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EDITORIAL
De l’alegria...
Contents. Contents i agraïts davant la resposta de la gent de Maria.
A partir de la modèstia amb què ens movem i dels recursos de què
disposam (cap, excepte tot allò que hem anat acumulant en vint-icinc anys de feina, alimentada només de voluntarisme i sacrifici),
que en un sopar de celebració dels 25 anys de l’entitat i per celebrar
la sortida del número 300 de la revista, aconseguíssim ajuntar prop
de 125 persones, vol dir que no s’ha sembrat en terra estranya i que
la gent del poble confia i valora la feina de l’associació i,
especialment, la revista que en fa de portaveu. I el suport i assistència
de la gent quan muntam algun acte cultural i la confiança dels
subscriptors en la seriositat de la revista que teniu a les mans (500
exemplars per a un poble de poc més de 2000 habitants), esdevenen
cent cavalls de força per seguir vint-i-cinc anys més formant part de
la vida col·lectiva del nostre poble.
Contents. Contents i agraïts a la gent de Maria. Persones i entitats
que ens ajuden en les nostres activitats i que a la seva manera i en
els seus àmbits també fan feina pel poble. Com les dues associacions
i la persona que vàrem voler distingir amb la nostra pagesa en el
sopar. L’Associació Cultural Rock’n’Rostoll, o la implicació dels
joves, a la seva manera i en el seu món d’interessos, en la vida del
poble. Organitzadors de la moguda musical més curiosa i innovadora
(i ara hi hauríem d’afegir, multitudinària) que es fa avui a la nostra
illa, han superat la seva majoria d’edat i una nova fornada de joves
del poble n’han assumit ja el relleu, prova que el concert i els altres
actes que organitzen són una marca que no estan disposats a deixar
perdre. I els voluntaris de l’Agrupació de Protecció Civil de Maria,
o l’altruisme al servei dels ciutadans. Una agrupació jove però que
ja s’ha fet imprescindible en la nostra vida col·lectiva. Els nostres
àngels de la guarda particular que ens ajuden quan més els
necessitam. Quan hi ha una emergència (foc, accidents, vigilància i
protecció en els esdeveniments de masses, etc.), la seva presència
esdevé immediata i ajuda a pal·liar els efectes de l’impacte del
moment. I finalment les persones. Individualment, amb el seu
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comportament, actitud i activitat. Persones com l’amo en Joan Ferriol, amic i col·laborador de la revista,
pràcticament fins a la seva mort. Una presència que il·lustra de primera mà allò de què es nodreix una revista
com la nostra. La gent del poble. Tota aquella gent que té coses a dir i que en fa ús a l’hora d’expressar-ho. Les
seves col·laboracions assenyades i entenedores, sempre tenien el perfil d’una lliçó moral que amb l’experiència
viscuda, ajudaven a entendre millor coses de l’actualitat.
Tres distincions que reflecteixen prou bé una comunitat complexa, heterogènia, i viva que no es resigna a
veure passar les coses, sinó que s’hi implica i ajuda a fer un poble millor.
… a la preocupació.
Preocupats, molt preocupats, ens hem quedat davant l’anunci aparegut a la premsa on l’actual Govern Balear
anul·lava les ajudes que l’anterior govern havia concedit a les publicacions en llengua catalana sense ànim de
lucre. A nosaltres ens arribà a la revista en forma d’un correu electrònic que textualment deia així:
Senyor / Senyora,
Us inform que, d’acord amb les directrius de la Conselleria de
Vicepresidència del Govern de les Illes Balears i la Secretaria General de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, s’anul·len els procediments
de concessió de subvencions per l’any 2011 encara oberts. És per això que
les convocatòries d’ajuts per a premsa escrita integrament en català i per a
accions de dinamització i integració de nouvinguts no seguiran amb el
procediment de concessió.
Atentament,
Direcció General de Cultura i Joventut
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
Preocupats, perquè aquest anunci no era més que la continuació d’un seguit d’intencions (i algun fet ja consumat)
que el nou govern duu a terme en contra de la normalització i ús de la llengua pròpia de les Illes Balears en
espais on havia aconseguit una certa normalització, gràcies a les obligacions que la Llei de Normalització
Lingüística (aprovada per tots els partits, també pel PP), marcava per als diferents governs autonòmic, illenc i
municipal.
Publicacions com la nostra (i això ells ho saben perfectament) només són possibles si hi ha gent que hi faci
feina desinteressadament i que els poders públics ajudin i facilitin recursos perquè tirin endavant. Amb una
població formada i lectora en castellà, fer-se un forat en el món comunicatiu en català, és molt difícil. I si a més
allò que vols és fer un producte digne i de qualitat, sense fer-hi negoci, i que els subscriptors no hagin de cobrir
totes les despeses de producció, has de fer miracles per fer quadrar els comptes. Per això aquestes ajudes
anuals feien possible que els subscriptors no haguessin de pagar més i poder millorar la feina amb equips
d’edició que facilitaven la feina d’elaboració de la revista.
Preocupats, perquè, tal com dèiem, aquest govern sembla emproat a fer desaparèixer la nostra llengua de la
vida pública i arraconar-la en els pocs àmbits on havia aconseguit una certa presència. A les intencions de
derogar la Llei de Normalització Lingüística, reduir el pes de la llengua en el món educatiu, treure la nostra
llengua dels requisits per accedir a la funció pública, tornar fer entrar la llengua castellana en la programació
d’IB3, s’hi ha d’afegir ja, com a fet consumat, el tancament programat de la Televisió de Mallorca i d’Ona
Mallorca, l’eliminació (en aquest cas és l’Ajuntament de Palma) dels dinamitzadors culturals que treballaven
en les barriades de Palma per integrar culturalment i lingüísticament els joves i cohesionar una societat que es
mostra perillosament desvertebrada per una immigració massiva i descontrolada, en una societat poc preparada
per integrar culturalment i socialment tants nouvinguts, a més de premiar amb càrrecs de responsabilitat
institucional, personatges que s’han distingit pel seu antimallorquinisme lingüístic...
Preocupats, molt preocupats per aquest camí iniciat per un Govern, el nostre, el de tots, que hauria de ser el
primer a defensar i promocionar l’ús de la nostra principal senya d’identitat, la nostra llengua, en lloc d’esdevenirne el botxí.
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PROGRAMA DE LES FESTES DE LA MARE DE DÉU 2011
Dissabte, 27 d’agost
09.30h Carreres ciclistes. Categories: Alevins, infantils,
promoció, màster 40-50-60 i open.
Organitza: Club Ciclista Maria de la Salut. A la Plaça des
Pou.
XI TROBADA DE PAGESOS I CAÇADORS
10.00h Tirada de Guàtleres. Organitza: Societat de
Caçadors «Sa Guatlera». A Son Roig.
21.00h Festa dels caçadors: Entrega de trofeus, sopar i
ball. Organitza: Societat de Caçadors «Sa Guatlera».
Patrocina: Ajuntament de Maria. A la Plaça des Pou.
23.00h Festival Rock’n’Rostoll.

Escenari Rock
JAZZ SKA
SO WHAT
Son and The Holy Ghosts
Miki Serra
Beach Beach
Rec/On
Doctor Martin Clavo
Escenari Electrònic
Dj Tolo Mascaró
Dj David Martinez
Dj Patrick Turner
Dj Cesar de Melero
A Son Perot
Dimarts, 30 d’agost
20.00h Festa fi de curs de l’Escoleta d’Estiu. Organitza:
Ajuntament de Maria. Al Poliesportiu.
Dijous, 1 de setembre
14:00h Hissada de la bandera que fa fideus, amb
l’animació de la colla de xeremiers de Maria de la Salut.
A l’Esglèsia.

Divendres, 2 de setembre
21.30h Sopar popular.
L’Ajuntament posarà les taules i les cadires, El menjar i
les begudes les haureu de dur vosaltres, es prega reservar
taula abans de dia 1 de setembre. Demanam la
col·laboració de tots per la recollida selectiva de fems.
1.- Damunt les taules trobareu sacs de fems per fer la
neteja de la taula.
2.- Pregam que, després, els dipositeu als contenidors que
hi haurà als voltants de la Plaça.
3.- Pregam que, després de sopar i abans del Play-Back,
desmonteu la vostra taula i les acaramulleu als costats de
la plaça.
Organitza: Ajuntament de Maria. A la Plaça des Pou.
22.30h Presentació F.C. Maria de la Salut. A la Plaça des
Pou.
23.00h Play-Back per a adults i per nins i nines d’entre
13 i 15 anys.
Inscripcions a l’Ajuntament fins a les 14h de dia 1 de
setembre. Patrocina: La Caixa. A la Plaça des Pou.
01.30h Festa disco FEVER (música anys 70,80,90 i 2000)
amb DJ’S Tony Morales, Grooveman, Pep Tronic i Jordi.
Patrocina: Bar Cas Xigaler.
Dissabte, 3 de setembre
10:00h Torneig futbol benjamí Festes de la Mare de Déu
amb els equips.
U.E.PETRA,C.E.CAMPANET
C.D. MONTUIRI,F.C.MARIA DE LA SALUT
Organitza: F.C. Maria de la Salut. Al Poliesportiu.
16:00h Torneig futbol aleví Festes de la Mare de Déu
amb els equips.
U.E. PETRA,F.C. JOVENTUT CAN PICAFORT
C.D. MONTUIRI,F.C. MARIA DE LA SALUT
Organitza: F.C. Maria de la Salut. Al Poliesportiu.
Diumenge, 4 de setembre
17.00h Concurs de dibuix infantil fins a 14 anys.
Organitza: Motor Club «Cop de Gas».
Patrocina: Ajuntament de Maria. A la Plaça des Pou.
18.00h Partit de futbol amistós.
F.C. MARIA DE LA SALUT - F.C. INTERMANACOR
Organitza: F.C. Maria de la Salut. Al Poliesportiu.
20.00h Gimkana nocturna per majors de 14 anys.
Organitza: Quintos 2011. A la Plaça des Pou.
Dilluns, 5 de setembre
17.00h Taller de purpurines per a totes les edats. amb
Antònia Bauzá. A la Plaça des Mercat.
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21.00h Primera semifinal futbet. Organitza: Bar
poliesportiu Km 0. Al Poliesportiu.
22.00h Segona semifinal futbet. Organitza: Bar
poliesportiu Km 0. Al Poliesportiu.
22.30h Cinema a la fresca.
TOY STORY 3, LA GRAN EVASIÓ
Patrocinen: Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears. Direcció General de Política
lingüística, Obra Social i Cultural de «Sa Nostra» A la
Plaça de Dalt.
Dimarts, 6 de setembre
11.00h Contacontes: «El nostre planeta en perill». A la
Biblioteca Municipal.
17.00h Taller d’estels per a nins/es de més de 8 anys amb
Antònia Bauzá. A la Plaça des Mercat.
22.00h Pregó de festes a càrrec d’Isabel Mestre Carbonell,
pels 37 anys exercint com a mestra de l’escola de Maria
de la Salut.
22.30h Ballada popular oberta amb l’actuació de:
Grup de música tradicional Tramudança
Quart Creixent (Ritme Folk)
Organitza: Ajuntament de Maria.
Patrocina: Ajuntament de Maria i Consell de Mallorca. A
la Plaça des Pou.
Dimecres, 7 de setembre
11.00h Taller de maquillatge corporal nins i nines.
Organitza: «Casal Jove». Patrocina: Ajuntament de Maria.
Al Casal Jove.
19.00h Desfilada de moda infantil. Organitza: Escoleta
Municipal. A la Plaça des Pou.
20.30h 3r i 4t lloc Torneig de futbet. Organitza: Bar
poliesportiu Km 0. Al Poliesportiu.
21.30h Gran final Torneig de futbet. Organitza: Bar
poliesportiu Km 0. Al Poliesportiu.
23.00h Gran revetlla amb les actuacions de:
PEP TONI ES CANTANTE
OVEJA NEGRA
JAZZ SKA
BAIX’N’NICOTINA
SWING I VALTONYC
Dijous, 8 de setembre
10.00h Passacarrers amb la colla de xeremiers de Maria.
Sortida de la Plaça des Pou.
11.30h Ofici Major. Presidirà l’ofici i farà el sermó Mn.
Mossen Julià Cifre Vanrell, amb l’agrupació “So de
Castanyetes” i la “Colla de xeremiers de Maria de la
Salut”.
13.00h Carreres de joies i cucanyes. Organitza: Motor
Club «Cop de Gas». A la Plaça des Pou.
18.00h Festa infantil amb el grup Xarop de joc. Organitza:
Ajuntament de Maria. A la Plaça des Pou.
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00.00h Revetlla amb les actuacions de:
ORQUESTRA CALIPSO
DUO HARLEN
FULANOS DE TAL
DJ FELI
Divendres, 9 de setembre
15.00h Torneig de truc. Al Pub Es Fixo.
17.00h XX Torneig Social Blitz. Partides de 5 minuts per
jugador. Organitza: Club d’Escacs de Maria. A la Plaça
des Pou.
21.30h Play-Back infantil.
Festa de s’escuma per a nins i nines.
Organitza: Club d’esplai «Es Rebrot».
Patrocina: Ajuntament de Maria. A la Plaça des Pou.
00.00h Festa pels joves. Al Pub Es Fixo.
Dissabte, 10 de setembre
16.30h XXII Torneig Escolar d’Escacs. Partides de 10
minuts per jugador. Organitza: Club d’Escacs de Maria.
A la Plaça des Pou.
18.00h Trobada de batukades. Organitza: MariaTukada.
A la Plaça des Pou.
23.30h Correfoc amb la «Colla de dimonis dels Infernets».
Organitza: Colla de dimonis dels infernets.
00.30h Concert en directe. Al Pub Es Fixo.
Diumenge, 11 de setembre
17.00h Verificacions dels motorets. Brusques de motorets.
Organitza: Motor Club «Cop de Gas». A la Plaça des Pou.
18.00h Missa i berenar per a la Gent Major. Gelat per a
tots. A la Plaça des Pou.
20.00h Combat de glossadors amb la participació de
l’Associació de Glossadors de Mallorca. Patrocina:
Ajuntament de Maria. A la Plaça des Pou.
Dimarts, 13 de setembre
19.00h Excursió familiar en bicicleta per nins majors de
10 anys o que vagin acompanyats pels seus pares. Sortida
de la Plaça des Mercat.
Dimecres, 14 de setembre
18.00h Taller de samarretes personalitzades per a nins
majors de 7 anys. S’ha de dur una samarreta blanca. Al
Casal Jove.
Divendres, 23 de setembre
20.00h Concert de música clàssica. «Concert de
Xaxofons»
Organitza: Cultura en Xarxa (CIM). A l’Esglèsia.
Dissabte, 24 de setembre
00.00h Festa Safari Club.
Organitza: Bark Km. 0 i Pub Es Fixo. Al Poliesportiu.
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Pregó de les Festes de la Mare de Déu de l'any passat

33 ANYS D’ESCACS A MARIA
Jeroni Bergas
Bon vespre a tothom, sigueu benvinguts homes i nines,
dones i nins, casats i fadrines, casades i fadrins, agnòstics
i republicanes, monàrquics i creients, a més dels alfils,
torres i cavalls, peons, dames i reis. Tampoc farem
distinció de colors, els escaquistes aprenem a estimar tant
el blanc com el negre, els dies com les nits.
Primer de tot agrair l’oportunitat que ens ha ofert el batlle
de ser aquí amb tots vosaltres i poder fer aquest pregó.
Fet gairebé insòlit, sinó en el camp de les associacions, sí
en el món dels escacs. Com associació de Maria més antiga
que palpita és tot un honor i plaer el fet de dirigir-nos a
vosaltres.
Parlarem d’escacs, de festes i de Maria. Perquè segurament
us demanareu: Donen els escacs per fer un pregó? Si
enumerassin tots els jugadors, col·laboradors o
simpatitzants de gent de Maria o amb vincles amb el poble
nostre que durant 33 anys s’hagin interessat en algun
moment pels escacs segurament que sí. L’altra opció es
comptar un per un els grans de blat que és la recompensa
que demanà el savi Sissa, inventor dels escacs, al seu rei.
Un gra de blat per la primera casella, dos per la segona,
quatre per la tercera, i així doblant cada vegada fins arribar
a la casella que fa seixanta-quatre. Alguns pensareu que
en sortiríem en menys de cinc minuts, però aniríeu errats,
molt errats. És tal la immensitat dels escacs que la summa
ens dóna un número de vint xifres, més d’un milió vuitcents mil bilions de grans de blat. Es necessitarien de
l’ordre de 1.135 anys de tota la producció mundial de
blat que és d’uns esquifits 650 milions de tones, en temps
de bonança, només per a ajuntar tot el blat que demanà
l’espavilat savi. Els pagesos de Maria, tot solets,
necessitarien al manco mitja eternitat.
Com en els escacs, aptes tant per monàrquics com per
republicans, les Festes de la Mare de Déu representen
una data d’encontre, un punt de trobada per a tots els
mariers i marieres, tant siguin agnòstics com creients.
Aquestes festes són temps de disbauxa i germanor. Temps
de compartir instants i recordar moments amb familiars,
amics i paisans. Alguns mariers una vegada a l’any, només
per les festes de la Mare de Déu, retornen a les seves
arrels i es retroben amb els seus. Als escacs ens passa el
mateix, alguns jugadors, grans i petits, només mouen les
peces una vegada a l’any, per aquestes festes. Podem tenir
missions distintes, ubicacions diferents, però tant als
escacs com a la vida, el rei i peó una vegada acabada la
partida tornen a la mateixa capsa, al mateix origen. Cada
dia vuit de setembre, com temps enrere feien els missatges,
peons, alfils, torres i cavall visiten la Mare de Déu per a
saber a quin rei els toca servir aquesta anyada.

El Club d’Escacs Maria de la Salut va ser fundat el dia 9
d’octubre de 1977, acta redactada a Davall Es Banc, a
l’actualitat local social de la Segona Ona. Ara som a punt
de complir 33 anys, l’edat de Crist, i el Club d’Escacs
s’ha convertit en el més actiu de les Illes Balears en els
darrers quinze anys, i possiblement un dels clubs amateurs
que organitza més activitats d’escacs de tot l’Estat. L’edat
de Crist no ens dóna mals averanys, ja tinguérem la nostra
pròpia crucifixió a l’edat de cinc anys, i en comptes de
tres dies, la resurrecció s’allargà cinc anys.
De la memòria d’abans de néixer. Amb aquest vers de
Lluc Mates, poeta nostre, es titula el primer capítol del
llibre Maria de la Salut, 20 anys del Club d’Escacs, i ens
relata la ressenya fefaent i més llunyana que ens oferí el
testimoni de l’amo en Bernat Poll i és el següent: “A
finals de la dècada dels anys vint creàrem a Maria una
societat cultural anomenada El Club de los Trece, en
referència al nombre limitat de socis que hi podien
pertànyer. El Bar de Ca’n Jaume Pastor (situat en
l’actual Plaça des Pou núm. 8, just aquí al darrere) ens
oferí deixar-nos una gramola (per a així poder organitzar
balls) amb la condició que empràssim una sala del local
com a seu social. No record que s’hi jugàs habitualment
als escacs, ja que els vells preferien el dominó i els joves
ens apassionaven més per les dames, (no va especificar si
era el joc). A finals dels quaranta els escaquistes de més
renom eren en Bernat Puigserver, de Sa Verdera, i
l’Apotecari, el senyor Estanislao del Campo. Després
d’aquests, just tinc record de n’Antoni Seguí que sovint
solia manejar les peces abans de l’any 50 quan s’embarcà
cap el Canadà”.
El calendari no s’atura i la brúixola del temps ens
situa al naixement dels anys setanta. Els virtuosos dels
escacs són assidus de Ca’n Morey per a perfeccionar el
seu joc. L’entusiasme de Tomeu Blanquet contagia als
altres aficionats per a organitzar un torneig.
Aconsegueixen un tauler de l’ O.J.E., que es trobava on
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hi ha a l’actualitat el Centre Sanitari; enllà hi havia a més
d’algun tauler, un tocadiscs, revistes seleccionades i fusells
de fusta per a fer instrucció, entre altres útils bàsics per a
l’educació de l’esperit (de l’època). Ens trobam al
desembre de 1971. Fa uns mesos el mític Bobby Fischer
acabava de guanyar el Torneig Interzonal celebrat a Palma,
definitivament havia reprès el camí que el conduiria a
ésser Campió del Món. El dia 29 començarà a Maria el I
Torneig d’Escacs amb el patrocini de la Caixa d’Estalvis.
Les partides es disputen al Tele-Club, onze són els
escaquistes inscrits. Conten les cròniques de l’època que
el torneig resulta molt disputat i igualat, i fins a la darrera
partida no es decideix la classificació final, encapçalada
pel triumvirat format per Tomeu Carbonell, Pere Salvador
Mas i Damià Quetglas.
A la primera quinzena de maig de 1974 es celebren a Maria
de la Salut els primers jocs escolars de la comarca d’Es
Pla, coincidint amb la inauguració del Poliesportiu on
emergia imponent l’emblemàtic cartell de l’Imperi. En
els escacs ja es comença a veure la innata predisposició
dels mariers en manejar amb facilitat manobres, ases,
madones, bisbes i molins. Resultarà campió infantil
n’Antoni Frau i subcampió aleví en Pedro Ramis.
L’empenta definitiva per a crear el Club d’Escacs
es dóna a l’estiu de 1977. Després d’un lustre quasi
sabàtic; peons, cavalls i acòlits, escampats per qualsevol
racó o rebolcant-se dins una polsegosa capsa, s’encaminen
de nou a per feina. Aquest any es produeix l’encontre
entre les dues primeres generacions d’escaquistes mariers.
Als mesos d’estiu es posa en marxa el segon torneig.
L’amo en Tomeu s’encarrega de les relacions públiques i
n’Enric Pozo i en Gaspar Mas de les tasques
organitzatives. La participació és molt nombrosa, duplica
la de cinc anys enrere. Les partides es disputen per tot
arreu, especialment al Tele-Club. Durant el torneig es
produeixen les primeres converses que en breu portaran
al naixement del Club d’Escacs. El torneig es disputa pel
sistema de lliga. Els representants de la vella guàrdia es
situen al capdavant de la classificació, encapçalada per
en Pep Sabater; seguits de ben a prop per la nova armada.
El final del torneig representa el punt d’inflexió entre
ambdues generacions.
A l’Acta de Constitució del Club d’Escacs es llegeix
literalment: Club d’Escacs Maria de la Salut. Diumenge
9 d’octubre de 1977, 18’30 hores. Presidirà la primera
Junta Bartomeu Carbonell Jordà, i com a vicepresident
actuarà Antoni Torelló Gual. Fins a deu directius. Avui
en dia, els mateixos jugadors ens repartim els càrrecs,
que anem intercanviant de tant en tant. No són importants
els càrrecs, sinó les persones. El secret de la pervivència
del club és senzill, fa honor al lema de la Federació
Internacional d’Escacs: Gens una sumus, formam una sola
estirp, som una família. Una de les persones que més ens
animà en federar-nos fou en Pep Bauzà, del Club de Petra,
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més conegut al poble de Maria per haver regentat durant
uns anys el Restaurant Ses Tarragones.
Vuit de setembre de 1978, aprofitant data tan assenyalada
es legalitza la situació del Club d’Escacs i s’aproven els
Estatuts del Club Polideportivo Ajedrez Maria de la Salud,
així literalment. Aquesta data conduirà a quantificar
erròniament l’edat del Club d’Escacs als més insignes
biògrafs socials. La legalització del Club d’Escacs Maria
suposarà una forta empenta per a l’associacionisme dins
el nostre poble, a partir dels nostres Estatuts el Club
Ciclista començarà a donar els primers cops de pedal
com una secció del Club d’Escacs, ens trobem al
novembre de 1979. Tot gràcies a l’exercici de n’Enric
Pozo que per aquesta època actuava com a Secretari
Universal a les associacions de Maria
El mes de setembre de 1980 es convoquen eleccions al
Club d’Escacs, aquestes especialment es recorden per
ésser les primeres eleccions democràtiques a una
associació de Maria. Però de vegades, moltes més vegades
que les que imaginam, les majories s’equivoquen i el Club
d’Escacs entra a una època de penombres i foscor de la
qual no despertarà fins a l’estiu de 1987, de mans de Pep
Ferriol qui encapçalarà el ressorgiment del club.
Aprofitant l’oportunitat per a normalitzar el nom del Club,
els Estatuts i totes les activitats que portam a terme. Fent
Carrerany contribuirà a despertar-nos del xubec
organitzant a través de Radio Maria i Miquel Ferriol el
VII Torneig d’estiu l’any anterior. La història dels primers
anys de la segona època és narrada a les pàgines de Fent
Carrerany.
En el Club d’Escacs no hem dubtat en col·laborar amb
qualsevol associació de Maria que ens hagi demanat un
cop de mà, o un cop de gas en el cas del Motor-Club o
ajudar i compartir espais amb la Penya Barcelonista des
de la seva creació, l’any qui ve estan d’aniversari,
compleixen vint anys. Hem col·laborat en els tornejos
d’estiu de futbet que sempre tenien les finals per les festes
i ens encarregàvem de fer el calendari amb els programes
informàtics per fer els aparellaments dels tornejos
d’escacs. No ens oblidem l’Exposició dels 25 anys del
Mariense que des que es morí hem passat a ser l’associació
més veterana. I col·laboracions amb altres associacions
de tant en tant. Dintre de les nostres possibilitats hem
ajudat a ubicar a Maria en el mapa i que no se la confongui
amb Santa Maria.
Tampoc dubtàrem en recolzar la revista Sa Plaça i
organitzar la I Diada de Terceti (setembre 2002, amb
l’edició del llibre Terceti) i la II Diada al novembre de
l’any següent. El Terceti és un joc de cartes que a
l’actualitat només es juga a Maria, i que és esmentat a La
Ignorància del 4 d’octubre de 1879 i també apareix a les
notes de Mossèn Alcover per a l’elaboració del seu
Diccionari. Un joc que és patrimoni de Maria i que cal
conservar i que n’Enric Pozo anomena encertadament els
escacs de les cartes.
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Com a equip debutàrem l’any 1978 en competició
federada, ascendint la temporada següent com a Campió
de la Segona Categoria, Part Forana. Després del seu
retorn a la competició, l’equip ascendirà de nou a la
categoria d’argent la temporada 1990-91, com a campió
de la segona categoria. D’ençà, no s’ha abandonat mai la
Primera Categoria, tret de la temporada 1994-95, militant
a la Categoria Preferent, màxima dels escacs mallorquins,
destacant, que ho férem únicament amb jugadors propis
(locals i de la contrada) i amb una actuació força digna.
Fet que s’ha repetit la temporada 2007-8. Aquesta mateixa
temporada hem disputat la promoció d’ascens a la
categoria Preferent però vàrem sucumbir davant l’històric
Tròpic de Calvià. A l’abril del 2003 l’Associació Fent
Carrerany, ens atorgarà la preciosa pageseta, obra de Maria
Antònia Roig.
Els èxits esportius més destacats han estat els següents:
Xisco Mestre subcampió de Mallorca i de Balears cadet
l’any 1990, i l’any següent campió de Mallorca Escolar.
L’any 1991 tenim el triomf de Jeroni Bergas al IV Open
La Beata, que representà clavar una pica a Flandes, un
mariando triomfant a La Vila, recordem que l’any que ve
es compliran 175 anys sent poble, també s’imposà l’any
anterior en el poble veïnat aconseguint el Campionat de
Mallorca de Segona Categoria, on en Miquel Ferriol es
proclamà subcampió; en Jeroni repetirà triomf l’any
següent, aquesta vegada a Felanitx en la categoria
superior; ara que la seva victòria més estel·lar l’aconseguí
l’any 1996 a Alcúdia adjudicant-se el I Torneig d’Hivern,
amb el cent per cent de puntuació. Al 1999 Monserrate
Munar es proclama campió de Mallorca de la Tercera
Categoria. A l’actualitat comptam possiblement amb el
millor jugador aleví de les Balears, ell és en Nadal Roig,
del Restaurant Sa Creu de Petra. Campió de Mallorca sub8
i sub10 l’any 2008, així com subcampió de Balears sub10
i novè classificat en el primer Campionat d’Espanya sub8,
celebrat a Motril. Llàstima que perdés la darrera, que va
tenir unes quantes vegades guanyada, el triomf li hagués
suposat la tercera posició final. Enguany s’ha hagut de
conformar amb el subcampionat sub10 de Mallorca i de
Balears, i una bona actuació al Campionat d’Espanya de
la categoria.
La faceta més destacada del Club d’Escac Maria
de la Salut en els darrers anys és la d’organitzador, i aquí
les festes de la Mare de Déu ens ofereixen el marc ideal
per a portar els escacs al carrer. Des de fa més de dues
dècades les Festes de la Mare de Déu són sinònim d’escacs
a la Plaça de Maria, malgrat algun any la pluja ens hagi
fet refugiar-nos al nostre local de l’edifici de la Tercera
Edat. Des de 1988 el Club d’Escacs forma part activa del
programa d’actes de les Festes de la Mare de Déu,
compartint cartell amb les carreres de joies, pal ensabonat,
xeremies, ofici major, futbol, carreres ciclistes, berbenes,
i un llarg etc. Aquest primer any amb la celebració de les
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primeres partides simultànies al nostre poble, l’encarregat
fou el mestre Balear Carles Mas. Actualment portam 18
edicions del Torneig Social que començà a jugar-se per a
Pasqua i des de la sisena edició passà a jugar-se per la
Mare de Déu, prenent el relleu del Torneig per Equips
que de 1989-1994 disputà les seves sis edicions en el marc
de les nostres festes patronals; dimarts dia 7 està prevista
la 19ena edició. Hi sou tots convidats. Però la nostra
activitat emblemàtica de les festes és el Torneig Escolar
que sempre s’ha jugat per les festes de la Mare de Déu de
forma ininterrompuda des de 1990, el passat diumenge
celebràrem la darrera edició, la 21ena. Emperò la nostra
petita joia, sens dubte, és el Torneig Obert, que alguna
edició ha celebrat alguna ronda durant les festes de la
nostra patrona, torneig que és tot un clàssic dels escacs
mallorquins, segon torneig illenc més antic després del
de Sant Jaume d’Alcúdia. Diumenge dia 3 d’octubre es
celebrarà, una vegada més al Racó de Cas Metge Monjo,
la 30ena edició, recuperant la periodicitat anual dels
darrers 22 anys. Per no deixar cap celebració de banda
durant vuit anys organitzàrem el Torneig de Nadal de
partides de quinze minuts per jugador (1988-95).
Darrerament per a promoure els escacs entre els més petits
l’any 2005 creàrem el Torneig Primavera, torneig de
promoció sub12, que a l’actualitat ja porta sis edicions; a
les tres darreres s’ha creat un grup sub16.
També hem organitzat en dues ocasions el Campionat de
Mallorca Individual, en les distintes categories, (1993 amb
la presència de quasi dos-cents jugadors, i 2002, aquesta
segona amb motiu del vint-i-cinquè aniversari del club) i
el Campionat de Balears Cadet (1990), on es donà a
conèixer un nen menorquí de set anys en proclamar-se
campió. Som testimonis del naixement d’un campió: Paco
Vallejo, anys després campió d’Europa juvenil i actual
campió d’Espanya absolut. Maria serveix de trampolí al
jove campió, els directius del Club acompanyaren a Muro
el pare del jugador on li presenten Miquel Illescas qui
realitzava unes simultànies en el poble veïnat. Illescas li
recomana com a primer entrenador de renom a Javier
Ochoa, l’actual President de la Federació Espanyola. Al
lliurament de premis assistirà el gran mestre català, el
millor jugador espanyol aleshores, que amb els anys
assolirà set campionats d’Espanya, tercer jugador amb
més victòries juntament amb el nostre Artur Pomar i
Antoni Medina. A l’any 1990 compartírem amb Illescas
una diada d’escacs a Ses Tarragones i trucs davant Cas
Xigaler.
Al desembre de 1989 organitzam la Simultània del gran
mestre rus Alexei Dreev, aleshores campió d’Europa
Juvenil. L’esdeveniment recordava tal qual l’expectació
de la pel·lícula de Berlanga Bienvenido Mr. Marshall amb
dos russos a Maria. Tot un espectacle que fins i tot amb el
simultaniejador ben abeurat de Martini no aconseguírem
derrotar-lo.
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Una altra faceta prou important és la de divulgació dels
escacs destacant en primer lloc l’edició de llibres:
L’esmentat anteriorment Maria de la Salut, 20 anys del
Club d’Escacs, supòs que ens esperarem a complir els
cinquanta per a publicar la segona part, però més que un
llibre potser ens surti una enciclopèdia. Cal ressenyar que
aquest llibre té unes portades precioses obra de na Maria
Antònia Roig, un dibuix de les quals hem adoptat com
anagrama del Club d’Escacs. Per a no estar aturats l’any
següent realitzàrem l’Exposició El móns dels escacs. El
2006 creàrem el Premi Artur Pomar, que enguany abasta
la seva cinquena edició, que distingeix al jugador illenc
en edat escolar més destacat al nostre criteri, premi que
es lliurarà en el marc del Torneig Obert. A Arturito també
li hem dedicat la nostra Biblioteca, que porta el seu nom.
Tal vegada la tasca més laboriosa i emotiva hagi estat
l’edició del llibre Artur Pomar, jugador d’escacs. Amb
motiu del seu 30è aniversari el Club d’Escacs prengué la
iniciativa de rendir un merescut homenatge a l’escaquista
mallorquí per excel·lència, Artur Pomar. Jeroni Bergas,
aleshores president del club, s’animà a portar la idea a
bon terme en forma de llibre que comptà amb l’important
suport del programa L+ de Mallorca Rural. La societat
espanyola, i en particular la mallorquina, tenim un deute
de reconeixement cap a la figura d’Artur Pomar. Arturito
Pomar fou tot un fenomen sociològic, no sols esportiu,
que va alimentar d’il·lusions els espanyolets de la
desesperant i desesperada Espanya de la postguerra.
Arturito fou el protagonista absolut dels primers anys del
No-Do, els noticiaris documentals que es projectaven als
cinemes, fonamentalment abans de l’aparició de la
televisió, on el règim cercava adoctrinar i amansir els
ciutadans. Arturito era el principal protagonista, amb les
aparicions de Franco de cacera, pesca o inaugurant algun
pantà, o els balls de la secció femenina. En els seus anys
de nin prodigi, Pomar fou utilitzat com una icona, com a
imatge del règim de la pretesa intel·ligència superior dels
espanyols, per a anys després llançar-lo a les escombraries
com una joguina esquinçada que només fa nosa. La
presentació del llibre coincidí amb la celebració del
XXVIII Torneig Obert d’Escacs en el racó de Cas Metge
Monjo, comptant amb la presència del més important
cronista en el món dels escacs, el basc Leontxo García.
La propera passa del club serà la de conquerir l’espai
virtual. Començarem per tenir pàgina web pròpia.
Per altra banda, la tasca del Club d’Escacs Maria no sols
s’ha limitat al terme de Maria, hem abastat quasi tota
Mallorca. A part d’obrir una sucursal a Muro, durant
quatre anys del 2005 al 2008 disposàrem d’un equip filial
jugant a Muro on el febrer del 2005 la nostra gran promesa,
Nadal Roig, debutà en competició federada abans de
complir els cinc anys, i perquè no es quedés en una simple
anècdota va guanyar la seva partida que facilità la victòria
del nostre equip en l’encontre. L’expansió del club
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comença el 2001 amb la fundació de l’Associació de
Monitors d’Escacs de les Illes Balears, amb membres
destacats del Club d’Escacs Maria i el Club La Balanguera
de Palma, un club veterà de la part forana i un club jove
de Palma. L’Associació s’ha encarregat de promoure els
escacs en tots els nivell i àmbits: organitzant tornejos,
simultànies, cursos de monitors, portar els escacs a les
escoles, editar la revista Papers d’Escacs, tríptics didàctics,
emprar els escacs com una eina d’acció social: portant
els escacs a centre de discapacitats, tant físics com mentals,
al centre penitenciari, a centres hospitalaris. Tasca els
primers anys quasi exclusivament a Mallorca i des del
novembre de l’any passat allargant els braços a la
federació i arribar a tots els indrets de les Illes, sota el
lema Els escacs a l’abast de tothom. Prèviament ja al
maig de 2009 va correspondre al Club d’Escacs Maria
rescatar la federació balear i presidir-ne la junta gestora
per a encaminar-la en el procés electoral, estancat des de
feia quasi un any.
No podem desaprofitar l’oportunitat i intentar vendre el
nostre producte i reivindicar la pràctica dels escacs. Parlar
dels beneficis dels escacs i dels avantatges de jugar-hi.
No volem passar per xarlatans intentant col·locar-vos la
pedra filosofal o un medicament prodigiós. Perquè els
escacs no ho són, però s’hi acosten.
Alguns ens parlen dels escacs com un joc bèl·lic o
maliciós, i com a tot a la vida l’excés pot acabar en vici,
però els escacs són un joc que donen sortida a l’agressivitat
de forma incruenta, on són determinants l’objectivitat i
l’empatia.
Els escacs poden ser practicats amb un o diversos
objectius, dintre dels quals podem destacar: Diversió i
entreteniment; competició; millorament de la
concentració, la memòria i la creativitat o com a
complement a l’educació i formació de nens i joves. Al
respecte deia Lasker, segon campió mundial: “La missió
dels escacs a les escoles no és l’erudició de treure mestres
d’escacs. L’educació mitjançant els escacs ha de ser
l’educació de pensar per un mateix”. Emanuel Lasker fou
un escaquista, matemàtic i filòsof alemany, campió del
món de 1894 a 1921. De la seva vida al marge del tauler
sabem que va ser amic de Einstein, les teories del qual
seguia amb interès. Einstein era un gran aficionat als
escacs, que de tant en tant hi jugava, ara que Einstein es
va fer famós per treure’ns la llengua, descriure l’efecte
fotoelèctric i fer embogir els rellotges, demostrant que el
temps és relatiu. Teoria de la Relativitat que té una senzilla
explicació: tot depèn del punt de vista de l’observador,
de la seva situació. Més d’una vegada m’han demanat
com podem estar tantes d’hores asseguts, sense xerrar,
pendents d’un tauler, sense avorrir-nos. La resposta és
clara: Tu que ets caçador? I tu no has estat mai un bon
grapat d’hores a un aguait esperant un conill? I no
t’avorreixes? Doncs el mateix.
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Als escacs se li han reconegut múltiples beneficis en les
àrees del desenvolupament de la capacitat intel·lectual i de
les habilitats d’intel·ligència emocional. S’ha donat el cas
que alguns règim totalitaris han prohibit els escacs. La raó
és molt simple: els escacs ensenyen a pensar i prendre
decisions.
De la innocència del nostre joc se n’aprofiten molts. Els
escacs són la Ventafocs en el món de la publicitat. Vesteixen
molt bé, tenen bona imatge, són eixos de nombroses
campanyes publicitàries, però no obtenen mai cap profit.
Quan vas a cercar patrocinadors t’amollen “és que els escacs
no venen”. Emperò infinitat de personatges públics no
dubten en retractar-se amb un tauler per davant.
Però com a tot a la vida, on hi ha benefactors hi ha
detractors, com els refranys, en podem trobar en un sentit
o l’altre.
Per una banda: Si vols destruir un home, ensenyi-li a jugar
als escacs, se n’ufanejava l’escriptor Oscar Wilde. Encara
més radical és l’escriptor de novel·la negra Raymond
Chandler: Els escacs són el més gran desaprofitament de
la intel·ligència humana després de la publicitat. Més a
prop nostre tenim Miguel de Unamuno: Els escacs procuren
una sort d’intel·ligència que serveix únicament per a jugar
als escacs. D’aquest darrer hem de dir que era aficionat i
no era mal jugador, però les seves declaracions són més
fruit de la frustració per no abastar l’excel·lència en els
camp que va conrar: escacs, literatura i filosofia.
Per l’altra banda tenim el poeta anglès Lord Byron qui
afirmava que La vida és massa curta per als escacs, on el

CABÒRIES D’ESTIU
A vegades els diaris dels mesos d’estiu per acabar d’omplir
les pàgines hi posen noticies sense cap interès o be
històries frívoles; però també succeeix que a vegades hi
ha entremig algunes notícies que tenen un gran interès i
passen desapercebudes dins aquesta mar de bajanades.
Fa unes setmanes venia una notícia en què s’informava
que finalment s’havia pogut demostrar quin era el motiu
del perquè els espermatozous es dirigien ràpidament i
certerament, i finalment s’unien fortament, als òvuls: una
mol.lècula de sucre a la superfície dels òvuls feia que
s’estimulàs l’atracció química de l’espermatozou i
s’iniciàs el proecés de la fecundació i començàs a tenir
vida un embrió.
I vaig dir que havia de comentar aquesta notícia als molt
intelil·ligents lectors de Fent Carrerany. Si un s’entretén
una miqueta sobre aquesta noticia, resulta un fet evident,
com no podía ser d’altra manera, i no vull llevar cap mèrit
als investigadors que ho han descobert.
Ja sabem el perquè l’espermatozou persegueix l’ovul: per
aglapir el sucre, perqèe li agraden les coses dolces. I fins
aquí és ben normal, a qui no li agraden les coses dolces?.
I en les coses de l’amor encara més.
Quantes vegades ho deim: la meva al·lota és molt dolça,
aquella morena és un dolcet, quina besada més dolça vaig

matemàtic escocès Napier, reconegut per haver descobert
els logaritmes, afegia Dels escacs s’ha dit que la vida no
és prou llarga per a ells; però això és culpa de la vida, no
dels escacs. El genial Alekhine afirmava Alguna vegada
els homes van haver de ser semi-déus; si no, no haguessin
inventat els escacs. I en el mateix sentit el Dr. Tarrasch, un
dels millors jugadors d’escacs de finals del segle XIX: Els
escacs, com l’amor, com la música, tenen la virtut de fer
feliços als homes. Molts som del parer de Mijail Tal, campió
mundial en la dècada dels seixanta, i és que Si prohibissin
els escacs, probablement em faria contrabandista. Per a
Bobby Fischer, l’escaquista més genial de tots el temps,
tot era més simple, Els escacs són la Vida. Però cal tenir
present l’opinió de Boris Pasternak, poeta i novel·lista rus,
Els escacs no són com la vida... tenen regles!
Si el cor del Club d’Escacs parlàs diria:
Gràcies l’amo en Tomeu. Gràcies l’amo en Toni. Gràcies
Pep, Enric, Gaspar, Jeroni, Simó, Rafel, Tonis, Miquels,
Macià, Sebastià, Pere Antonis, Xisco, Catalina, Pedros,
Monserrate i Xisca. Gràcies Guillem, Joan Josep, Miquel,
Nadal, Valentí i Vicenç. Ja ho sabeu: Practicau els escacs,
un esport per a tota la vida.
Ha arribat el moment d’acomiadar-se i de donar el sus a les
festes: Gaudiu-ne, compartiu-les i que la vida no us faci
escac i mat. En tot cas, si la vida us dóna l’esquena, no ho
dubteu, tocau-li el cul!
Salut i Bones Festes!

fer a la meva al.lota; això un ho pensa encara que no ho
digui. I tots recordam els primes besos: ens quedava un
regust ben dolç, i les primeres vegades que posàvem mà
una mica més amunt dels genolls, ens agafava una frescor
dolça i ja ens imaginàvem com podía acabar.
Dit clarament: les coses dolces, la dolçor, el sucre, en
definitiva, és l’eix central de les coses de l’amor, i per
tant el fet del perquè l’espermatozou encalci l’òvul fins a
fecundar-lo, no podia ser d’una altra manera. Encara no
sé com els investigadors han tardat tant a descobrir-ho.
Per això estic ben segur quan ens fan les ensaïmades,
sempre estan ben ensucrades, les coques de cuarto són
tan dolces, la llet d’ametlla es dolcíssima, i així podriem
seguir dins la rebosteria casolana. És la manera com les
dones ens engatussen fins que caiem dins els seus braços.
Però quina abraçada més dolça quan hi som! Ens hi trobam
tan bé que voldríem que el temps fos etern.
Si ens fixam en la saviesa popular, ara entendrem perque
els castellans ho tenen tan clar des de fa tan de temps; ells
en diuen: azucar polvo.
Òbviament!
Que acabeu de passar un bon estiu.
Antoni Gelabert Mas
Maria de la Salut, estiu 2011.
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Més de tres-centes persones acudeixen a la primera
Marxa Jove pel Territori
El vespre del dissabte 27 d’agost ha tengut lloc la primera
Marxa Jove pel Territori a Mallorca. La caminada entre
Sant Joan i Montuïri, convocada per una quinzena
d’entitats juvenils de l’illa, s’ha iniciat a les 19.20h. Unes
tres-centes persones, la majoria d’elles joves, han donat
suport a aquesta iniciativa de caire lúdic i reivindicatiu.
Durant més d’una hora s’ha seguit el trajecte de forma
paral·lela a la carretera que uneix ambdues poblacions.
Banderes verdes amb la silueta de Mallorca en blanc i
senyeres de diferents municipis han acompanyat la Marxa.
El recorregut ha durat una hora i quart i no hi ha hagut
cap tipus d’incident. El servei d’ordre, format per cinc
persones de la Comissió Marxa Jove, més un cotxe de
suport i una ambulància, han vetllat per a què tot anàs bé.
L’únic punt complicat ha estat en arribar a Montuïri on
l’organització ha hagut de dirigir el trànsit a la rotonda
d’entrada. També dins el nucli urbà de la població, s’ha
hagut de fer així.
A les 20.30h hores hem arribat a la piscina del pub ‘es
Dau’ de Montuïri. Tot i que, en un principi, estava previst
celebrar el fi de festa a la plaça municipal de l’avinguda
del mateix nom, per motius pràctics s’ha optat pel lloc
esmentat. A partir de les 21.00h i després de llegir el
manifest, s’ha començat a servir el sopar i a les 21.30h
s’han iniciat els concerts. Així, Biel Majoral,
Rock’n’press, Pep Suasi, Barrumbada i es Reboster han

interpretat vàries cançons en acústic. Membres de
l’organització i voluntaris han fet viatges en cotxe cap a
Sant Joan, on es trobaven aparcats els vehicles dels
participants.
Des de la Comissió de la Marxa Jove pel Territori volem
agrair a tots i totes les participants la seva assistència,
així com a les entitats adherides i els músics la participació
a l’esdeveniment. Valoram molt positivament el resultat
de la primera convocatòria. Hem superat les expectatives
que ens havíem fixat i consideram la resposta com un
èxit, tractant-se de la primera edició de la Marxa. Això
ens encoratja a seguir realitzant marxes pel territori de
forma anual, intentant que cada vegada hi hagi més entitats
juvenils que s’hi sumin.

ON SOM?
L’altre dia vaig anar amb el tren a Palma i mentre
esperava a l’estació de Sineu vaig veure aquest
cartell. De tot d’una no sabia on era, a un poble
de la Península? No, perquè sinó la primera
llengua seria el castellà, o tal vegada només
estaria escrit en castellà. A un poble
d’Anglaterra, no perquè sinó estaria escrit en
francès. Idò?
Li vaig haver de fer una foto perquè no me’n
podia avenir d’aquest menyspreu per la nostra
llengua i la manca de respecte pels mallorquins,
ja que si us heu fixat està escrit en alemany,
anglès i castellà. I el català què?
Cal recordar que la llengua és el nostre signe
d’identitat i si nosaltres no en tenim cura, qui
en tendrà?
Eulàlia Ferriol
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AGRAÏMENTS ALS COL·LABORADORS DE LA XVIIa EDICIÓ DEL ROCK’N’ROSTOLL.
El passat dissabte 27
d’agost es va dur a terme a Son
Perot la XVII edició del
Rock’n’Rostoll.
Sota el títol de Rostoll
Verd el festival posà punt i
final a tota una sèrie de tallers
i activitats duites a terme pels
joves de Maria durant el mes
d’agost. Aquests tallers han
tengut com objectiu principal
dinamitzar l’oci juvenil i
fomentar la seva participació
Preparant el concert
en la vida del poble.
El festival començà passades les 22h i durà fins les
8 del dematí i hi passaren més de 3.000 persones durant
tota la nit. Per tal que aquest es pogués dur a terme cal
destacar la gran tasca dels voluntaris que s’encarregaren
del condicionament del terreny i organitzar-ho tot durant
els mesos d’estiu.
Des de l’Associació Juvenil Rock’n’Rostoll volem
agrair a totes aquestes persones que voluntàriament s’han

El taller de màscares

L'escenari llest per començar el concert

Dues imatges del taller de cervesa

involucrat amb el projecte i l’han fet possible un any més.
Cal agrair també la col·laboració d’aquelles
persones individuals que s’han ofert per ajudar sempre
que se’ls ho ha demanat.
També volem agrair la col·laboració i el suport a
l’Ajuntament de Maria de la Salut, Protecció Civil, Policia
Local, Bombers, Creu Roja, als comerços i empreses de
Maria i als propietaris dels terrenys utilitzats.
A més, hem de destacar el suport econòmic dels
patrocinadors sense els quals no hagués estat possible dur
a terme el projecte com l’Ajuntament de Maria i l’Obra
Social La Caixa.
Aprofitam per agrair a l’Associació Fent Carrerany
el premi de reconeixement que ens atorgaren al passat
sopar i donar l’enhorabona per la feina feta fins el número
300. Per molts anys més!
Moltes gràcies a tots i esperem no haver ocasionat
cap molèstia. Ens veim l’any que ve.
Associació Juvenil Rock’n’Rostoll.
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Sopar dels 25 anys
Ja ho deim a l’editorial. Gràcies, mil gràcies a
tothom que al llarg d’aquests vint-i-cinc anys ens ha fet
costat. Entre els molts objectius amb què va néixer
l’Associació ara fa just un quart de segle: ser subjecte
actiu de la vida social i cultural del poble, crear un mitjà
comunicatiu que servís alhora de portaveu de l’associació
i punt de trobada de les inquietuds de les seves persones i
col·lectius, els resultats cal considera-los enormement
positius.
I hi ha moments en què és humanament sa i
aconsellable, aturar-se, celebrar el que s’ha fet i compartir
amb els amics i col·laboradors, els resultats del viatge. I
que una entitat cultural com la nostra, moguda només a
base de voluntarisme i convicció profunda, aconsegueixi
reunir prop de 125 persones en un sopar, vol dir que la
feina feta no ha estat de bades.
Ca’s Padrí Toni fou l’escenari del sopar el primer
divendres d’agost, que coincidí, curiosament, amb la
primera de les fires nocturnes. Ens acompanyaren, el batle
de Maria i la vicepresidenta de l’OCB, l’autora de la
portada del número especial, na Xisca Bergas, na Maria
Antònia Roig, autora de les figuretes de pagesa de Fent
Carrerany, a més de representants de diferents associacions
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i molta altra
gent que volgué
compartir la
vetlada amb
nosaltres.
I com
que
som
conscients que
d’associacions
i interessos n’hi
ha molts i tots
ells fan una
feina tan bona o
millor que la
nostra, al llarg
de la nit férem
una distinció a
dues d’elles:
l’Associació Cultural Rock’n’Rostoll i l’Agrupació local
de Protecció Civil i, a títol pòstum, al nostre col·laborador
l’amo en Joan Ferriol.
El poble es construeix des de molts vessants i la
nostra intenció és seguir aportant el nostre parer i visió
molts anys més.
Gràcies a tots!
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BULLIT DE NOTÍCIES
associacions del poble: Rock’n’Rostoll i Dimonis dels
Infernets. Petits i grans han fet cap els horabaixes a
aprendre a fer cervesa casolana, a aprendre les virtuts de
l’agricultura ecològica, a fer màscares, etc. Unes activitats
que han dinamitzat aquest mes de vacances i han
entretingut i ensenyat a bona part dels nostres joves i
infants.

BALES DE PALLA ENMIG DEL CARRER
La ressaca del rostoll va arribar als carrers de Maria,
concretament al Carrer Nou i al Carrer Escola de nins, i
és que alguns dels assistents a la festa del dissabte 27
d’agost es dedicaren a escampar bales de palla pel poble.
En principi donaren la culpa als mateixos organitzadors
del rostoll i d’altres als quintos, però el cert és que no
foren ni uns ni altres, sinó un grup de joves de fora poble
que circulaven amb una macrofurgoneta.
És una llàstima que hi hagi gent que no entengui que per
passar-s’ho bé no fa falta embrutar.
ELS DIMONIS FAN UN ANY I ES PREPAREN
PER A LES FESTES
Els Dimonis dels Infernets
fan un any i ens ho han fet
saber amb una pancarta a
l’Ajuntament, com podeu
veure a la foto o si anau a la
plaça. Ens han arribat
notícies que el correfoc de
les festes serà una
celebració
d’aquest
aniversari amb personatges
nous, però no en podem dir
res més, ja sabeu que fan
molta por.
Des de la revista esperam
que puguin celebrar molts d’aniversaris i que nosaltres
ho puguem contar. Molts d’anys!
EL MES D’AGOST, CA SES MONGES PLENA
D’ACTIVITATS
Aquest passat mes d’agost Ca ses Monges ha estat escenari
d’un bon grapat d’activitats duites a termes per diferents

LA COMPANYIA LA IMPOSSIBLE GESTIONARÀ
CA SES MONGES
És indiscutible que Ca ses
Monges té un potencial
enorme, però també és cert
que el seu ús necessita d’una
planificació i gestió que faci
compatible els interessos de
la vida cultural i municipal del
poble, amb un adequat ús dels espais. Sembla ser que
l’Ajuntament ha arribat a un acord amb aquesta
Associació, per tal que dugui a terme aquesta gestió i
l’utilitzi com a espai base per a les seves activitats a canvi
de fer participar al municipi i la seva gent de les ofertes i
activitats que s’hi generin.
UN GRAPAT DE JOVES DE MARIA ES MOUEN
PEL PLA
La impressió generalitzada és que els joves, en general,
són uns conformistes i que són incapaços d’implicar-se
en la millora de la vida col·lectiva. Es diu que els hem ho
hem donat tot, que res no els ha costat res i que la seva
capacitat de sacrifici és nul·la. Una bona manera de
desmentir
L’AJUNTAMENT DE MARIA NO REBRÀ
ASSIGNACIONS DE L’ESTAT
La notícia va sortir a la premsa a finals del mes d’agost.
Dotze ajuntament illencs no rebrien l’assignació
econòmica de l’estat recaptada a través dels imposts i
destinada als municipis pel fet que aquests no havien
presentat els seus comptes davant el Ministeri d’Economia
i Hisenda tal i com requereix la nova Llei d’Economia
Sostenible. Entre aquests ajuntament figurava el de Maria,
amb una aportació estatal pendent que les fonts
periodístiques xifraven en més de 40.000 euros. Els
responsables municipals es queixaven que si no ho havien
fet havia estat per la manca de personal de les
administracions locals i no per falta de voluntat. Sigui
com sigui, a manca de recursos i entrades pròpies, el que
és cert és que els ajuntaments petits no poden tirar
endavant si els recursos estatals no arriben.
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BULLIT DE NOTÍCIES
QUÈ PASSARÀ AMB LA PLANTA DE
COMPOSTATGE?
Ja se sap que quan es governa no és igual que quan s’aspira
a governar. Abans d’arribar al poder les promeses poden
arribar a ser eternes, d’execució immediata i sense
discussió. Quan es governa tot s’alenteix, els ritmes
s’eternitzen i les solucions no arriben. Amb la planta de
compostatge de Maria passa alguna cosa semblant. Aquest
passat mes d’agost la Consellera de Medi Ambient del
Consell, Catalina Soler, visità la planta de compostatge
d’Ariany (situada a tocar del poble de Maria) i digué allò
de “ja ens ho mirarem”, “veurem que podem fer”, etc. Es
veu que les solucions no sempre són fàcils i les voluntats
no sempre tiren endavant.

Major. Suposam que l’actual escoleta municipal deixarà
de funcionar. Els desitjam tota classe d’encerts i ja saben
que tenen les pàgines de la revista a la seva disposició si
volen informar sobre alguna cosa o activitat.

FIRES NOCTURNES D'AGOST
Una altre vegada s'ha organitzat dues fires nocturnes
durant aquest mes d'agost. La primera tingué lloc el
divendres dia 5, coincidint amb el sopar del 25 aniversari
de l'Associació i a la qual ni hi poguérem assistir per aquest
motiu. La segona fou més concorreguda que la primera
segons ens han contat.

S’OBRE UNA ESCOLETA PRIVADA DE 0 A 3 ANYS
AL CARRER MAJOR
Amb un cartell a la façana de l’edifici (per cert, si hi són
a temps podrien posar un accent a la paraula ”sóc” o
substituir-la per “som”, i encara quedaria millor i, sobretot,
correcte) s’anuncia la propera obertura d’una escoleta
infantil de gestió totalment privada en una casa del carrer
TROBADA PER A L'EDUCACIÓ LENTA
La nostra amiga Kika Mas ens informa que es prepara
una trobada a Mallorca els dies 14, 15 i 16 d'octubre
dirigida a pares, mestres i educadors en general per a
millorar la manera d'educar els infants en una època amb
manca de valors i amb pèsims resultats. L'organitzador
és Guillem Ferrer i podeu trobar tota la informació al lloc
web www.pocapoc.org.
UNA FESTA D'AIGUA MOLT ADIENT
Perquè ha estat un agost ben calent la festa de l'aigua fou
molt encertada. Organitzada pels quintos tingué lloc el
passat dia 19 d'agost a la plaça del Mercat i allà s'ho
passaren d'allò més bé, ben remulls i ben contents.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

L'amo en Josep Vanrell Payeras ens deixà
el passat mes d'agost a l'edat de 78 anys. Vivia al
carrer Deulosal, número 13.

L'amo en Guillem Mas Carbonell va
morir el passat dia 30 d'agost a l'edat de 78
anys. Vivia al carrer Petra, número 13.
Que descansin en pau

BENVINGUTS:
Na Júlia Mulet Estarellas va néixer el passat dia 1 d'agost. És
filla d'en Pedro Mulet Molina i n'Ana Sofia Estarellas Massanet.
En Jaume Morro Perelló vingué al món el passat dia 1d'agost.
Els seus pares són en Jaume Morro Mas i na Martina Perello Tugores.
Na Luisa Fernanda Camacho Tandazo va néixer el passat dia
19 d'agost. És filla d'en Luis Arnulfo Camacho Alvarado i na Rosa
Narcisa Tandazo Castillo.
Na Neus Moranta Capó vingué
al món el passat dia 20 d'agost. Els seus
pares són en Jaume Moranta Bergas i
na Joana Maria Capó Gelabert.

En Toni Vicens Sureda va néixer a
Palma el dia 25 d'agost. És fill de
Francesc Vicens i n'Antònia Maria
Sureda Colombram.

N'Alex Mas Hernández va néixer
el passat dia 28 d'agost. Elsseus pares
són en Miguel Mas Bergas i n'Erica
Hernandez Calvo.
Enhorabona als seus pares i família.

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

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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El temps
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MES DE JULIOL
PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
36,3º C (Dia 12)
Temperatura Mínima
15,7º C (Dia 24)
Temperatura Mitjana
TOTAL: 0 LITRES 25,8º C
Mitjana Màximes
31,4º C
Mitjana Mínimes
20,1º C

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

Marga Moral Oliver ens ha deixat a l’edat de 28
anys. Vivia a Pollença i tot el poble en duu un dol
perquè era una nina bona al·lota, carinyosa; com
ella no n’hi havia.
La seva padrina és de Maria, la meva germana
Catalina Font Buñola, que no se’n pot donar
passada.
Els seus pares, padrins i tota la seva família no
l’oblidarem mai en vida, perquè se n’ha anat la que
més estimàvem.
Les veïnades de Sa Raval un centre de flors li
enviaren perquè li fes companyia, perquè se’n
recorden d’ella de quan venia per Maria.
Marga, jo t’ho vull dir que molts de parenostres et
resarem perquè et vtenim dins el nostre cor i mai
no t’oblidarem.
La teva tia que no t’oblida.
Margalida Font Buñola

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
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
Ja ha passat l’estiu però encara no ha acabat perquè encara
queda el millor, les festes de la Mare de Déu, per això la
portada de la revista d’aquest mes està protagonitzada
per una parella de balladors.
L’Editorial també va plena de festes i saraus perquè les
festes per als mariers marquen l’entrada a la tardor.
Seguim llegint i en Magí Ferriol a Memòria R.A.M. ens
parla de la seva estada a Lluc quan només tenia 10 anys i
en fa una valoració passats els anys.
La cultura és present a les pàgines següents amb
l’Exposició de Ferran Pizà a sa Capella Fonda i amb el
Programa oficial de les festes del 91. Si el consultam una
mica veurem que les festes no duraven quasi un mes, com
ara, però estaven plenes d’activitats per a totes les edats.
Sa Xerradeta del mes és amb Sor Francisca Negre
Carbonell, una monja nostra a Bolívia. A través d’aquesta
xerradeta coneixem l’experiència i les aventures d’aquesta
mariera a Sud-amèrica.
Seguim llegint i ens trobam amb unes gloses d’en Jaume
Santandreu sobre les Festes populars. Passam a temes
més seriosos i a la secció d’Opinió en Miquel Oliver Roig
escriu Per al·lusions a Jaume Mestre i Tomeu Monjo.
El Bullit de notícies va ple i si el llegim sabem quin és el
programa d’activitats de la segons quinzena d’agost, com
van les obres de la rectoria, que hi ha hagut un cop d’estat
a la URSS i que ha estat un estiu molt calorós amb
màximes terribles durant els darrers quinze dies, idò com
enguany.
A la secció de Demografia ens ha deixat Madò Catalina
Bunyola Mas. Són Benvinguts na Maria Margalida Ferriol
Galmés i n’Antoni Ferriol Salamanca. Aquest mes no l’ha
feta ningú.
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Tornam a les
festes i llegim el
Pregó de les
festes de la M re
de Déu de 1990
fet per don
Alfredo Gómez,
professor de
l’escola.
Ja s’acaba l’estiu
però
les
Jornades per la
Independència a
ses Tarragones.
Àngel Colom,
secretari general
d’Esquerra
Republicana de Catalunya, el qual coneixem un mica més
amb l’entrevista posterior feta per en Miquel Morey i en
Joan Gelabert.
Durant tot l’estiu Sunflowers, escola d’idiomes ha
funcionat amb un gran èxit de participació. Giram pàgina
i llegim la Biografia d’una marianda concretament de
n’Antònia Bergas Ordinas feta per en Magí Ferriol.
Passant a un altre tema un grup de 12 nins i nines de
Maria han anat de campament-colònia amb Sa Nostra,
Estiu 91 a Súper Espot.
La ressenya del mes és sobre l’Evangeli segons un de
tants. Blai Bonet. Ed. Moll.
Ja acabam la revista i no pot faltar el Carrerany Esportiu
on en Jaume Mestre fa la crònica de Fonthisa, comença
la lliga 1991-92, n’Enric Pozo ens conta que La fase final
del IX torneig de futbol ja està en marxa i la informació
del Club Ciclista sobre les Festes Patronals. No podem
deixar de banda els escacs dels quals n’Enric Pozo ens en
fa cinc cèntims.
Aquest mes no hi ha excursió; a l’octubre encara s’ha de
concretar.
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La 2ona ONA, té nova Directiva
Tomeu Arbona segueix com a president de la segona edat
L’associació de la segona edat de Maria, ja té nova
junta directiva. Després de concloure el procés electoral i
de les dues assemblees generals celebrades els dissabtes
dies 2 i 16 de juliol, la 2ona ONA té com a directiva l’única
candidatura que es va presentar, la que encapçala Tomeu
Arbona, l’anterior president. La composició de la nova
junta ha quedat de la següent manera:
President: Bartomeu Arbona Quetgles
Ramon Porcel García
Vice-Presid:
Secretària:
Joana Maria Ferriol Ferriol
Tresorer:
Gabriel Genovard Mestre
Vocal:
Llorenç Genovart Alomar
Vocal:
Isabel Mas Cifre
Vocal:
Catalina Pascual Negre
Vocal:
Francisca Estarellas Tugores
Vocal:
Catalina Quetglas Ferriol
Vocal:
Magdalena Ramis Mas
Una llista de deu persones en contrapartida als
tretze membres de l’anterior, a la qual destaquen les noves
incorporaciones de Joana Mª Ferriol i Biel Genovard com
a secretària i tresorer respectius. La resta dels integrants
ja formaven part de l’anterior.
El mateix dia de la dimissió de l’anterior junta, es
va celebrar una torrada i ball a la Plaça de d’Alt. Una
convocatòria que va reunir 81 associats al sopar i que
després va continuar amb la música del Dúo Harlem que
va amenitzar el ball. Trempó i carn torrada amb gató i
gelat de postres.
Quinze dies després, després de l’assemblea per
a l’elecció de la nova directiva, es va celebrar una altre
sopar i ball. Aquesta vegada al restaurant Cas Padrí Toni
amb l’assistència de 83 dels socis. Bon menjar i bona
música en una vetlada entretinguda.
La nova directiva ja ha començat a treballar. El
passat diumenge dia 24 de juliol va celebrar la primera
reunió amb l’objectiu de concretar la programació del mes
d’agost i preparar les
activitats de la nova
temporada.
Els dies 5 i 19
d’agost, l’associació va
participar a les dues fires

nocturnes de Maria. A la primera amb una mostra d’eines
antigues del camp i a la segona amb gelat d’ametla
preparat amb la tradicional bomba. I també es varen
vendre les primeres participacions de la Loteria de Nadal.
Aquest any, el número és el 12.890.
D’altra banda, el divendres dia 12 d’agost, a les
21 hores, es va celebrar una tremponada i ball a la Plaça
de d’Alt. Trempó amb embotits i gelat amb gató,
acompanyat per agua, vi, cola i cava. Una activitat oberta
a tots els associats pel preu de 3•. I el ball, una vegada
més, a càrrec del Dúo Harlem. Hi participaren 76 associats.
Programació de la nova temporada
A més d’això, la nova junta ja ha programat la
nova temporada pel que fa als tallers de ball de línia,
ball de saló i boleros. Les tres activitats mantenen els
mateixos dies i horaris. Pel que fa als monitors, l’únic
canvi afecta els boleros ja que en Miquel Vives Alcover
no pot continuar i serà substituït per na Cati Arbona. Tots
aquests tallers es desenvoluparan al nou local social, a la
planta superior.
Fins i tot ja s’han fet les primeres gestions per a
la celebració del sopar i ball de cap d’any. Aquest any
els associats que hi vulguin participar es reuniran el 31
de desembre al restaurant Ses Torres on ja s’han reservat
100 places al preu de 50 •.
Mentrestant s’està enllestint el nou local social
per deixar-lo ben condicionat. S’han instal·lat miralls en
una de les parets de la planta superior per a les classes de
ball, però encara s’han de penjar les cortines a les dues
plantes, s’han de colocar els mobles a la cuina, s’ha de
comprar un equip de so per a la planta superior per a les
classes de ball i pels sopars i festes ....... i moltes més
coses. En parlarem.
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Qui dies passa... agost 2011
Dimarts 2 d’agost: El gall del carrer. S’ha de deixar
clar que no es tracta de cap veïnat que gallegi davant de
la resta de residents de la contrada. No. El gall és real. El
personatge s’ha fet l’amo d’un corral d’un habitatge buit
del carrer Villalonga. Entre figueres de moro, enderrocs i
un magraner esponerós, l’animal es troba d’allò més
còmode i fa ostentació de domini territorial. De tant en
tant puja a la fila de maresos que fan partió amb el carrer
i es mostra tot ufanós i lluent. Fa dies que ja havíem notat
la seva presència. Tot just clarejar el dia el seu cant es fa
present i mostra de manera ben sonora el seu paper de
guardià d’una nova jornada. Cap dels veïnats no sap d’on
ha sortit l’animal ja que ningú el reclama com a seu. A
vegades, quan veu el panorama tranquil i sense ningú al
carrer (a les hores de més sol) baixa fins a la calçada i es
passeja tot encarcarat i majestuós, amb passos marcials i
amb mirades escrutadores i mecàniques a dreta i esquerra,
com a amo i senyor del lloc, segur del seu domini. Al més
petit renou de persona o cotxe que s’acosta, però,
ràpidament torna al seu cau i s’entafora al seu amagatall
a l’espera d’una altra ocasió, per exhibir plomatge i
elegància. Com que aquestes setmanes estiuenques o bé
m’he aixecat més d’hora o m’he colgat més tard que de
costum, els seus quiquiriquics a trenc d’alba s’han arribat
a fer familiars i quotidians. Qui no s’hi acaba d’acostumar
és el nostre veïnat estranger, ens comenta, sorprès que un
animal així vagi a lloure i que de bon matí els faci de
despertador no programat.
Dimarts 9 d’agost: Dirigents populars contra els drets
lingüístics dels mallorquins. Davant de l’anunci que el
nou govern popular vol treure el requisit del coneixement
de la nostra llengua per als funcionaris que han de fer
feina a la nostra comunitat, el Diari de Balears fa una
enquesta entre els batles del Partit Popular per demanarlos la seva opinió al respecte. Encara que n’hi ha que no
ho acaben de pair del tot, la immensa majoria no ho veuen
malament i defensen, diuen, la professionalitat i eficiència
per davant del coneixement de la llengua (frase que sembla
copiada d’un manual d’aquells seminaris que de tant en
tant organitzen els partits polítics per als seus quadres
dirigents). Curiós, encara que explicable (a partir de la
realitat sociolingüística a què ens ha sotmès una història
on els espanyols ja se n’han encarregat prou de fer-nos
creure -i si no ens ho crèiem, la força i les lleis ja se
n’encarregaven de fer-ho- que la nostra llengua era una
cosa prescindible, sobrera, d’inferior categoria que el
castellà), aquest complex d’inferioritat lingüística que s’ha
apoderat de les actuals masses populars dirigents. I
preocupant, molt preocupant que davant del genocidi
lingüístic que es prepara (que ningú no dubti que els
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actuals dirigents del PP balear de cada vegada més
s’assemblen als seus homòlegs valencians en aquest sentit
d’autoodi) les veus internes que en podrien discrepar
estiguin tan callades. No puc creure que tothom des de
les files populars tengui aquest complex d’inferioritat tan
assumit que el dugui a renunciar a allò que forma part
d’un dels seus drets bàsics com a persona (el dret a l’ús
de la seva llengua en el seu propi territori lingüístic) i que
assumeixi que això esdevengui llei en contra de la seva
gent i de la cultura de la seva terra. Imaginau-vos que el
PP de Madrid, quan guanyi les properes eleccions tregui
un nou decret de la funció pública, vàlid per a tot l’estat
on, en nom de la professionalitat i eficiència, digui que
qualsevol persona, sigui d’allà on sigui i parli la llengua
que parli, encara que no conegui el castellà, podrà ser
funcionari de l’estat. Ciència ficció, pura i dura. Però,
contra el català, contra nosaltres, tot és possible, fins i tot
negar a un pacient catalanoparlant que es pugui expressar
en la seva llengua amb naturalitat davant d’un metge.
D’això se’n diu racisme lingüístic, pur i dur. I aquí, acotant
el cap, participant de la discriminació i callats com a morts!
Dissabte 13 d’agost: Un polo contra l’Alzheimer. El sol
ja és post, però la llum encara és senyora del dia. Un dia
que ha estat molt feixuc, carregat. Bona hora per anar a
fer una volteta. La passejada és agradable; una mica d’aire
que s’ha mogut ajuda a treure la humitat ambiental i fa
que no suïs tan intensament com aquests darrers dies. La
gent que es passeja en aquestes hores és nombrosa i et
passes l’estona saludant els caminants amb qui et creues.
Gent a la fresca, asseguda en aquelles cadiretes baixes de
bova, o en gandules un poc més modernes, també aprofiten
la lleugeresa de l’ambient. A cinquanta metres davant
nostre, un home i una dona seuen a la vorera, davant ca
seva. Fa temps ja que la dona pateix d’Alzheimer. No
coneix ningú. La seva família l’agombola tant com pot i
els veus com dia sí, dia també, la passegen amb la seva
cadireta amb rodes o la fan caminar una mica, per tal que
es tranquil·litzi una miqueta i ajudar-la a passar millor el
temps. Avui és el seu marit qui comparteix l’estona amb
ella. A mesura que ens hi acostam l’escena es presenta
clara i diàfana, emotiva. El marit, d’esquena a nosaltres,
té a la mà un polo d’aquells que apareix dins d’un
embolcall més dur i que sol fer les delícies de les criatures.
Sol·licit i amatent va acostant el gel ensucrat a la boca de
la dona i li fa assaborir la llepolia refrescant. Amb una
paciència infinita va repetint l’operació i animant la seva
dona a xuclar la frescor del polo, amb una veu melosa i
agradable. L’escena, no hi ha dubte, t’ajuda a pal·liar la
duresa ambiental i et reconforta de tants moments durs
patits al llarg de la jornada.
Diumenge 14 d’agost: Un partit xenòfob i racista. Des
de fa uns anys circula per Catalunya un partit polític
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Plataforma x Catalunya, nodrit de personal de l’extrema
dreta més racista i xenòfoba, que a poc a poc ha anat
agafant presència a lloc on l’índex d’immigració ha arribat
a percentatges més que considerables. Amb un discurs
simplista en contra de la immigració, la seva veu ha agafat
un ressò que no han aconseguit altres plataformes
polítiques semblants. Alguns despistats (cosa que
demostra la poca consistència ideològica de la majoria
de votants dels diferents partits) que els havien votat amb
bona fe, ara es troben al punt de mira de la mateixa
ideologia. Així, dos regidors que aquest partit té a Salt,
han dimitit. Una regidora ho ha fet davant de la pressió
exercida sobre la seva parella, un immigrant d’origen sudamericà, i l’altre, per la seva homosexualitat, qüestionada
per la gent del seu propi partit. O bé aquests regidors duen
cucales i no sabien la ideologia del partit pel qual es
presentaven o bé eren uns il·lusos que es pensaven que a
ells no els farien els comptes. Ja es veu que a l’hora de
confeccionar llistes electorals, amb el farciment (els
elegibles), els partits no solen ser massa estugosos.
Dissabte 27 d’agost: Un Rock’n’Rostoll multitudinari.
Ja ho vàrem dir quan els férem una distinció al sopar del
vint-i-cinquè aniversari de Fent Carrerany. El Rostoll
(apel·latiu familiar amb què és conegut entre els
mariandos), és ja una marca, un petit miracle. O gran,
segons com es miri, ja que més d’un centenar de persones
que hi fan feina, en un sentit o altre, són una bona mostra
d’aquest esdeveniment únic. Ja és la segona generació la
que ha agafat les regnes de l’organització del concert i
per baix, els més jovenets, ja es deleixen per formar part
del grup que l’organitza. I la veritat és que és una moguda
d’una complexitat considerable. A la part burocràtica i de
gestió dels permisos corresponents (interminables,
infinits), davant de les administracions corresponents,
se’ls uneix tota la infraestructura que necessita el muntatge
i que requereix d’una presència i activitat que durà molts
de dies. Afortunadament compten amb la complicitat de
les autoritats municipals que els facilita moltes coses i
posa a la seva disposició efectius de la policia local per
ajudar-los durant l’esdeveniment.
A l’horabaixa baix fins al lloc on es prepara el muntatge i
puc observar de primera mà la feinada que s’està fent.
Espais tancats, ben delimitats per a deixar-hi els cotxes
dels visitants aparcats, espais per als cotxes de
l’organització que han d’abastir la intendència que ha
d’assegurar la provisió de menjar i beure als milers de
visitants que s’esperen, espais per als bombers,
ambulància, protecció civil, carrils de circulació per a
vianants perquè arribin al recinte caminant i poder
controlar l’accés de begudes no autoritzades. Un escenari
plantat enmig d’un camp de rostoll, barres col·locades al
voltant d’una casa de camp en runes, casetes de venda de
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tiquets, vàters per a esdeveniments així, i un safareig buit
(quina idea més original!) convertit en pista de ball de
música disco, amb uns punxadiscos, situats sobre un remolc
de tractor. I uns quants milers, molts milers, de joves de tot
Mallorca que hi fan cap tota la nit. Guanys? Pocs. Just, just
per pagar el muntatge i si sobra qualque cosa, poder fer un
sopar entre tots. I guardar qualque cosa per l’any que ve.
Que hi tornaran, segur, perquè el cuquet, afortunadament,
sembla que és ben viu i que ja afecta els jovenets que es
volen estrenar com a organitzadors l’estiu vinent.
Dilluns 29 d’agost: Trons i llamps per marcar el final.
Potser sigui aquesta la millor manera d’acabar l’estiu. Amb
aigua caiguda del cel. Perquè d’aigua de suor, ja n’hem
tenguda de sobres en aquest agost que ens ha compensat,
sobradament, un juliol amb temperatures més aviat
moderades. I les tempestes d’estiu (encara que moltes
vegades acabin en un no-res, com aquesta) tenen un cert
component de desig col·lectiu i d’espectacle màgic. Sentir
els trons, en un cel absolutament diàfan i clar, i contemplar
com a poc a poc els núvols, d’un color de plom antic,
cobreixen el nostre cap amb un canvi de llum espectacular
i veure caure les primeres gotes, grosses, renoueres, que
taquen el terra polsós i grogós, fins a esdevenir un tot mullat
i lluent, és, repetesc, un espectacle inigualable. I flairar
l’olor de la terra mullada, tot just acabada la tempesta i
quan el sol torna a ensenyorir-se del dia. Un final perfecte!
Un dia qualsevol d’agost: Una estirada d’orelles. Tres,
ja en són tres els que m’han interpel·lat per un comentari
escrit el mes passat. -Podria ser! Em digué el primer? Vols dir que ho era? Digué el segon. -Impossible!
M’assegurà el darrer. I jo, dubtós davant la seguretat
mostrada pel tercer, no tenc cap inconvenient a rectificar.
Que a l’estiu no hi ha ropits, cap problema. Però tal com
diuen els gallecs quan parlen sobre les “meigas”: Eu non
creo nas meigas, mais habelas, hainas. Potser a l’estiu no
hi hagi ropits, però segur que ho era. Crec.
Joan Gelabert Mas

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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II. “MARIANDOS” AL BRASIL.
Bartomeu Pastor Sureda
1. INTRODUCCIÓ.
En el primer escrit sobre
l’emigració
parlàrem
dels
“mariandos” que en el primer terç
dels XX s’embarcaren cap a
l’Argentina, “Bones Aires”, com
familiarment es coneixia.
En aquest segon article volem descriure l’emigració
al Brasil, ja en la segona meitat del segle XX.
Uns anys abans de morir vam tenir ocasió
d’intercanviar impresions amb l’amo en Miquel Oliver
Roig –Catinc- sobre els nostres paisans que partiren en
la dècada de 1950 cap a aquell immens territori, l’unic de
llengua no castellana que trobam a Sud-amèrica. Malgrat
aquests entrebancs que suposava la llengua, s’ha de dir
que ells també provenien d’un territori de llengua no
castellana, Mallorca, no trobaren massa dificultats per
integrar-s’hi.

feina. De Maria cada dia sortia un camió ple de manobres
cap a la central i un altre setmanal (camió de l’amo en
Mateu –Beato-) envers la guixeria. Ambdós camions, amb
banquets i una vela. Aquestes dues activitats preturístiques, anirien lligades a l’expansió de la costrucció.
Aleshores les feines del camp s’anaren mecanitzant, el
tractor, la batedora (Osca, Doga, Ajuria, Batle...), la
segadora... Els jornalers eren menys necessaris. Les
possessions i el camp canviaven de fisonomia.
Així i tot, i com que la feina no sobrava, la plena
(boom) de la construcció hotelera i residencial encara
estava per arribar. Per tant, alguns grups de “mariandos”,
joves, fadrins i casats, pares i fills, iniciaren el camí de
l’Atlàntic, seguint les passes dels seus pares i padrins,
mirant d’aconseguir “fer les Amèriques”.
Entre 1950 i 1960 s’obriren nous fronts
d’emigració: Brasil, Uruguai, Cuba, Mèxic... si bé Mèxic
és anterior, ja que els Gual van ser els pioners de
l’emigració a aquell país centre-americà. S’ha de destacar
la importància que tingueren els Gual per al poble de Maria
a través de la farinera i, sobretot, amb l’electrificació del
poble.
2. MARIA AL BRASIL.
De Maria envers Brasil, entre 1950 i 1956 sortiran
vuit persones. La que obriria camí seria Salvador Ribas
Mas, que l’any 1950 comptava amb 43 anys i que anava
acompanyat del seu fill Pere Ribas Ferriol, de 17 anys.

En Pere Ribas

En Miquel i n'Isabel a
Barcelona abans
d'embarcar, l'any 1954.

Aquesta tongada d’emigrants a Brasil es produeix
una dècada després d’acabada la guerra civil espanyola.
A Mallorca encara hi romania la cartilla de racionament,
el plat únic i l’estraperlo. Maria era un poble d’agricultors,
petits propietaris, missatges, jornalers... La guerra havia
deixat un poble sense veu, o més ben dit amb l’única veu
dels vencedors. Encara s’hi destriava el ressentiment de
la contesa fratricida.
La feina no sobrava i les mines de carbó, les
cimenteres i la guixeria que explotaven els Neptos a son
Caliu, eren les millors ocupacions. Anys més tard, en la
dècada dels cinquanta, amb l’inici de la central tèrmica
d’Alcúdia (Alcanada), arribarien més perspectives de

En Salvador i en
Pere Ribas

També el mateix any 1950, mesos després de
Salvador “es forner de s’Arraval”, sortiria Gabriel Ribas
Mas –Porxero-, fadrí i amb només 27 anys. Aquest mateix
any, 1950, partiria, Joan Amengual Ferriol, de 32 anys,
fadrí. Dos anys després, 1952, reclamat pel seu germà
Gabriel, partiria Antoni Ribas Mas de 22 anys, també fadrí.
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Els
germans
Ribas Mas,
Pere i Toni,
al Brasil

Anchieta”, a São Bernardo do Campo. Tornà a Mallorca
l’any 1954 i obrí una tintoreria a Petra.

L’any 1954 Miquel Oliver Roig –Catinc- de 35
anys i Isabel Ribas Mas –Porxera-, casats de fresc, també
iniciaren el camí de Brasil. Isabel ja hi tenia dos germans,
Gabriel i Antoni.

Respecte a Joan Amengual, morí a Brasil l’any
1983, a São Paulo. Allà treballà de practicant en un
hospital i també en una fàbrica. Estava casat amb na Maria
i no tingueren fills. Vivia al barri Vila Maria de São Paulo,
on s’havia construït una casa. Aquí, a Mallorca, tenia un
germà, Sebastià.
La resta d’emigrants, els germans Gabriel i Antoni
Ribas Mas –Porxeros-, juntament amb el seu cunyat
Miquel Oliver Roig –Catinc-, compartiren un negoci de
En Joan Amengual

En Biel i n'Isabel

Per últim, l’any 1956, Isabel Mas Mas –Porxera, casada per poders amb Gabriel Ribas Mas, embarcà
cap al Brasil, on ja hi residia des de 1950 el seu marit
Gabriel Ribas Mas.
3. OCUPACIONS AL BRASIL.
El primer que emigrà a Brasil, Salvador Ribas
Mas, no arribà a adaptar-se mai a la vida d’aquell país.
El treball, els costums, el clima calorós i humit, no
acabaren de satisfer-lo i decidí retornar el mateix any,
1950, a Maria, on va exercir de forner. Morí l’any 1993,
amb 83 anys. El seu fill Pere Ribas Ferriol, treballà durant
quatre anys en aquelles terres, on prengué l’ofici de
tintorer i a més tard obrí una tintoreria, “tinturaria

Antoni Ribas i
la seva esposa
brasilera Bené
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carn que havia iniciat Gabriel, en el barri de São Paulo,
São Miguel Paulista. En aquesta barriada hi havia una
fàbrica que donava feina a sis mil obrers. Eren els anys
1954-1964. A partir de 1964, amb el cop d’Estat militar,
la cosa començà a embrutar-se. Després de treballar tres
anys junts, se separaren i s’establien cadascun pel seu
compte. Gabriel se’n va anar a Poá, poble veïnat de São
Paulo, on hi tenia una casa, carnisseria i colmado. Antoni,
anà a Guarulhos, una altra barriada de São Paulo, i es
casà amb una brasilera, na Bené, i tingueren un fill,
continuant amb els negocis de carn i d’altres. I en Miquel
es quedà amb la carnisseria de São Miguel Paulista, que
conservà el nom antic de “Açougue Ribas”.
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Documents referents als
diferents negocis dels
mariandos que emigraren
al Brasil

4. Retorn a Mallorca.
L’any 1967 el matrimoni Miquel Oliver i Isabel
Ribas, que comptava amb tres fills decideix emprendre el
camí de retorn. Havien passat 13 anys a Brasil on havien
nascut els seus tres fills.
Anys després, 1987, en Gabriel Ribas i n’Isabel
Mas, també acompanyats dels seus dos fills brasilers
retornaven a la roqueta.
Només en Joan Amengual Ferriol (+ 1983) i
n’Antoni Ribas Mas (+ 1989) han restat per sempre a

Brasil. En Joan, des de l’any de la sortida (1950) mai va
tornar a Maria. En canvi, Antoni, havia vingut a Maria en
dues ocasions.
Nota: Aquest article va dedicat a la memòria de
Miquel Oliver Roig –Catinc-, sense la seva ajuda no
hauria estat possible tota aquesta descripció. És una
llàstima no sigui entre nosaltres. Segur que m’hauria
ajudat a completar-lo. Així i tot, moltes gràcies, l’amo en
Miquel.
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El tren del seny
El tren del seny, de l’equilibri i de la bona fe ha descarrilat
gràcies a la gestió nefasta d’uns polítics que han mirat
més el propi interès que el del poble. Encarrilar-lo
comença inexorablement per fomentar la il·lusió, crear
feina i també benestar. L’esquerra ha volgut ser
progressiva al seu estar en la poltrona, s’ha oblidat dels
principis i valors que fomenten el caràcters de poble i de
l’individu. En moments baixos s’ha interessat per la
xafarderia i no ha fet gens de país. Quantes tonteries s’han
dit per ser inconscient d’un temps que no passa? Què s’ha
hagut d’amagar per què els dolents fossin bons? Quanta
ineptitud hi ha haguda en la gestió d’una Mallorca plena
de recursos? Per què els polítics s’han interessat més pel
model que no funciona que no pas pel natural que dóna fe
d’ unes possibilitats vertaderes que funcionarien on fos?
Els polítics d’esquerra s’han preocupat bàsicament de
deixar passar el temps i no hi ha hagut cap reacció per
adaptar la idiosincràsia de l’illa a models productius de
beneficis i de congratulacions. A hores d’ara ser socialista
equival a ser un vividor sense principis ni valors: la
doctrina socialista passa per l’angoixa de creure que anant
contra vent es va bé. No és així, no, perquè el corrent de
l’aire vol parlar en el llenguatge més comú que entén la
gent. Falses excuses o no arrribar a la meta -com sempre
passa als socialistes- no valen. És pensar en un futur
previsible, ple d’expectatives i de seny assenyat que
portaran a una meta pròxima i coherent; i s’hi ha d’arribar
sia com sia.
Els socialistes han deixat el país en la ruïna més
apoteòsica: són culpables de la manca d’il·lusió congènita
que hi ha per tot arreu: ningú pot creure amb ells, no fan
ni han fet res més que negar l’evidència que hi hauria de
tot benestar principalment si no fos per la caparrudesa de
dur-ho a tot fins a l’extrem de la misèria. I és que els
socialistes solen ser genteta fracassada en el seu projecte
vital i volen que tothom derivi cap a aquest fracàs, sinó
no té explicació com tots els vols els fan a la baixa sense
més inquietud que arrasar allò que ja està en ruïna. Els
socialistes són els únics culpables de la crisi que afecta, a
hores d’ara, Mallorca. Ho són perquè no han estat capaços
de dirigir Mallorca cap a una fi bona i digna: han destruït
valors com el de l’honradesa, l’esser home de paraula, i
el posar-se en el lloc de l’altre en els moments de possibles
dubtes o malentesos. Sols, els socialistes, entenen el poder
entès des del qui no perdona ofenses perquè la rancúnia
rossega el seu ànim depravador.
Per bons volen passar aquesta secta de desgraciats i són
la pesta bubònica d’allà on es colguen. Mal de fer és
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entendre’ls perquè sols cerquen el puteig sistemàtic i sense
fronteres de tothom, però hi ha l’evidència de les urnes
que els aparquen on mereixen. No saben que la misèria i
la desgràcia no són bons per ningú i ells les pretenen per
tothom manco per ells. A diferència dels altres partits de
components més dispersos són una secta terrorífica que
sembra misèria i companyia per allà on deriven, que és
pertot . És recomanable fer-se enfora d’aquesta mala gent
que sols es mouen per protagonisme i benefici propi. S’ha
arribat al punt que ser socialista és el mateix que ser el
delinqüent que tira la pedra i amaga la mà. De fet ja ningú
pot creure amb ells si no són els funcionaris de carnet
perquè totes les gestions les fan a deshora, malament i
amb ànim d’ofendre les intencions de qui se sent de
distinta ideologia. No accepten diferències perquè tots es
donen la mà com al·lots d’uè envalentonats en agafar la
tallada més grossa. No es pot perdonar la ineficàcia de
tants d’anys amb un simple aclucar d’ulls, no convé ser
tan condescendent, perquè ells no ho són amb ningú i
se’ls ha de desitjar almenys el que desitgen per Mallorca,
que ni és ni més ni pus que el verí perquè res tengui èxit
o triomf. El que neguen se’ls ha de negar a ells, perquè la
sort toca ser a la par, i ells en qui no se sent desgraciat i
del seus tenen ja motiu per posar-lo en evidència.
Lluc Matas

TALLER DE MÀSCARES

Els dimonis també organitzaren un taller de
màscares a Ca Ses Monges amb l'objectiu que els
més petits coneguessin la tècnica utilitzada en la
seva construcció.
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L’AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT
INFORMA:
L’Ajuntament de Maria de la Salut ha subscrit al Pacte
de Batles(PAES) amb l’objectiu d’elaborar un Pla
d’Acció en l’àmbit energètic.
L’Ajuntament de Maria es va adherir, recentment, el Pacte
de Batles. Es tracta d’un programa a nivell Europeu a
través del qual els municipis es comprometen al següent:
· Reduir un 20%, d’aquí a l’any 2020, de les
emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH)
provinents dels consums energètics de tots els
àmbits del municipi: públic, domèstic, transports
i industrial.
· Elaborar un Pla d’acció per a l’energia sostenible
· Presentar informes bianuals d’avaluació,
seguiment i control referent a aquest Pla d’acció
· Informar i difondre entre la ciutadania sobre el
desenvolupament del pla d’acció per a que
aquesta pugui beneficiar-se de les oportunitats i
avantatges que ofereix un us energètic més
intel·ligent
L’adhesió ens ha permès sol·licitar una subvenció a la
Direcció General d’Indústria i Energia del Govern de
les Illes Balears per elaborar el Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible (PAES), la qual ens ha estat concedida.
L’elaboració del PAES ha estat adjudicada a una empresa
experta en el sector energètic que, mitjançant la realització
d’una auditoria energètica avaluarà, primerament, els
consums i hàbits energètics del municipi per crear un
inventari d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle. A
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continuació es dura a terme una diagnosi energètica per
a finalitzar amb la confecció del Pla d’Acció que servirà
de referència des d’ara fins a l’any 2020, fita europea.
El Pla d’Acció és un full de ruta per marcar la trajectòria
municipal en la gestió energètica dels propers anys,
amb l’horitzó fixat a l’any 2020. Al Pla s’hi especificaran
les accions que s’hauran d’anar implementant per assolir
l’objectiu final. A més, cada dos anys es farà un seguiment
per avaluar els objectius aconseguits i esbrinar si anem
pel bon camí.
L’elaboració d’aquest Pla d’Acció s’ha de finalitzar
abans del dia 31 d’octubre, el qual s’ha d’aprovar per
sessió plenària a l’Ajuntament. Ja hem començat a fer-hi
feina i estam segurs que el nostre municipi en podrà treure
un bon profit.
S’ha difós, entre la gent del poble, una enquesta sobre
els hàbits energètics que s’ha de lliurar a l’ajuntament
abans del dia 23 de setembre. El dimecres dia 27 de
setembre a les 20:00 es durà a terme una assemblea
popular per presentar els resultats de l’enquesta i debatre
els continguts del Pla d’Acció, ja que, aquest afectarà
directament als hàbits i costums de la gent del poble.
Volem saber la vostra opinió i, sobre tot, les vostres
propostes. Així que, vos hi esperem a tots!

So de Castanyetes amenitzà la fira nocturna de dia 19
d'agost
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El passat 27 d’agost la Societat de Caçadors Sa Guàtlera celebrà la
XI Trobada de Pagesos i Caçadors.
Tot començà sobre les nou del matí amb un berenar per
als socis davall una figuera a son Roig. Més tard començà
la tradicional tirada de guàtleres a tub on hi va haver molt
bona participació. El guanyador de la prova va ser el soci
Pau Pira, el segon clasificat va ser Joan Roig i el tercer va
ser Antoni Carbonell.
El capvespre vàrem dur a la plaça d’es Pou, dos castells
inflables per tal que els nins i nines del poble poguessin
jugar i entretenir-se fins a les tantes del vespre.
Abans de sopar es va fer el lliurament dels trofeus de la
tirada, després la Societat de Caçadors va convidar la gent
del poble, propietaris i col·laboradors a sopar d’una
espectacular vedella torrada i begudes. Una vegada ben

sopats, començà el ball i la gent va gaudir de la vetllada
amb molt bon humor.
La Societat de Caçadors Sa Guàtlera dóna les gràcies a
l’Ajuntament com a patrocinador, a tota la gent del poble
que hi va participar, els socis col·laboradors, al Director
Insular de Caça del Consell de Mallorca D. Joan Escalas,
al Tècnic de Caça D. Tomeu Seguí, que també varen ser
presents a l’esdeveniment. Donar també l’enhorabona al
torrador de la vedella, en Toni de Campos que gràcies a
ell la gent va gaudir de sopar.
La Societat de Caçadors Sa Guàtlera vos desitja unes
bones festes de la Mare de Déu.
Pedro Vanrell Ferriol (President S.C. Sa Guàtlera)

SORTIDES DEL MES D’AGOST. CICLOTURISTES DE MARIA.
Acabàvem el mes de juliol, amb l’anada a Sóller, Deià i
Sa Pedrissa, amb Na Foradada.
d’on correspon la fotografia.
Hem seguit tot l’agost amb el calendari previst:
Dissabte dia 06 d’agost, Es Colomer i Sa Talaia
d’Albercutx, una pujada d’uns 7 Km amb una mitjana
del 6,6 %. Partírem de Maria cap a Muro, Sa Pobla,
Pollença, Port de Pollença, pujant al mirador des Colomer
i Sa Talaia. De tornada ens desviàrem una mica cap a
Campanet. Allargàrem un poc massa i ho notaren les nostre
energies. En acabat férem 93 Km amb molt de vent de
cara i molt de sol.
Dissabte dia 13 d’agost. Aquest dia canviàrem
d’indret. Sortírem cap a Petra, Felanitx, l’Horta, Calonge
i S’Alqueria Blanca, reposant forces amb un bon berenar
a Sa Plaça. Després continuàrem cap a Santanyí, Campos,
Porreres, Montuïri, Lloret i fins a Maria. En total férem
uns 98 Km. Un dematí de molt bon temps amb uns
paratges poc habituals.

Diumenge dia 21 d’agost, L’etapa reina del mes
d’agost. Només quatre participants, en Miquel Perelló,
en Joan Mas, en Pedro Ferriol i Pep Ferriol. Sortírem a
les 08,00 des d’Establiments cap a Calvià, Capdellà,
Andratx, Estellencs, Banyalbufar, Esporles i de tornada a
Establiments. Aproximadament férem 70 Km, en quatre
hores i mitja (de les 08,00 fin a les 12,30). Aquest dia
molts varen ésser el “colls” que pujàrem, per això era
l’etapa reina: Coll des tords, Es Graó de Capdellà, Coll
de sa Gramola i el Coll de sa Bastida.
El temps esplèndid fins a la sortida de Banyalbufar,
on el sol ja pegava fort.
Diumenge dia 28 d’agost. Amb motiu de la cursa
ciclista de les festes de Maria canviàrem el dia de la
sortida. En aquesta etapa tornàrem cap a Llevant. Només
fórem quatre els valents: en Miquel Perelló, en Pedro
Ferriol, n’Antoni Mas (Ximenis) i en Pep Ferriol. Es veu
que les berbenes i les festes, pesen al dia següent. La
sortida fou a les 08,00 cap a Petra, Vilafranca, Porreres,
Campos, Sa Ràpita i s’Estanyol. No hi ha com un bon
berenar per reposar forces i tot seguit la continuació cap
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a Llucmajor pel camí vell.
Seguírem per Cala Pi, Algaida
passant per l’ermita de
Castellitx, Pina, Lloret, Sineu i
Maria. A la una arribàrem a
Maria amb 104 Km a les cames.
Ha estat un bon estiu quant
a quilòmetres fets, ja que en total
en sumen devers 760 en un
període de temps que començà
dia 2 de juliol i acabà dia 28
d’agost. En Miquel Perelló, en
Pedro Ferriol i en Pep Ferriol els
hem pogut fer tots i hem acabat
l’estiu amb la satisfacció
d’haver afegit aquests Km a les
nostres cames i a les rodes de
les nostres bicicletes.
Ara per les festes de la Mare de
Déu sortirem a fer uns quants
quilòmetres i aprofitarem per pair les porcelles i els
excessos de les festes.

Futbet 2011 – Resultats mes d’agost
Joventut Can Picafort - Santa Mònica
Murenc At. –Sudamérica
Electrodomèstics Nadal – Tribeefeaters
Km. 0 – Intensiu
Electrodomèstics Nadal – Intensiu
Murenc At., - Santa Mònica
Tribeefeaters – Sudamérica
Joventut Can Picafort - Km. 0
Sudamérica - Joventut Can Picafort
Santa Mònica - Electrodomèstics Nadal
Intensiu - Tribeefeaters

4-4
3-13
1-6
1-2
0-2
0-14
1-3
5-3
5-5
2-2
9-1

Molts d’anys i bones festes de la Mare de Déu.
Josep Ferriol Torelló, Maria de la Salut setembre de
2011.
Km. 0 - Murenc At.
Joventut Can Picafort - Murenc At.
Tribeefeaters - Santa Mónica
Sudamérica – Intensiu
Electrodomèstics Nadal - Km. 0
Murenc At. - Electrodomèstics Nadal
Intensiu - Joventut Can Picafort
Santa Mònica - Sudamérica
Km. 0 - Tribeefeaters

4-0
13-2
4-3
4-6
4-6
2-2
6-2
3-9
7-0
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EL TORRENT DE PAREIS UN ALTRE COP

Tretze (12 +1) foren els apuntats enguany a la
baixada del torrent de Pareis, cosa que els permeté ser
més àgils en la baixada i gaudir de més tranquil·litat,
com ho demostra la imatge d'en Jaume alimentant un
cabrit.
I a l'arribada a la mar un bon bany i un bon dinar
per recuperar forces i pensar ja en la propera.
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