
MARIA DE LA SALUT

Número 302                Any XXV      OCTUBRE 2011

FESTES

MARE
DE

DÉU

2011



FENT CARRERANY -        (2) Octubre 2011

EQUIP DE REDACCIÓ:

Magí Ferriol Bauzà
Eulàlia Ferriol Quetglas
Joan Gelabert Mas
Joan Gual Bergas
Miquel Morey Mas
Onofre Sureda Ribas

HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:

EDITA: Associació Cultural FENT CARRERANY
Sant Miquel, 11      07519- Maria de la Salut

IMPRIMEIX: Imprempta JA
                        Maria de la Salut

Nº DEPÒSIT LEGAL: PM-457/1986

La redacció de Fent Carrerany
no es fa responsable de les
opinions dels qui hi escriuen

EDITORIAL

2

Sumari

Lloc Web:
www.fentcarrerany.cat
correu electrònic:

   fentcarrerany@premsaforana.cat

Amb el
suport de:

Editorial i sumari ................................ 2
Excursió a La Comuna de Bunyola .... 3
Ha començat l'escola ........................... 4
Poema dedicat a ma mare ................... 4
Margalida Font mos ha deixat ............ 4
Entendre costa... .................................. 5
Dinar de quintos .................................. 5
Antoni Gelabert al Diari de Balears .... 6
Jornada de presentació del nou espai
escènic de Ca Ses Monges .................. 7
Imatges de les festes de la Mare de Déu .. 8
Bullit de Notícies .............................. 10
Demografia. Telèfons d'interès ......... 12
El temps. Horaris del tren i bus ........ 13
Fent Carrerany fa vint anys .............. 14
Comunicat de la Junta Directiva de
l'Associació Jubilats per Mallorca .... 15
Carta d'agraïment al personal sanitari
de Maria de la Salut .......................... 15
Qui dies passa... setembre 2011 ........ 16
Un bomn any esportiu per a En Marc
Buades Ferriol ................................... 18
Campionat de futbet 2011 ................. 19
Fotos de les festes ............................. 20

FOTOGRAFIES:
Joan Gelabert
Mireia Ferriol
Eulàlia Ferriol
Magí Ferriol

Lluc Matas, Jubilats per Mallorca, Margalida Quetglas Esteva, Francis-
ca Esteva Ferriol, i Margalida Font Bunyola.

Encara que quan es va anunciar semblàs una broma de mal gust, el
proper 20-N, hi haurà eleccions generals. Com per acabar de rematar el
despropòsit d’aquesta darrera etapa de gestió, Zapatero ens convoca, a
tots els espanyols de DNI, a acudir a les urnes.
Per al futur i per als analistes seriosos quedarà el balanç d’aquesta darrera
legislatura de domini del PSOE. Una legislatura que acaba com el rosari
de l’aurora, amb una crisi econòmica mundial, no solament espanyola,
que ha agafat bona part de la classe dirigent amb els pantalons abaixats
i les idees congelades.
Ai l’economia! Aquesta bèstia negra dels governs actuals, sotmesa als
interessos d’una elit econòmica, que emparant-se en el liberalisme més
salvatge i en l’especulació més brutal, ha mostrat la fragilitat dels poders
públics per reconduir una situació que l’únic que ha fet ha estat mostrar
la manca d’escrúpols de determinada classe social i la impotència dels
governants per posar fre a aquestes pràctiques econòmiques que han
conduït molts estats a una situació crítica. I quan això ha passat l’actuació
d’uns i altres (governs de dretes i governs d’esquerres) ha estat,
bàsicament, la mateixa. Injectar fons de l’estat (de tots) per salvar els
interessos dels bancs i del capital especulatiu.  I la crisi continua. I les
mesures que s’anuncien posen els pèls de punta.
Que a la segona dècada del segle XXI el món del treball, dels pensionistes;
els guanys aconseguits en la universalització de serveis bàsics com la
sanitat, l’educació, l’assistència social, etc., es vegin en perill per aquesta
crisi promoguda pel capital especulatiu i facin recular tots aquests
avenços socials a dècades enrere i com a única alternativa et diguin que
ens hem d’estrènyer més la corretja és quan  se’t regira l’estómac i la fel
et rebenta.
I ara, que aquests gestors de la crisi, que l’únic que han sabut fer ha estat
amagar l’ala o baldar encara més la classe assalariada, els aturats i els
pensionistes, pretenguin erigir-se en salvadors de la crisi, encara fa més
amarg el moment en què ens trobam.
Amb un PSOE al poder que ha negat, pràcticament fins al darrer dia
(quina hipocresia!), que la crisi afectàs l’economia espanyola, i quan no
li ha quedat més remei ha començat a prendre mesures sense to ni so, i
amb un PP, que tot d’una que ha tocat poder —bé autonòmic, bé local—
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ha començat a retallar precisament per la part més fràgil
(els drets dels treballadors), aquesta propera convocatòria
no pot ser una altra vegada cosa de dos, sobretot quan
aquests dos han posat en marxa, conjuntament, iniciatives
que el que han fet ha estat reduir precisament la veu i la
presència d’altres veus en l’opinió pública. Així, han fet
un canvi a la Constitució sense deixar que el poble hi

digués la seva; han fet un canvi a la Llei electoral que
limita poderosament la possibilitat de presentar-hi veus
discrepants i no submises, etc. Cal, i més ara, més pluralitat
a les Corts espanyoles. Aquestes seran unes eleccions on
ens jugam massa coses, perquè tot quedi entre dos que
massa sovint s’intercanvien els cromos, ja que s’assemblen
massa.

EXCURSIÓ A LA COMUNA DE BUNYOLA

La propera excursió que tenim programada és a Sa
Comuna de Bunyola. Partirem de Sa Plaça de Maria, a
les 8 del matí en cotxes particulars i berenar i dinar dins
la motxilla.

Vegeu la descripció de Sa Comuna que hem trobat
al web /www.balearsnews.es firmat per Kam i Nant.

"Primerament he de dir que la Comuna de Bunyola, que
ocupa una àrea muntanyosa amb prop de 800 hectàrees
que culmina en el penyal de l’Honor, de 819 metres
d’altura, constitueix una de les àrees forestals i
etnològiques més importants de Mallorca. A més del seu
valor ecològic, amb boscos esplèndids, reuneix vestigis
relacionats amb la caça, l’elaboració del carbó, la calç i
l’explotació de la fusta.

Actualment es troba protegida sota la qualificació d’ANEI
(àrea natural d’especial interès), i és un indret molt
adequat per introduir els nins i nines en el coneixement
del bosc.

Segons l’arxiduc Lluís Salvador, «la Comuna de Bunyola
té el bosc més extens i bell de Mallorca», i quan feia
al·lusió al carbó de l’illa, deia que «els carboners solen
ser de Bunyola o Deià».

Efectivament, aquest passeig, que podrem fer amb tota
la família amb una durada d’unes cinc hores (tot depèn
de les aturades), entre alzines, ullastres, pins, arboceres i
brucs, constitueix una autèntica delícia.

A Mallorca, «comuna», en singular o en plural, persisteix
com a topònim a molts de pobles, encara que en la majoria
dels casos hagi perdut el significat original.

En general, «comuna» era el bé patrimonial que pertanyia
als habitants del municipi on estava situada. Es localitzava
normalment en zones de boscs, prats i terres de conradís.

Segons la forma en què s’administrava, es diferenciava
entre la comuna de bé de propis, propietat del municipi i
que feia servir els beneficis obtinguts de la seva explotació
per cobrir les despeses dels serveis municipals, i la de bé
comunal, que es destinava només a l’aprofitament directe
i gratuït de la comuna per part dels veïns del municipi.

Bé. Començarem anant a Bunyola, segons uns és una
paraula que ve del llatí «uineola», «vinya petita», segons
altres, de l’àrab, «bunyân».

Deixarem el cotxe a l’aparcament del cementiri, en el
quilòmetre 8 de la carretera que va de Santa Maria a
Bunyola."

L'excursió del mes de novembre programada per al
diumenge dia 20 a la finca de Planícia, s'avança una

setmana, i es farà dia 13 de novembre per no coincidir
amb la jornada electoral.

IMPORTANT!!!
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POEMA DEDICAT A MA MARE

Oh mumareta estimada
sempre et recordaré
dins el meu cor et duré
i sempre et cridaré:
mumare, mumareta meva
encara que no et tengui devora

Has estat una dona valenta
fins al final ho has demostrat
i has lluitat per la vida
perquè no ens volies deixar.

Seràs la meva estrelleta
una més tendré en el cel
i quan em trobi perduda
a vosaltres m’encomanaré
descansa en pau mare meva
que t’esperen en el cel.

Ta mareta, el teu home,
el teu nét t’ han enyorat
els teus germans
i ara podràs conèixer
el pare que sempre has enyorat

T’estimam tots
Malén

HA COMENÇAT L'ESCOLA
Dia 12 de setembre, com estava previst, començaren amb
tota normalitat els alumnes i mestres del nou CEIP Maria
de la Salut, el curs escolar 2011-2012. Els més petitons
ho feren d’una manera pausada, mentre la resta ho feia ja
amb l’horari normal de 9 a 14 hores.

El total d’alumnes suma 173 (4t d’infantil, 23; 5è,
26; 6è , 11; 1r de primària, 21; 2n, 20; 3r, 22; 4t, 12; 5è,
22 i 6è, 16) amb una plantilla de 15 mestres a jornada
completa i dos mestres compartits amb Llubí i Campanet.
Com a novetats dins la plantilla cal destacar el retorn de
la mestra Estefania Reus suplint la baixa per jubilació
d’Isabel Mestre. També han començat Catalina Maria
Ramis Font a Educació Infantil i Margalida Salvà Cardell
mestra d’Audició i Llenguatge.

Com el curs passat hi ha servei d’Escola Matinera,
a partir de les 7,45 hores i de menjador escolar de 14 a

15,30 hores i durant aquest mes d’octubre començaran
les activitats extraescolars que organitza l’Apima.

Festa del fi del curs passat

Margalida Font Mestre mos ha deixat
i na Maria Morey també.
Dues dones que eren parentes meves
i amigues de tota la vida.
Sempre que mos vèiem
fèiem una xerradeta.
Bones al·lotes feineres,
com elles no n’hi havia.
Jo a ca na Margalida
una temporada hi vaig anar
a fer-li sa casa neta
i mai me va faltar
ni es cafè ni sa galleta.

Tota sa família
sempre les recordaran
i les tendran dins la seva memòria.

Margalida Font Bunyola.
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DINAR DE
QUINTOS
Els quintos del 35
anaren a dinar dissabte
dia 17 de setembre a
Cas Padrí Toni.
Enguany hi anaren més
prest perquè una de les
assistents viu a
València i li feia moltes
ganes dinar amb ells.

Entendre costa...
Entendre costa i més agafar decisions perquè, d’allò
simple, en cercam per sistema la complicació i l’entrebanc.
Les paraules ofenen i, per por, les boques tenen tendència
a callar, a no dir res: es reprimeixen el sentiment i més
l’opinió, però el que hi és ningú ho llevarà si és de la
realitat objectiva o de l’experiència empírica. No val
amagar la mà i tirar la pedra, és donant la cara que un
aprèn l’ofici d’opinar que és el de dir «sense por» el que
trobes i el que experimentes. El món i la bolla són mal
d’agombolar: hi ha diversitat i la tendència a generalitzar
pot ser contraproduent: la distància que hi ha hagut entre
els polítics i el poble ha estat descomunal: mentre uns
anaven en vestit i encorbatats cada dia, els altres passaven
pena per arribar a final de més. L’abundància i l’enxufisme
de carnet era pels del partit que governava que estava
replè d’alts càrrecs. Han vengut polítics nous de signe
distint i han començat, en lloc de per fer poble, per pujar-
se el sou, la qual cosa demostra que no hi ha tanta
diferència malgrat el distint signe.
No hem d’aprendre res dels polítics en general malgrat
sempre estiguin a l’ordre del dia gràcies a la caixeta boba
on se’ls dispensa un estatus de privilegiats. Les promeses
són en una intempèrie que les gasta a corre-cuita perquè
no es poden dur a terme en terminis de curts terminis. Les
herències per endeutament no són gens benèvoles i es
passen el temps donant-se la culpa un a l’altre com el qui
es passa la pilota enyorant que, una vegada passada, torni
a les mans primeres.
El luxe i el descarament amb mentides són el redol on es
mouen els testimonis vius d’una Espanya que ha de
menester més estar en la feina que no pas d’una façana
arbitrària i convencional que representa un fals benestar i

un «sense problemes» irreal. Són molts els problemes
econòmics que afecten un país que s’ha governat vuit anys
per un socialisme estafador dels propis votants a través
d’una sistemàtica pèrdua de credibilitat especialment amb
el malgastament econòmic que ha col·locat Espanya a
les portes ja d’un semàfor en vermell per a reflexionar
sobre la mala gestió i dictar reformes que evitin encara
més un enfonsament que ja és a tall de post.
Els polítics nous han de saber veure on s’equivocaren els
vells, no han de caure en els mateixos errors: s’han de
saber en l’avantatge d’haver experimentat el fracàs rotund
dels qui sols deixaven empènyer els dies per a cobrar a
final de mes passant any rere any fins a arribar a final de
la legislatura sense fer gestions de millora. Poc aprendrem
de la farsa, perquè ensenyen més els mercats i
l’experiència quotidiana que no pas la mentida. És que
ens han contat mentides de tot color i a força d’enviar-
nos-les hem posat una cuirassa que cura en salut. Les
tertúlies i la comunicació són la teràpia on convé gastar
el temps, i cal dir aquí, que no és el mateix dialogar que
discutir. El diàleg obert i la discussió implica enfrontament
i atac a l’autoestima i sol ser tancada en un cercle viciós
basat en l’ofensa. Són molts els qui no saben dialogar i
més si tenim en compte la comunicació desinteressada
que poc té a veure amb l’ofensa. Però els termes no s’han
de confondre perquè l’opinió cerca l’estructura en el diàleg
i no en la discussió. Varietat per tot n’hi ha, d’aquí que
ens haguem d’acceptar en la diferència de considerar-nos
el que més objectivament som, perquè la subjectivitat
espanta de tan incògnita que és. No per opinar ofenem,
sols diem el que trobam per a comunicar un estat de coses
que pot agradar-nos o no. El Sol surt per tothom però la
coherència i fer les coses bé són les bases de la «dignitat»
humana.

Lluc MATAS
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Pàgina sencera publicada al Diari de Balears dia 24 de setembre i que reproduïm pel seu interès
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Jornada de presentació del Nou Espai Escènic de Ca ses Monges

El passat dissabte dia 24 de setembre la gent
de La Impossible, que gestionarà l’espai de Ca ses
Monges realitzà una jornada de portes obertes i de
presentació dels cursos de dansa i teatre que es fan
des de començaments d’octubre. Petits i grans
tastaren un poc les activitats que a partir d’ara es
faran en aquest espai.
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IMATGES DE LES FESTES DE LA MARE DE DÉU

El sopar popular com sempre molt concorregut Presentació dels equips de futbol base

Els guanyadors del playback Concurs de dibuix infantil

Gimcana nocturna dels quintos Més festa.
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Desfilada de moda infantil
Sus! per als més petits

Playback infantil Festa de l'escuma

Pregó d'Isabel Mestre Ball de bot



FENT CARRERANY -        (10) Octubre 2011

BULLIT DE NOTÍCIES
16

ROBATORI A LA FÀBRICA D’EMBOTITS MATAS
La nit del passat 19 de setembre varen entrar a robar a la
fàbrica d’embotits Matas després d’entabanar els cans de
guàrdia i esquivar les càmeres de vigilància. No
s’endugueren un botí molt gros però sí que feren destrossa
d’algunes màquines i de les instal·lacions. El fet de saber
on eren tos aquests dispositius de seguretat fa pensar que
ja coneixien el recinte, però encara no tenen cap sospitós
a l’hora de tancar la revista.
Darrerament ens han informat de molts robatoris, i és que
Maria ja no és el que era.

MÉS ROBATORIS
També ens ha informat que durant la festa dels Quintos el
passat 17 de setembre, hi hagué alguns joves que es
dedicaren a robar motos, concretament tres motos de
propietaris que no eren de Maria. Quan en tenguem més
informació ja us ho direm.

Ens han fet saber que ja ho han comunicat a les autoritats
municipals, però encara no s’hi ha posat remei.

ELS CARRERS DE MARIA SEMBLEN TORRENTS
Ja ho hem dit en revistes anteriors, però és que ara en
tenim fotografies. Realment els veïns es demanen de què
han servit totes les obres que s’han fet per evacuar l’aigua
del carrers si cada vegada que plou quedam anegats?

QUEIXES A LA PLAÇA DEL MERCAT
Darrerament alguns joves es dediquen a fer botellot a la
Plaça del Mercat amb el consegüent renou i brutícia que
això implica. Per això algun veïns del Carrer Nou se n’han
queixat.
És un problema que fins ara no havíem tengut al nostre
poble, però és evident que si les autoritats no hi posem
remei pot comportar problemes majors.
Altres veïns de Maria s’han queixat que a la Plaça del
Mercat hi ha gent que fuma, mentre que la llei estableix
una distància de 100 metres respecte de parcs infantils.

DECORACIÓ A LA PLAÇA DEL POU
L’endemà del correfoc dels Dimonis de Maria aparegueren
unes botelles de plàstic, plenes de carcasses del coets
emprats al correfoc dels dimonis, penjades del paperí de
la plaça. Realment no sabem quin significat tenen. Si algú
ens ho vol contar...

UNS FETS QUE NO S’HAURIEN D’HAVER
PRODUÏT
El vespre de les passades festes de la Mare de Déu en què
hi hagué la revetla amb els grups musicals de Maria o
vinculats al nostre poble hi hagué unes quantes coses que
de cap de les maneres no es poden deixar de banda. La
primera es produí quan el grup de jovenets de Jazz Ska
feien el seu repertori a l’escenari. Sense més ni manco un
tècnic de so, enmig d’una cançó, els digué que la seva
actuació s’havia acabat i que si no els agradava tanmateix
els aturaria el micro. Els joves que s’havien preparat el
concert amb molt entusiasme no entenien qui era aquell
personatge per dir-los prou quan el temps de la seva
actuació no s’acostava ni de molt al temps usat pels altres
grups. I els deixà amb la paraula a la boca. L’altre fet es
produí al final de la nit musical quan actuava el grup de
rap Swing i Valtonyc. Com que les lletres d’aquest gènere
musical solen dur una càrrega ideològica i social molt
forta -i gens dissimulada-, un mariando, bé per ignorància
d’aquest fet o per altres causes, va interrompre l’actuació
amb insults i desqualificacions als cantants i a altra gent
que hi havia a la plaça, ja que allò que sentia no era del
seu grat. Sort hi va haver que la gent preferí evitar la
confrontació i es retirà abans que la cosa s’embolicàs i
acabàs malament.
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A MARIA, MÚSICA EN CATALÀ
Darrerament hi ha com un ressorgiment de la música en
català amb grups com Antònia Font o Manel, sense deixar
de banda els clàssics com Sopa de Cabra. Es veu que a
Maria la  música en català té molts de seguidors ja que als
concerts que han fet aquests grups a Porreres, els primers
(12 d’agost) i a Palma, els darrers (17 de setembre) hi
havia un gran nombre de mariers.
Estaria molt bé que ens enviàssiu algunes fotos dels
concerts i les podríem publicar a la revista i és que Maria
sempre ha estat un poble que estima la seva llengua i la
seva cultura (tot i que sembla que havia dormit fins ara).

NA CATALINA SUREDA DE GIRA PEL JAPÓ I
XINA
Del 25 de setembre al 10 d’octubre i com a membre de l’
«Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia»,
la violinista mariera, Catalina Sureda, realitza una gira
pel Japó i la Xina. Després de tres dies de preparació a
Roma emprengueren viatge cap a Osaka, Nagoya, Kyoto,
Tokyo i Fukui per continuar per terres xineses com
Pechino i Beijing. Durant la gira actuaran a imports
auditoris com: «Aichi Prefectural art Theater» de Nagoya,
«Kyoto Concert Hall» de Kyoto, «NHK Hall» de Tokyo,
«Tokyo Opera City» de Tokyo, «Harmony Hall Fukui» a
Fukui i al «National Centre for the Performing Arts» de
Beijing. Li desitjam sort i que gaudeixi de la música i del
viatge i esperam que en tornar ens dugui alguna bona
imatge d’aquelles llunyanes terres.

SOPAR DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA
EL CÀNCER
A finals d’aquest mes d’octubre, divendres dia 28 a les
21 hores, al Restaurant Ses Torres, d’Ariany, la Junta de
Maria de l’Associació espanyola contra el càncer farà el

seu tradicional Sopar solidari. Aquest sopar ja és una fita
i una data clàssica dins la tardor i una ocasió excel·lent
per demostrar la nostra solidaritat amb la lluita contra
aquesta malaltia. Els tiquets, segons ens han informat els
podeu adquirir a la gent de la junta de l’Associació i als
llocs habituals.

LOTERIA DE NADAL

En temps de crisi, convé apostar per la fortuna, per l’atzar.
I si toca, alegria doble i a brufar-ho. Així que per ajudar-
vos a trobar aquesta sort, com sempre, teniu la loteria de
Fent Carrerany. Si voleu tenim paperetes a la vostra
disposició als bancs, a botigues i als membres de la junta
directiva. Ah, el número com sempre és el 60.182. Sort!

EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES
La Mancomunitat del Pla,
malgrat les retallades, mantén
el servei d'Educació de
Persones Adultes amb un
grapat d'opcions. Per a
matrícula i saber-ne més,
trobareu els responsables a Ca
Ses Monges, de 19 a 21 hores
els dies 4, 11, 13, 18 i 20
d'octubre. També vos podem
informar a l'ajuntament.
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          HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16.30 a 20.30 hores.
UNITAT SANITÀRIA: de dilluns a divendres
de 9 a 15 hores. (els dimecres, de 14 a 19 hores)
BIBLIOTECA:
Dimarts a divendres: de 16 a 19 hores.
CASAL JOVE:
Dimarts a divendres: de 16 a 19 h.

PARC VERD:
DILLUNS, de 9 a 13 hores.
DIMARTS I DIJOUS, de 16 a 20 hores.
DIMECRES I DIVENDRES, de 10 a 14 hores.
DIUMENGE, de 10 a 13 hores i de 18 a 19 hores

LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7.55, 10.30 i 14.45 hores
Sortides Manacor: 11, 13.40 i 18,05 hores

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu                                    971520203

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

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

Madò Gabriela Munar Mas, "de ca na Biela
Matleta de Son Puig, morí el passat dia 3 de
setembre als 89 anys

Madó Maria Gual Mestre ens deixà el
passat 7 de setembre a l'edat de 77 anys. Vivia a
Palma.

Madò Maria Morey Cifre va morir el passat dia
9 de setembre l'edat de 85 anys. Vivia al carrer
Plana, número 20.

Madò Margalida Font Mestre ens deixà el passat dia 10 de
setembre l'edat de 78 anys. Vivia al carrer Major, número 98.

Que descansin en pau

Enhorabona als seus pares i família.

BENVINGUTS:

En Pedro Ferriol Mas
va néixer el passat dia 30 de
setembre. És fill d'en Pedro
Ferriol Mas i de na Joana
Maria Mas Pira. Aquí el teniu
devora la seva germana
Ariadna.
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El temps

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
Maria -Sineu-Inca  - Palma Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:25    06:40   06:54  07:28 06:09    06:44   06:57   07:25
07:25    07:40   07:54  08:28 07:09    07:44   07:57   08:25
08:25    08:40   08:54  09:28 08:09    08:44   08:57   09:25
09:25    09:40   09:54  10:28 09:09    09:44    09:57
             10:40   10:54  11:28 10:09    10:44    10:57
             11:40   11:54  12:28 11:09    11:44    11:57
             12:40   12:54  13:28 12:09    12:44   12:57   13:25
13:25    13:40   13:54  14:28 13:09    13:44   13:57   14:25
14:25    14:40   14:54  15:28 14:09    14:44   14:57   15:25
15:25    15:40   15:54  16:28 15:09    15:44   15:57   16:25
16:25    16:40   16:54  17:28 16:09     16:44   16:57
             17:40   17:54  18:28 17:09     17:44   17:57
             18:40   18:54  19:28 18:09    18:44    18:57 19:25
19:25    19:40   19:54  20:28 19:09    19:44    19:57  20:25
20:25    20:40   20:54  21:28 20:09    20:44    20:57  21:15
             21:40  21:54  22:28 21:09    21:44    21:57
             22:40   22:54  22:28 22:09     22:44    22:57
BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu-  Inca-   Palma Palma- Inca-  Sineu-Maria
            06:40   06:54   07:33 06:04   06:44  06:57
             07:40   07:54   08:33 07:04   07:44  07:57
08:25   08:40   08:54   09:33 08:04   08:44  08:57  09:25
09:25    09:40    09:54  10:33 09:04   09:44  09:57  10:15
             10:40   10:54   11:33 10:04   10:44  10:57
             11:40    11:54  12:33 11:04   11:44  11:57
             12:40   12:54   13:33 12:04   12:44  12:57
             13:40   13:54   14:33 13:04   13:44  13:57
             14:40   14:54   15:33 14:04   14:44  14:57
15:15   15:40   15:54   16:33 15:04   15:44  15:57  16:15
             16:40    16:54  17:33 16:04    16:44  16:57
             17:40    17:54  18:33 17:04   17:44  17:57
18:15    18:40   18:54   19:33 18:04   18:44  18:57  19:15
             19:40   19:54   20:33 19:04   19:44  19:57
             20:40   20:54   21:33 20:04   20:44  20:57
             21:40   21:54    22:33 21:04   21.44  21:57
             22:40   22:54   23:33 22:04   22:44  22:57

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

06:10 06:25 07:30 09:45 10:50 11:00 11:15
11:15 11:40 11:55 13:00 13:45 14:50 15:00    15:15

13:55 14:10 15:15 17:45 18:50 19:00 19:15
17:45 18:10 18:25 19:30 19:45 20:50 21:00 21:15
Diumenges i festius:
08:15 08:40 08:55 10:00 10:30 11:35 11:45 12:00
15:45 16:10 16:25 17:30 19:45 20:50 21:00 21:15

19

PLUVIOMETRIA

TOTAL: 0 LITRES

Temperatura Màxima
35,5º C (Dia 21)
Temperatura Mínima
17,9º C (Dia 15)
Temperatura Mitjana
26,8º C
Mitjana Màximes
32,1º C
Mitjana Mínimes
21,5º C

MES D'AGOST

Recordau aquesta marianda? És n’Antonia Mas
Barceló (na Tonina vilera). Ja fa 52 anys, que
l’amor li va fer canviar els solejats plans de
Maria, per les ombrívoles muntanyes de Deià, on
va morir el passat dia 28 de setembre.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
0

5

10

15

20

25

30

35

40
MAXIMES MINIMES



FENT CARRERANY -        (14) Octubre 201120

FENT CARRERANY FA VINT ANYS
La portada de la revista del mes està protagonitzada pel
Dimoni que venia per les festes a encalçar els nins i no
tan nins.
Giram pàgina i podem veure l’Editorial que va dedicada
al cronista durant molts d’anys de la vida de Maria, Mestre
Pere des Retratos i és que des de Fent Carrerany sempre
hem lloat la figura d’aquest personatge, gràcies al qual
hem pogut conservar un trosset de la vida del nostre poble.
Com tots sabem el mes d’octubre és quan diem allò de
festes passades, coques menjades i per això a la revista
d’aquest mes no hi poden mancar les imatges de les festes
o si més no, una Visió de les festes segons en Magí Ferriol
amb fotografies dels diferents actes.
Com sempre, Fent Carrerany ha fet una defensa del país
i de la cultura, per això llegim un Viatge a la
Independència segons en Jaume Santandreu, i és que un
poble que no lluita per la seva terra és un poble mort.
Sa Xerradeta del mes és amb dona Magdalena Jordà i
Garau, la qual després de quaranta anys dedicats a la
docència ha decidit jubilar-se. És interessant conèixer com
era l’escola a Maria a mitjans segle XX.
Tornant a Mestre Pere, el cartell anuncia l’Exposició
fotogràfica Pere Mascaró (1888 – 1973).
El Bullit de notícies va ple de noves com ara que n’Antoni
Mas guanya el VIII Campionat de Balears de Pures Races
o que l’Associació Voltor informa sobre les activitats per
poder rebre TV3 (avui dia no hem millorat gaire ja que
encara no en podem veure tota la programació). És curiosa
la notícia que diu que el poble és buit perquè ha començat
l’escola i tothom ha tornat a la rutina.

A la secció de
Demografia ,
en han deixat
m a d ò
F r a n c e s c a
Mestre Mas,
l’amo en Joan
Estela Llull i
l’amo en Pere
Font. Són
Benvinguts en
Mateu Cifre
Bergas i na
Catalina Ribas
Vicente. Ja
l’han feta
n’Antoni Font
Julià amb na
M a r g a l i d a
Mas i n’Eduardo Moreno amb na Joana M Bergas.
A la secció d’Opinió, en Magí ens parla de Regnar després
de morir on retreu els atacs rebuts per Cop de Gas. Per la
seva banda en Miquel Morey ens diu allò de Festes
passades, coques menjades... i païdes.
Seguim amb les notícies del poble i llegim com van les
Obres a sa Rectoria o que un grup de Joves de Maria a
les Jornades del Grup Blanquerna a Lluc.
Giram pàgina i hi trobam el resum de la Diada musical
que es dugué a terme per les festes.
Ja acabam la revista i no podem deixar de banda el
Carrerany Esportiu amb el Trofeu Ciclista Verge de la
Salut, o que en Daniel Estarellas i en Llorenç Seguí són
els millors de les Balears. Pel que fa als escacs, Jeroni
Bergas és el millor escaquista de l’estiu a Mallorca o la
Distinció de l’Ajuntament a Francesc J Mestre. A l’apartat
de futbet, Cerveceria Pils es proclama campió del IX
torneig de futbet.
No podem acabar sense anar d’excursió, en aquest cas a
la Comuna de Bunyola.
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CARTA D’AGRAÏMENT AL PERSONAL
SANITARI DE MARIA DE LA SALUT

Aquesta carta és per agrair l’atenció rebuda per part del
personal sanitari de Maria. Ma mare va patir una caiguda,
ara farà un any, amb la conseqüència d’allò que en
mallorquí diuen un cop covat. La cosa al principi no
semblava res important, però amb el temps ha anat a pitjor
i ha hagut de menester cures periòdiques que rebíem del
centre de salut del Camp Redó.
A l’hora de planejar l’estiu a Maria se’ns plantejava el
dubte de com seguir les cures. La nostra satisfacció ha
estat la bona atenció i l’amabilitat que hem rebut per part
de tot el personal sanitari, així com la professionalitat de
les infermeres, especialment la de n’Agnès  Pastor, que
en tot moment ens ha ajudat i animat en aquest procés tan
llarg.
Avui que es qüestiona tant la seguretat social, és un
privilegi que en tot moment se’ns pugui atendre des de
qualsevol punt d’atenció sanitària de Mallorca amb tanta
disponibilitat i professionalitat. És una pena que existeixi
la possibilitat de perdre tots aquests avenços socials.

Margalida Quetglas Esteva i Francisca Esteva Ferriol
Palma, 28 de setembre de 2011

interessos laborals dels qui han estudiat aquí i dels
d’aquells qui, vénguin d’on vénguin, estimen aquestes
illes i tot allò que els és propi, i a favor dels interessos
dels  qui vulguin venir aquí a fer de funcionaris “turistes”
i dels d’aquells que, siguin o no siguin d’aquí, odien  les
característiques que ens identifiquen com a poble o les
tenen per no res.
4.- Si el PP no obliga el govern que el representa a
rectificar aquesta decisió demostrarà ser un partit
colonialista i antibalear.
5.- No renegarem dels nostres drets lingüístics i els
exercirem més enllà de les decisions tiràniques dels
polítics de torn.

                                Palma, 27 de Setembre de 2011

           COMUNICAT DE LA  JUNTA DIRECTIVA DE
L’ASSOCIACIÓ
              “JUBILATS PER MALLORCA”

El govern Balear amb el darrer acord de fer innecessari el
coneixement del mallorquí, el menorquí, l’eivissenc i el
formenterer (el català) per fer feina a la funció pública a
les illes Balears,  s’acaba de fer còmplice del delicte
d’etnocidi (genocidi lingüístic) que, fa quasi 300 anys, va
decretar en Felip Vè contra els autòctons d’aquestes illes.
S’ha demostrat que és una mentida l’excusa de mal
pagador que posen de dir que el “Balear” és una llengua
diferent del català, contra l’opinió de la Real Academia
Española de la Lengua,  de tota la comunitat científica en
matèria lingüística i de totes les universitats del món.
S’ha demostrat que és una mentida perquè quan volen
llevar el requisit de coneixement del català no hi volen
posar el de coneixement del Balear, i és així perquè volen
eliminar la nostra llengua. Perquè, ¿com és possible que
essent obligatori el coneixement d’una llengua de la força
del castellà i innecessari el coneixement del mallorquí, el
menorquí, l’eivissenc i el formenterer, i amb la pressió
dels mitjans de comunicació i de la mobilitat poblacional,
pugui perviure la llengua pròpia dels autòctons? Ells ho
saben i per això ho fan.

Des de Jubilats per Mallorca afirmam que:

1.- El fet que hi hagi qualsevol llengua que a les illes
Balears tengui un estatus de reconeixement i d’oficialitat
superior al de la llengua pròpia dels autòctons és una
injustícia, una acció colonialista i un atemptat contra els
nostres drets lingüístics
(d’acord amb la Declaració Universal dels Drets
Lingüístics que en el seu dia fou aprovada tant pel
Parlament Balear com pel Parlament Espanyol)
2.- La democràcia no és la dictadura de la majoria i ningú,
al·legant majories parlamentàries més o manco
conjunturals, no té el dret d’atemptar contra els drets
fonamentals del nostre poble.
3.- Aquesta decisió del Govern Balear, a més de ser una
injustícia colonialista manifesta, va en contra dels
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Qui dies passa… setembre 2011
Dijous 8:  Juanra, s’explica. El nostre president és a
Madrid. L’han convidat a fer una berenadeta amb els
poders fàctics del món comunicatiu espanyolista i que
s’expliqui. I ja ho crec que s’explica. De primera. I diu
que no li tremolarà la mà per dur els antics governants a
la barra si es troben amb cap endemesa fraudulenta
regirant els papers de la seva nova administració. Ningú
no li demana perquè estant a l’oposició no ho va fer quan
a la passada legislatura començà a sortir tot aquell rosari
de malversacions i robatoris, ja provats, duits a terme per
gent del seu partit. Però deixem-ho estar perquè ja se sap
que les amnèsies són una de les malalties que més pateixen
els polítics en actiu, sobretot quan toquen poder.  Davant
dels periodistes parla també d’aquell tema que tant
preocupa a les Espanyes. El tema és l’”abús” que s’està
produint a determinades autonomies amb les pobres
criatures escolaritzades obligades a rebre ensenyament
en lenguas regionales. I aquí el subconscient —o potser
n’hauríem de dir la plena consciència?— li fa amollar
allò de “El castellano es nuestro idioma y el catalán és
una lengua cooficial”.  La frase, impecable i sentenciosa,
mostra ben a les clares l’esquema mental de qui la
pronuncia. La primera part és, en boca del senyor
president, una veritat profunda i ben coneguda. El castellà
és la seva llengua, la dels seus. És la llengua en majúscules.
La llengua espanyola, la llengua del poder, la llengua de
prestigi, la llengua bona, la llengua dels tribunals, de
l’exèrcit, etc. L’altra, també és certa. La llengua catalana
és cooficial; és a dir, en principi, tan oficial com l’altra.
Però per a ell, per a una mentalitat com la seva i la
d’aquells que en aquests moments duen les regnes del
poder autonòmic, és l’altra, la que va al darrere, la
prescindible, la del mèrit, la del no-requisit. Així que queda
clar, davant d’un auditori encantat amb aquestes paraules,
que aquí hi ha una situació anòmala que cal canviar. On
s’ha vist mai que aquests indígenes que parlen en aquestes
llengües pretenguin equiparar-se en drets als que parlen
la llengua espanyola? Il·lusos! I si s’han de canviar les
lleis es canviaran i tots els espanyols podran veure com
les coses tornaran a lloc. Dret a parlar en mallorquí a
l’escola? Fora Llei de mínims. Dret a usar la nostra llengua
a l’administració? Fora, ja que sinó faríem un lleig a aquell
funcionari madrileny que vol venir a viure aquí, però no
li dóna la gana d’aprendre la llengua dels indígenes
mallorquins. Dret a anar al metge i que li puguis explicar,
i que t’entengui, que tens el ventre remogut? Ca barret!
L’excel·lència mèdica que no ha de tenir fronteres ni
limitacions, diuen per justificar la mesura, ja se sap que
és incompatible amb el fet de conèixer la nostra llengua,
cosa que, en canvi, sí que s’ha demostrat que és compatible
amb el requisit del coneixement del castellà que s’exigeix

als metges romanesos o alemanys que exerceixen a la
sanitat pública madrilenya. Dret a rebre ajudes per part
dels poders públics per tal de ressituar l’ús de la nostra
llengua en els espais que com a llengua del territori li
correspon i que la història i les lleis espanyoles han
arraconat? Somiatruites! Per què punyetes necessitam una
Televisió de Mallorca que fa un ús normal i normalitzat
de la nostra llengua (encara que no tengui dèficit), o unes
entitats que treballin a favor de la llengua i la cultura del
país? Tot això és sobrer. Perquè ens entenguem: Som
nosaltres que sobram. Així que com més aviat ens treguin
fora més bé viuran. Fora noses!

Diumenge 11: Glosat a la plaça. És curiós el que ha passat
amb els glosadors  —i amb els xeremiers— a les dues
darreres dècades. Uns i altres pareixien estar a les últimes.
Dos elements tan significatius i representatius de la nostra
cultura popular pareixien condemnats a una lenta agonia.
Afortunadament  i gràcies —com gairebé sempre— a la
voluntat d’una gent voluntariosa i preocupada pel fet de
la seva pèrdua, avui pareix que totes dues manifestacions
tenen el futur assegurat. Però mentre el so de les xeremies,
del flabiol i el tamborino pareix que va associat a la seva
consolidació com a ensenyament musical i instrumental,
la formació d’un glosador requereix d’unes habilitats que
van més enllà d’uns coneixements acadèmics o d’una
pràctica exhaustiva. Eren majoria els glosadors que
excel·lien en el seu ofici i que procedien de l’analfabetisme
més pregon. Eren, per tant, unes habilitats naturals que el
temps polia i millorava. Ara no. Dels tres que hi havia
sobre l’escenari, tots tres són persones de cultura més que
demostrada, cosa que no desmereix ni treu cap bri de
qualitat a la seva faceta de glosadors. I amb el seu aire
burleta i pocavergonya es permeten tocar els dallons a tot
i a tothom (l’actualitat, els polítics, els personatges
importants, etc.) i a riure’s, també, d’ells mateixos. Quina
enveja poder pujar a un escenari i poder-se’n fotre a la
cara del sant i de la festa. I cobrar!
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OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

Divendres 16: Havaneres al Port de Sóller. A través d’uns
amics ens informam que avui divendres i demà dissabte
al Port de Sóller, a la Platja d’en Repic, es fa una cantada
d’havaneres. I hi anam.
M’agraden les havaneres. És una música que sempre m’ha
tocat. Potser és aquella cadència musical, la melangia, la
sensualitat o els temes (amors, desamors, absències,
retorns...) allò que les fa tan atractives a la meva oïda.
Em passa el mateix amb els boleros i els tangos. Són
músiques de moments. Moments de relax, d’estar bé, si
és que les vols assaborir amb gust, ja que si t’agafen en
mal moment encara t’enfonsen més.  Quan arribam a la
platja ja és fosc. L’escenari, en un racó de l’arenal, sobre
les roques, permet que la gent s’instal·li sobre la mateixa
arena, igual que bars i restaurants de la zona que han
desplegats taules i cadires perquè la gent sopi
tranquil·lament alhora que pugui gaudir del concert, amb
una visió excel·lent. I la nit, que es desplega majestuosa
dins la vall del port, s’acompanya d’una lluna, gairebé
plena, que apareix sobre l’horitzó muntanyenc i que
recorre un arc sobre el port. La nit és completa. Sopar
sobre la mateixa platja, quedar immergits en la música de
les havaneres i rematar-ho amb un rom cremat al punt és
el súmmum d’una nit inoblidable. Crec que ni la presència
de Tom Hanks o d’Halle Berry (hem llegit que són al
Port gravant una pel·lícula), al nostre costat, o compartint
sopar i cantada, podria millorar la nit.

Dimecres 28: Pa de pobre i cinema del bo. Sent la notícia
que l’Acadèmia del Cinema Espanyol ha elegit la
pel·lícula del mallorquí Agustí Villaronga: Pa negre, per
representar el cinema espanyol als Òscars. Aquest film,
basat en l’obra del mateix títol del novel·lista Emili
Teixidor, és d’una qualitat indiscutible. Vaig tenir la sort
d’acompanyar més de 150 alumnes del meu centre
d’ensenyament als Multicinemes de Manacor a veure-la
aquest passat Nadal. I els entusiasmà. El tema i la
interpretació i l’ambientació.
La notícia reafirma els premis i els elogis que la cinta ha
recollit des de la seva estrena. La pel·lícula rodada en

català, amb actors i tècnics catalanoparlants, entre ells
alguns mallorquins, mostra el panorama de la postguerra
espanyola, amb les seves misèries morals, ignoràncies i
actituds de vencedors i vençuts. I el film, de producció
catalana gràcies a la productora Isona Passola, intenta fer
normal allò que encara avui és motiu de desqualificació i
greuge: que el film és bo o no, independentment de la
llengua amb què és concebut o rodat. Ningú no posa en
dubte que el cinema suec, per molt minoritària que sigui
la llengua en què és rodat (no arriba ni als parlants del
català), és un cinema d’un nivell i qualitat destacat i
r e c o n e g u t
internacionalment
(té un estat, per
petit que sigui,
al darrere).
Aquí, un film
rodat en català,
parlat en
català, encara
que tengui una
q u a l i t a t
remarcable, no
és massa
acceptat ni
pels cinèfils
espanyols, (la
s e v a
recaptació fora
dels territoris
de parla
catalana ha
estat gairebé
simbòlica)  ni pels internautes espanyols que han opinat
sobre la seva elecció per part de l’Academia (si feim cas
dels comentaris apareguts a la premsa escrita o a la premsa
digital espanyola).

Joan Gelabert
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El jovenet de Maria, Marc Buades Ferriol està
demostrant al llarg d’aquest 2011 que l’esforç que ha fet
per sortir-se’n en aquest esport tan sacrificat del ciclisme
no ha estat de bades. Deixar de viure al poble i traslladar-
se a Ciutat, estudiar al Centre de Tecnificació Esportiva
de les Illes Balears per poder fer compatible l’estudi i
l’esport i millorar en els seus resultats ha estat tot u.

Així a nivell individual:
 - Guanyador del trofeu Ciutat de Palma - Segon classificat
a la Challenge celebrada al velòdrom Son Moix -
Guanyador del trofeu Vila de Sineu a la voltadora -
Subcampió de Balears a la modalitat de puntuació -
Subcampió de Balears a la modalitat de persecució -
Subcampió de Balears a la modalitat de velocitat -
Guanyador del trofeu Artur Sintes al velòdrom Palma
Arena

Tot això a més d’altres triomfs a carreres diverses

Com a membre de la selecció Balear de ciclisme: -
Medalla de bronze als campionats d´Espanya a la
modalitat contra-rellotge per equips a Tafalla (Navarra) -

UN BON ANY ESPORTIU PER A EN MARC BUADES FERRIOL

Medalla de plata als campionats d´Espanya a la modalitat
persecució per equips, també a Tafalla.
Enhorabona Marc i a seguir millorant tant amb els estudis
com amb la bicicleta.
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CAMPIONAT DE FUTBET 2011
Aquest és l'equip del Bar S'Intensiu que féu

campió del campionat de futbet d'enguany derrotant a la
final al Bar Poliesportiu per 3 a 0.
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Torneig d'escacs Sopar de batucades i dimonis

Dimonions,
batucaires i

dimonis grossos
al correfoc


