Unió de Pagesos) i Laura Buades (presidenta
de l’SLOW FOOD) capdavanters amb aquesta aventura

del pebre i me varen informar d’on trobar els pebres,
com els havia de sembrar...
Posarem fil a l’agulla i juntament amb el meu pare
decidírem provar sort amb aquesta aventura del pebre,

per nosaltres incerta però a la vegada encoratjadora.
Decidírem com a primer any sembrar 1500 pebrers a la
nostra finca. Començàrem la sembra la segona quinzena
de maig, i començant a fer la primera collita a mitjan agost.
Una vegada feta la collita els vàrem estendre en una sala
perquè s’acabassin de mustiar.
El següent pas va ser xapar-los pel mig, llevar-los el capoll
i després torrar-los en un forn que hem construït nosaltres.
Una vegada cuit, a la finca Sa Canova de sa Pobla ens
han fet la trituració que és la darrera passa abans de poderlo utilitzar, donant un grau i una qualitat extrema i
impensable per uns inexperts com nosaltres.
Enguany amb la satisfacció de l’any passat hem sembrat
2600 plantes, esperant que ens surti el producte, com a
mínim amb la qualitat de l’any passat i si és possible
millorar-la, ja que ara tenim més experiència.
Per tal que pugueu conèixer i tastar aquesta sobrassada
amb pebre de tap de cortí, tenim pensat exposar a les fires
d’agost i setembre aquest producte.
Pere Mestre.

Reunió de treball a la finca de Capocorb de Llucmajor convocada pel Departament
de Medi Ambient del Consell de Mallorca
El dissabte 23 de juliol les entitats de Caça de Mallorca
van ser convocades a la finca de Capocorb de Llucmajor
pel Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca a una reunió de treball, presentar-nos el nou
equip responsable en matèria de caça i pesca fluvial,
exposar les línies bàsiques que han començat a
desenvolupar i com no escoltar l’opinió, preguntes i
aportacions d’utilitat de cara a la gestió durant els pròxims
quatre anys.
Es va presentar el nou equip, Consellera Catalina Soler,
Director Insular de Caça Joan Escales i Coordinador de
Serveis de Caça Pedro Bestard.
El Director Joan Escales ens va exposar les actuacions a
desenvolupar durant el seu mandat, hi haurà subvencions

per les entitats de caça, conveni amb la FBC (per perdius
de repoblació, vestuari per als esportistes, subvencionar
els desplaçaments), renovar el conveni un any més amb
la finca de Capocorb, trobar un vedat social al centre de
l’illa, vehicles nous per als guardes del Consell, un
programa informàtic especial per fer el 50% de descompte
en llicències de caça als caçadors federats, una llicència
de caça única per les Illes Balears, només hi haurà examen
per als caçadors novells per treure la llicència de caça,
disposar d’un ensinistrador de cans de caça, recuperar els
cans aptes per la caça abandonats a Son Reus, nova PDAS
per als guardes del Consell amb les dades de tots els
caçadors i límits dels vedats, un nou visor de mapes, nous
plans tècnics de caça per al 2012, modificar la llei de
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caça, (no es podran crear vedats de caça amb 20 hectàrees),
reconèixer la caça tradicional de caça del tord amb reclam
bucal i lloc fix dintre una barraca, una caça peculiar de la
Serra de Tramuntana, preparar el nou reglament de caça
del Consell de Mallorca, una autorització ràpida dels
guardes del Consell per al control de depredadors amb
gàbies trampa, modificar l’ordre de vedes, (obrir la veda
del tord el primer diumenge d’octubre del 2011),
permetre la caça de perdiu de reclam i llaços (bagues) per
agafar reclams vius, crear la figura del Garriguer honorífic,
potenciar el turisme cinegètic principalment en caça major,
millorar les races autòctones de cans, ca me, ca rater, etc.
La consellera Catalina Soler ens comenta que es posarien
en marxa les noves bases per les subvencions de cara a
l’any 2011 o 2012 i va repetir que s’obrirà la veda del
tord el 9 d’octubre, reduir la burocràcia en les institucions,
i ens va recordar que a Mallorca hi havia 22.000 llicències
de caça i el 75% del territori són vedats de caça.
Un cop finalitzada l’exposició del programa, passàrem a
les preguntes i opinions. Només van poder parlar dues
societats per falta de temps.
La meva opinió personal és que aquest nou equip no
diferencia caça, d’esport, una discriminació a un 75% de
caçadors de Mallorca que no estan federats i no tenen el
descompte del 50% en llicències de caça, per caçar no és
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necessària una llicència federativa. No es va parlar del
registre d’entitats de caça que s’ha de crear a Medi
Ambient segons la Llei 6 / 2006 de 12 d’abril caça i pesca
fluvial, una llei aprovada pels actuals governants i amb la
participació de la majoria de societats de caça convocades
en aquesta reunió de treball. Esper que en la pròxima
reunió puguem expressar-nos els caçadors no esportistes
i opinar sobre l’exposat si realment és una convocatòria
de treball.
Pedro Vanrell Ferriol
(President S.C.Sa Guàtlera de Maria)

Benvolguts companys de
l’Associació Cultural Fent Carrerany,
Els membres de la Junta Directiva de Penya
Madridista Maria de la Salut, amb el seu nom i els dels
seus socis, vos volem fer arribar la més sincera felicitació
pel vostre 25 aniversari. Totes les persones que formem
part d’una associació sabem de la dificultat que suposa
mantenir viva una entitat tant de temps... i vint-i-cinc anys
és molt de temps. Vos desitjam que pogueu seguir molts
de temps més amb les tasques i activitats que heu
desenvolupat fins ara. De totes elles crec que cal destacar
la Revista Fent Carrerany, testimoni importantissim de la
vida social i cultural del nostre poble els darrers anys.
Creiem que sou un veritable exemple de constància a
seguir per a la resta d’associacions de Maria.
Aprofitem per fer-vos saber que la Penya
Madridista de Maria (fundada el mil nou-cents norantaset i membre de la Federació de Penyes Madridistes de
Mallorca) començarà les seves activitats coincidint amb
l’inici de la nova temporada de futbol. Des d’aquí volem
convidar a tots els madridistes a formar part de la Penya i
podran gaudir d’avantatges tals com: facilitats per obtenir
entrades per els partits que jugui el Real Madrid dins el

Santiago Bernabeu; participar al sorteig d’un viatge per
dues persones per a cada un dels partits que juga el Real
Madrid al seu camp despeses pagades; accés al local de
la Penya (carrer Sant Miguel, edifici de la 3ª edat,1r pis)
on veiem tots els partits que juga el nostre equip, etc.
Actualment la Junta directiva de la penya és la següent:
President: Bernat Quetglas Jordà, Vicepresidents: Joan
Sabater Font i Xisco Font Mas; Secretari: Tomeu
Quetglas Mas; i Tresorer: Josep Bergas Frau. Per més
informació podeu visitar la Web de la federació
www.madridistasdemallorca.com i si voleu posar-vos en
contacte amb nosaltres, el correu de la penya és
mariadelasalut@madridistasdemallorca.com
Res més. Des de la Penya Madridista Maria de la
Salut no ens queda més que posar-nos a la vostra
disposició. Esperem que el carrerany es segueixi fent molts
d’anys i que tots junts facem una millor Maria.
MOLTS D’ANYS
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LES MARXES CICLOTURISTES DEL MES DE
JULIOL.
Con ja informàvem a la revista del mes passat,
enguany hem fet un programa, per a cada dissabte, fins a
les festes de la Mare de Déu.
Dissabte 2 juliol. POLLENÇA – COLL DE
FEMENIA – TOMIR – LLUC.
Una bona excursió per començar la temporada.
7 vàrem ésser, Pere Crespi, Biel Vanrell (jr), Joan Metlet,
Toni Frau, Miquel Perelló, Pedro Ferriol i Pep Ferriol. A
l’una tornàvem a Maria, desprès de 87 quilòmetres.
Dissabte 9 juliol. CAS BUSSO. Aquesta és una
excursió de 93 kms. Molt plana a l’anada, es passa per
Lloret, Pina, Algaida i pel cami vell de Llucmajor, s’arriba
a aquesta localitat, se continua cap es Cap Blanc i quant
duim 45 kms, trobam el restaurant per poder berenar. De
tornada pel cami de Cala Pi, arribàrem a Llucmajor,
enfilàrem Gràcia – molt dur- la pujada de nomès 1,5 km,
però molt empinada. Passada per Montuïri i cap a Maria,
damunt les 2. A més del grupet del primer dia, s’hi afegiren
en Joan Mas, Antoni Font, i un amic seu – professional
del ciclisme- Lluís Mas.
Dissabte 16 juliol. SA CALOBRA, l’etapa reina
del juliol. Uff, quina passada. Sortírem d’Inca a les 8,00,
Cap a Selva, Caimari, Coll de sa Bataia, i cap a sa Calobra,
enmig hi ha el Coll dels Reis, abans de baixar. La pujada
de tornada són 10 kms molt durs sobretot, els 4 darrers
amb un pendent del 10%.
Tan espectacular és l’excursió com dura és la
sortida de sa Calobra fins, altran vegada al Coll dels Reis,
696 mts d’altitud. Hi anàrem, Miquel Perelló, Biel Sabater,
Joan Metlet, Pedro Ferriol, Antoni Frau, Biel Vanrell, Pep
Ferriol, Esteve, Miquel Quetglas i un amic seu. Des de i

fins a Inca, 71 quilòmetres, però els que tornàrem fins a
Maria, en feren 91, que ja n’hi ha....
Dissabte 23 juliol, SÓLLER / DEIÀ/ SA
PEDRISSA /VALLDEMOSSA .
Anàrem amb els cotxes fins a Palmanyola. Pujada
al Coll de Sóller, breu aturada, a Sóller per berenar, sortida
pel Coll d’en Bleda cap a Deià, aturada al mirador de Na
Foradada, per la foto de rigor. Quan arribàrem a
Valldemossa, Joan Metlet, i Biel Sabater, ho trobaren poc
i anaren a fer es Coll d’en Claret. Sense comptar la tornada
pel Coll d’en Claret, els kms foren 53. Meravellós tot el
recorregut, sobretot el tram entre Deià i Valldemossa. A
més dels tres citats, hi anàrem Miquel Perelló, Pere
Crespi, Antoni Frau, Pep Ferriol i Joan Mas. Ens fallà un
dels habituals, Biel Vanrell
Per al mes d’agost també, tenim unes sortides
preparades. Destacant la del dia 21, diumenge. Calvià,
Capdellà, Andratx, Estellencs, Banyalbufar. La sortida
des del Moli des Comte, crec que són uns 85 / 90 kms.
Ja que Fent Carrerany, arriba al número 300, un
desig, poder escriure i llegir-ne 300 més.
JOSEP FERRIOL TORELLÓ

Penya Barcelonista de Maria: una història a les pàgines de Fent Carrerany
La Penya Barcelonista de Maria de la Salut va néixer l’any
1991, amb el número oficial de penya 523, comptant a
dia d’avui amb uns 150 socis. Els profunds sentiments
cap als colors blau-grana d’un grup de joves del poble va
ser el que ens va moure a fundar la nostra penya. Viatges
a Barcelona per veure el nostre estimat club, el primer
Barça – Madrid, les primeres i emocionants visites al
Camp Nou, tot era nou i a la vegada excitant, si ja érem
del Barça, aleshores encara més.
La nostra penya es caracteritza pel seu caràcter social i
participatiu, organitzant i realitzant molts actes dins el
nostre poble de Maria de la Salut.
Hem de destacar l’existència de l’escoleta de futbol de la
penya, creada el mateix any de la inauguració de la penya
que inicia l’esport a nins i nines de totes les edats. Ja des
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dels seus inicis ha obtinguts resultats molts satisfactoris
en les diverses competicions, i, aquest any, han aconseguit
el Campionat de Mallorca dels Jocs Escolars.
Com es tradició, anualment se celebra el Campionat de
Truc, amb importants premis i una massiva participació.
Els sopars d’inici i final de temporada, l’obertura del local
per poder gaudir dels partits, organització de nombrosos
actes, són només alguns exemples de l’activitat de la nostra
associació.
El juny de 2007 una gran representació de la penya va
assistir a la IV Trobada de Penyes Barcelonistes celebrada
a Ciutadella de Menorca i el següent any vàrem ser coorganitzadors juntament amb la Penya de Santa Margalida
de la V Trobada.
Actualment la seu de la Coordinadora de Penyes
Barcelonistes de les Illes Balears es troba a Maria de la
Salut, adjunta al local de la nostra penya, inaugurada l’any
2006 amb la presència del President del FC Barcelona, el
Sr. Joan Laporta. Des de la creació de la Coordinadora de
Penyes de les Illes Balears, la nostra penya està participant
molt activament en totes les trobades, i, en difinitiva, en
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tots aquells acates relacionats amb el barcelonisme que
es duen a terme a les nostres illes.
Aquests darrers anys hem pogut gaudir de l’espectacle
que ens ha ofert el nostre club, especialment la secció de
futbol, i hem celebrat tots els títols, derbis, finals...,
intensament al nostre lloc social o organitzant
desplaçaments a tots aquells esdeveniments als quals han
assistit un bon nombre de socis.
Que per molts d’anys puguem fer coses pel nostre poble!

Calendari Futbet 2011
Dijous dia 14 de juliol
Murenc At. - Tribeefeaters 3 -7
Electrodomèstics Nadal - Joventut Can Picafort 4 - 8
Divendres dia 15 de juliol
Santa Mònica – Intensiu 2 - 9
Km. 0 - Sudamérica 6 - 1
Dijous dia 21 de juliol
Electrodomèstics Nadal – Sudamérica 4 - 7
Joventut Can Picafort – Tribeefeaters 3 - 2
Divendres dia 22 de juliol
Murenc At – Intensiu 1 - 14
Divendres dia 29 de juliol
Km. 0 – Santa Mònica 6 - 2
Dijous dia 4 d’agost
21 hores Joventut Can Picafort - Santa Mònica
22 hores Murenc At. -Sudamérica
Divendres dia 5 d’agost
21 hores Electrodomèstics Nadal - Tribeefeaters
22 hores Km. 0 - Intensiu
Dijous dia 11 d’agost
21 hores Electrodomèstics Nadal - Intensiu
22 hores Murenc At., - Santa Mònica
Divendres dia 12 d’agost
21 hores 4 Tribeefeaters - Sudamérica
22 hores Joventut Can Picafort - Km. 0
Dijous dia 18 d’agost
21 hores Sudamérica - Joventut Can Picafort
22 hores Santa Mònica - Electrodomèstics Nadal
Divendres dia 19 d’agost

21 hores Intensiu - Tribeefeaters
22 hores Km. 0 - Murenc At.
Dijous dia 25 d’agost
21 hores Joventut Can Picafort - Murenc At.
22 hores Tribeefeaters - Santa Mònica
Divendres dia 26 d’agost
21 hores Sudamérica - Intensiu
22 hores Electrodomèstics Nadal - Km. 0
Dijous dia 1 de setembre
21 hores Murenc At. - Electrodomèstics Nadal
22 hores Intensiu - Joventut Can Picafort
Divendres dia 2 de setembre
21 hores Santa Mònica - Sudamérica
22 hores Km. 0 - Tribeefeaters
Observacions:
Els quatre primers equips classificats jugaren les
semifinals que es jugaran la setmana del 5 al 11 de
setembre.
*És obligatori portar els corresponents dorsals a les camisetes.
**Per a poder disputar les semifinals i la final i 3r i 4t lloc tot
jugador ha de jugar un mínim de quatre partits de la fase prèvia
(Lliga).
*** Sancions:
Tarjeta groga 3 •
Tarjeta blava 5 •
****Expulsió per blava directa suposarà un partit de sanció.
*****Les incompareixences suposaran la pèrdua de tres punts.
******Les agressions o conats d’agressió, tant als àrbitres,
com altres jugadors suposarà l’exclusió per a la resta del
torneig.
*******No es poden canviar d’horaris els diferents partits.
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