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S’ha acabat l’any. Un “annus horribilis” en molts de sentits. Amb una
crisi econòmica globalitzada, que té el seu origen a milers de quilòmetres
de distància i que se n’ha endut per endavant governs, bancs, empreses i
moltes economies familiars, deixant a l’estacada milions de persones que
han vist com d’un dia per un altre es quedaven sense feina i amb un futur
més negre que el betum. El terratrèmol econòmic ha posat al descobert la
fragilitat del sistema i ha permès visualitzar com els estats no són, en aquest
context de liberalisme econòmic, els garants d’una economia sostenible,
controlada, regulada i que ha de revertir en la millora de vida dels ciutadans.
La inoperància d’uns que, o bé no preveieren la desfeta, o la negaren fins
al darrer moment, i la poca traça dels altres que a hores d’ara, després de
guanyar les eleccions generals (per KO tècnic dels altres) encara no han
donat senyals de vida, no posen gens d’optimisme en la resolució de la
crisi al nostre entorn més immediat. Veure com els ciutadans perden (Grècia,
Itàlia...) la possibilitat democràtica de posar al capdavant dels seus governs
aquells que lliurement decideixin i que són els grups de pressió econòmica
qui posen i treuen dirigents que actuïn al so que ells marquin, és certament
preocupant. I veure com aquests mateixos dirigents no qüestionen ni limiten
els guanys especulatius de particulars en aquesta maregassa econòmica,
encara accentua més l’escepticisme de la immensa majoria de víctimes de
la crisi.
En situacions així cal protegir els dèbils i no els forts, cal accentuar la
pressió sobre els poderosos i no sobre els més desvalguts i no abaixar la
guàrdia en aquells guanys socials que han costat tants d’anys, tantes
generacions d’aconseguir: la sanitat universal, l’escolarització obligatòria
i gratuïta, les prestacions socials, etc.
I aquí i ara, cal deixar ben clar que l’excusa de la crisi no pot ser mai un
motiu per treure drets a la nostra terra, a la nostra gent, a la nostra cultura,
a la nostra llengua. Les mesures empreses pel govern illenc han mostrat el
llautó d’una gent que considera la nostra llengua i cultura una cosa
supèrflua, innecessària, un luxe del qual es pot i se n’ha de prescindir, i
que ara volen lligar a la crisi econòmica. Des de la nostra modesta tribuna
aquesta pràctica absolutament denunciable i manipuladora serà objecte de
seguiment i denúncia i la nostra opinió es farà sentir sempre que ho
considerem oportú. No som posseïdors de cap veritat absoluta, però sí que
sabem, amb certesa, que la nostra opinió i defensa d’aquests valors de la
nostra identitat responen al més sagrat que tenim els humans, allò que ens
fa persones, d’un lloc i d’un temps.

Això sí: Un millor (esperem) 2012!
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RESULTATS DE LES ELECCIONS GENERALS DEL 20-N A MARIA

Components de la mesa electoral
que antigament estva ubicada a
l'escola de baix.

RESULTATS DEL CONGRÉS AL NOSTRE POBLE
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I aquests són els components de la mesa
electoral que antigament s'ubicava a

l'escola de dalt

RESULTATS AL SENAT A MARIA
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Més que mai, en temps de crisi, un s’obliga a enfrontar-
se amb les pors, manies i debilitats: hi ha idees que
espanten ja en l’execució, però no per això un deixa de
pensar, i el que no val és el derrotisme abans de començar
la carrera. Un té unes capacitats, unes conviccions i una
moral que no s’enderroquen ja a la primera d’envit. La
psicologia que un ha après en l’experiència no fa que un
corri darrera la papallona que veu passar o que es deixi
dur per la darrera moda de conveniències, perquè
seleccionar i triar són fets de reflexió i volitius que diuen
de la nostra personalitat que és única dins un munió de
munions. Si sabem on fallam mai no és tard per posar-li
remei, però una qüestió apart és saber-nos en una crisi
personal dins una crisi generalitzada, on aquest cas el que
cal és una reacció el més aviat possible per evitar
conductes desequilibrades i malestar. La reacció pot estar
en girar la pàgina al problema que ens angoixa o a
l’obsessió que no ens deixa dormir, perquè comprovat
està que més de la meitat de malalties són d’ordre
psicològic. Sembla que un acaba per patir la malaltia que
l’espanta patir. El cos es ressent de les manies de la ment
i la ment es dispersa i té bo de fer caure en entrebancs
col·lapsadors.
 
L’home és complicat fins a la sacietat: es mor pel que no
té i no dóna importància al que  té. No valora l’esforç que
li ha costat guanyar un ordre, una idiosincràcia, una
consideració i uns béns i, per enveja, desitja ser com el
que té més que ell sense posar-hi raons o conformisme.
Així és desvalora a ell mateix i conrea el camí de l’eterna
infelicitat al palau de la terra: com pot ser feliç l’home
que mai troba satisfacció a les seves accions? Són molts
els qui pateixen d’aquest peu i això congria el malestar
doble en temps de prou malestar, i són tan incrèduls que
excusen la seva errada en una manca de protagonisme,
cosa que desvetlla una grandiosa ignorància perquè els
protagonismes van a la par: tan protagonista és ell com el
que té més. No veure-ho és posar-se les cucales a misses
dites...
 
Les debilitats sorgeixen de la contradicció entre el codi
moral i una expectativa que el contradiu. Pot ser un fet de
pensament pel que sentim vergonya, pot ser com és sovint
idees que enduts pel masoquisme de l’autotortura

turmenten el
pensament. Davant això
cal «mens sana in
corpore sano», perquè
els vicis no són sans:
porten a la completa
autodestrucció, turment
i agonia. Lenta agonia;
així que les debilitats
cal reconèixer-les i
superar-les. Motius de
patir-les n’hi ha, però
cal girar la pàgina el més aviat possible i tornar a la
cordura, al seny i a la mesura. Ser mesurat i ponderat
tenen el privilegi de la raó, i la raó destria el vici de la
virtut. Els vicis i les dependències a les drogues són
actualment la llacra de la joventut que sent com el
programa vital desapareix rere la permanent frustració,
però rere això es mouen una quantitat de doblers ingent
entre la droga i els hospitals de rehabilitació, quan la droga
no canvia cap situació sinó que és un succedani que crea
addicció i dependència fins a convertir-se en un negoci
voluminós, que a molts de països com Mèxic confronta
bandes de narcotraficants amb la policia i els jutges.
 
Les eleccions del 20 N aniran a l’espera d’un canvi
respecte a la política desarrelada del PSOE, que sembla
no estimar cap consideració respecte a solucions a
problemes, però el que és cert és que ben entrada aquesta
mesada de novembre no se’n parla gens: sembla com si
no hi hagués interès per la vida pública. Més d’això mateix
seria mal d’aguantar, perquè pitjor que la gestió socialista
no se n’havia coneguda cap ni una.

Lluc Matas

Més que mai, en temps de crisi, un s’obliga a enfrontar-se amb les pors
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Qui dies passa... novembre 2011
Divendres 11: Feina feta! Aquesta era la frase que
acostumava dir un conegut meu quan acabava una cosa
que li havia dut una certa feina o que s’havia allargat en
el temps de manera exagerada i complexa. I aquesta va
ser la frase que degué dir l’”afortunat” (entre cometes i
en cursiva, que quedi clar) bandarra que protagonitzà la
feta que em contà un col·lega de feina. Aquest amic,
coneixedor de la meva dèria pels bolets, m’explicà el fet
que acabà, ja es pot dir, amb sorpresa final. I mentre m’ho
explicava, la seva cara i el seu to reflectia

amb els esclata-sangs a dins. L’escugulada va ser enorme
i l’emprenyada de categoria. I l’espavilat de torn degué
poder amollar amb tota tranquil·litat la frase sentenciosa:
“Feina feta!”.

Dimarts 15: Una dreta sense manies! La major part de
l’any no puc presumir de veure gaire la televisió. Algun
programa concret de TV3, les notícies del migdia d’IB3
o de TV3 quan arrib d’hora
a ca nostra, o faig una
becadeta en haver dinat,
alguna pel·lícula de cap de
setmana o algun partit de
futbol sempre que jugui el
Barça. I prou. Però tenc
molt clar que una de les
fites més importants que
mai no s’han donat per a la
normalització de la llengua catalana ha estat el naixement
de TV3. Primer perquè va néixer amb un plantejament de
país molt clar (assumit per totes les forces polítiques del
moment) cosa que anava vinculada estretament i clarament
a l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits comunicatius
audiovisuals, tant en els de producció pròpia com en els
de procedència externa, i sabent, també, que s’havia
d’excel·lir en programació i qualitat per ser competitius i
aspirar a ser majoritaris en el gust dels possibles
espectadors. I el guió, amb força èxit, s’ha seguit
mantenint al llarg d’aquests prop de trenta anys. I la seva
presència a les Balears, poc després de la seva inauguració,
va ser, sens dubte, un cop de sort per fer-nos arribar també
aquesta normalitat en el món comunicatiu. El naixement
d’IB3, recordem-ho, no fou concebut igual. Nascuda en
època del govern de Matas (quan les privades ja suposaven
una oferta televisiva en castellà aclaparadora) va néixer
amb un plantejament lingüístic vacil·lant sense voluntat
normalitzadora i normalitzada de la llengua catalana,
llengua pròpia del país. Tot i això la gestió posterior de la
televisió a mans d’altres opcions ideològiques reconduí
la situació i el canal es va anar normalitzant
lingüísticament. A hores d’ara, el triomf d’un Partit
Popular en mans d’uns líders absolutament refractaris a
donar a la llengua del país cap paper preeminent i agafant-
se a l’excusa de la migradesa pressupostària, la televisió,
igual que l’escola (espais on la llengua catalana havia
assolit valors de certa normalitat) ha començat a patir una
exsecallada absolutament vinculada a aquesta ideologia
d’extrema dreta espanyola que ara dirigeix el nostre petit
territori identitari i que prest governarà la política estatal.
Les pel·lícules ja s’emeten en castellà (com que ara
tampoc no podem veure les de TV3, ens quedam sense
cinema a la televisió en català) i ja està fet l’anunci que
s’emetran més programes en castellà. No hi ha justificació
possible, tampoc econòmica, ja que el doblatge al català

l’”emprenyamenta” que encara duia al damunt. Em digué
que el diumenge abans havia decidit anar a fer una volta
a cercar esclata-sangs. Sabia on anava, ja que, digué, al
cap d’una horeta i mitja la panera mostrava la presència
més que generosa de l’estimat bolet de tardor. L’home,
tot il·lusionat i orgullós de la seva gesta, fità un
enforinyall, davall una mata, que mostrava un carrerany
d’esclata-sangs que es perdien dins l’espessor de la
vegetació. Deixà la panera a terra perquè no el molestàs a
l’hora d’arrossegar-se per terra i s’enfonyà a la recerca
del tresor amagat. Un a un, seguí la collita boletaire fins
que ja no li caberen a les mans. L’entrada a l’amagatall
no durà, remarcà, ni cinc minuts. Cul enrere, retrocedí
fins al punt de partida i es disposà a posar la collita dins
la panera, content i feliç, i disposat a donar per acabada la
jornada. Però la panera no hi era. S’havia fos, havia
desaparegut. Sense entendre res, de bon començament es
pensà que s’havia equivocat de camí; però no. La panera
l’havia deixada allà. I ara no hi era. No havia vist res, no
havia sentit res. Es començà a moure nerviosament i a
córrer per amunt i per avall a veure si ullava qualcú que
s’hagués apropiat del seu tresor. Però al cap d’una bona
estona de fer gambades a tort i a dret es donà, cruelment,
per vençut i fotut. Senzillament li havien pispat la cistella



Desembre 2011 FENT CARRERANY -        (285)7

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

els resultava gairebé gratis, gràcies a la cessió dels drets
d’emissió en català que els donava TV3. D’això se’n diu
ras i curt: Racisme lingüístic. Voluntat de reduir la nostra
llengua als àmbits més informals, més secundaris. El
president del país fent les declaracions institucionals en
castellà, consellers que no n’amollen ni mitja en català,
premis de creació literària en castellà, treure el requisit
del coneixement de la llengua als funcionaris, crear dues
línies educatives i separar la població escolar segons la
llengua, etc. ¿No queda ningú dins de les files populars
illenques que tengui una mica d’amor propi i no estigui
acomplexat de formar part d’un poble i d’una cultura que
està sent trepitjat de la forma més mesquina possible i es
revolti contra tot això?

canvi, com, per resumir el treball parlamentari de Pere
Sampol, va haver de suar de valent:  18 ponències de llei,
25 preguntes al plenari, 17 en comissió, 25 projectes de
llei, 31 mocions en comissió, 14 en plenari... Potser ens
ho hauríem de fer mirar.
I dues perles. La primera la “patinada”? del president
Bauzà, avui matí, el mateix dia de les eleccions, quan en
lloc de valorar la jornada i animar a votar, allò que amolla
és demanar el vot per a Rajoy. Clar, qui no està acostumat
a anar a missa al portal s’agenolla. L’altra, la visc jo en
una mesa electoral quan un home, ja gran, daixo-daixo, i
amb el seu bastó, s’acostà al president de la mesa, i li diu
ben fort i llampant mentre exercia el seu vot: Bé,
afortunadament  els altres ho faran millor!

Divendres 25: Indult bancari amb pedigrí. No hi ha res
com tenir un bon final per deixar bona memòria. I això és
el que deu haver pensat el govern de Zapatero quan al
final i amb el partit a punt del xiulet final s’ha destapat
amb l’indult al banquer Alfredo Sáez, expresident del
Banesto i ara conseller del Santander, per un procés, encara
al Constitucional, on apareixia com a acusat per denúncia
falsa a fi de perjudicar una entitat bancària rival aleshores.
Esper i desitj que si un dia el PSOE torna al poder demani
l’indult i la cancel·lació de les hipoteques als pobres
usuaris que es quedin sense feina i veuen com a més de
quedar-se sense la casa, encara han de pagar tot allò que
els queda per liquidar el deute. Potser llavors em cregui
aquest  adjectiu de “socialista”.

Dimarts 29: Anècdotes del plurilingüisme. La meva
companya entra rient a la sala de professors del centre. I
ho explica. A l’aula que acaba de deixar hi ha uns alumnes
nouvinguts. Dos d’ells, romanesos, nin i nina, es
discuteixen. I el to de veu augmenta . De cop la nina, ben
remolesta, se’n va cap a la mestra i li diu ben clar i
llampant: “Professora, en (...) m’ha insultat. Ha dit que
la meva mare era una pròstata”.

Joan Gelabert Mas

Diumenge 20: Les coses clares, la xocolata espessa i
ses senyories a Madrid! Ja s’ha acabat! Els resultats han
estat clars i el PP ha aconseguit la majoria absoluta a les
Corts espanyoles. I els illencs han votat, si fa no fa, com
han votat les altres comunitats espanyoles, excepte, com
sempre, el País Basc i Catalunya. Allà les coses són
diferents i els vots, també. Aquí, no. Potser els electors
illencs haurien d’haver llegit aquelles dues pàgines
senceres que el Diario de Mallorca publicà el darrer dia
de campanya, divendres dia 18 i pensar que sol passar
amb el seu vot quan va a parar a ses senyories que es
presenten sota les sigles dels dos partits majoritaris
espanyols. El reportatge explicava, de manera clara i
precisa, com dels dotze diputats i senadors que en teoria
havien representat la nostra comunitat, vuit (sí, vuit!), en
quatre anys de legislatura (i amb un sou anual d’uns 70.000
euros) no havien obert la boca per reivindicar res que
tengués a veure amb les nostres illes. Alhora el reportatge
deixava clar que el senador per designació de la cambra,
Pere Sampol, del PSM, havia intervingut en 17 de les 22
vegades que el plenari de les cambres varen debatre temes
que afectaven les Illes Balears. Quin paper juguen així
els diputats illencs que surten elegits en les llistes del PP
i PSOE? Pitjar el botonet que suma vots als seus partits. I
prou. El periodista que signava l’article explicava, en
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Passejar pels carrers de Maria, sigui quina sigui
l’hora, en aquesta temps de tardor és molt agradable, i si
és mitja hora abans de la posta de sol i fins abans que es
faci fosc del tot, és ja una vivència sublim per a mi, perquè
la llum difuminada de la tardor dels horabaixes i la
tranquil·litat que s’hi respira són incomparables.

Però també ens podem trobar amb coses curioses,
no tant de postal, que semblen increïbles però són ben
certes.

La primera és que un dia tot passejant, em vaig
trobar amb un mariando que viu a Palma, perdó, a Palma
de Mallorca perquè no ho confongueu amb Marràqueix,
i que ve pel poble molt sovint.  Passejava un canet menut,
un bufó, un ca-GPS. Sí, he dit un ca-GPS, no cregueu que
m’he begut l’enteniment, és ben veritat, i ara m’explicaré.

Quan m’hi vaig acostar va començar a lladrar com
un desesperat, que semblava que s’havia de menjar el món
i davant un gest d’enfrontar-m’hi s’arrufà i s’amagà
darrera les cames de l’amo.

Per dir-li alguna cosa per fer cas li vaig comentar
que estaven ben segurs pel carrer amb aquest ca que lladra
tant, que ben ningú gosaria atracar-los ni els faria mal.
Ell tot content de les meves paraules em va dir: “Això ho
fa de content que està; els caps de setmana quan sap
que venim cap a Maria, no hi cap de content”.

Aquí sí que ja vaig quedar ben astorat, i vaig dir
per mi mateix: vet aquí un ca-GPS.

I com punyetes sap aquest ca bufó que va cap a
Maria?

Sí sí, ho heu tornat a llegir bé, un ca-GPS.  Perquè
si el seu amo diu que coneix quan ve cap a Maria, si un
s’equivoca de carretera, es deu posar trist i segur que
obliga l’amo a canviar de ruta; es deu saber totes les
carreteres que menen cap a Maria.

Vos ben assegur que vaig quedar de pedra. No vaig
ser capaç de fer cap comentari més sobre aquell ca tan
avançat tecnològicament i la sort que tenia de tenir un ca
de tanta precisió geogràfica avançada.

I vaig pensar que li demanaria, un altre moment,
perquè l’astorament m’impedia reordenar les idees de
manera instantània, on l’havia comprat perquè pel preu
d’un canet-GPS, tendria dues prestacions: seguretat que
no m’atraquin, que no ens entrin a robar a casa i alhora
assegurar que vaig per bon camí per les carreteres de
Mallorca.

Un altre succés, aquest també és increïble, tot
passejant et trobes amb una sèrie de carrers on cada dia
unes determinades famílies hi tiren un bon raig d’aigua

bruta, surt cap a fora per una canal de desaiguat: a vegades
pots veure fins i tot alguns fideus, restes del dinar justa
acabat de pair, i d’altres dies hi trobes aigua amb un perfum
de suavitzant de roba acabada de sortir de la rentadora;
els dies que això passa sembla que un està dins la pleta de
Son Perot o dins el pinar de Roqueta, fa olor de natura
pura i silvestre, fins i tot a vegades hi ha bombolles
d’escuma de l’aigua del rentat de la roba que amb els
reflexos del sol desprèn petits raigs de llum multicolors
com si fossen pedres precioses dins el bassiot. I això un
dia rere l’altre i un any rere l’altre fins que han acabat
espenyant el carrer, han fet saltar l’asfalt, ha provocat un
bassiot on s’acumula l’aigua bruta, o es fa un bassiot els
dies de pluja. Han trencat i fet malbé un espai públic,
amb una total, i això és la part més greu, dic amb una
total passivitat de les autoritats. Està prohibit tirar aigües
residuals, de qualsevol tipus pel carrer, ja no estam a l’edat
mitjana quan tota la merda fluïa pel mig dels carrers dels
pobles, sinó al segle XXI i pertanyem al món civilitzat i
amb normes higièniques i de salut pública ben clares i
malgrat això, per alguns carrers de Maria alguns veïnats
s’estan passat pel forro aquestes normes amb total
passivitat municipal i trencant un espai públic que després
haurem de pagar amb els doblers dels nostres impostos,
entre tots. Increïble, però cert.

Antoni Gelabert Mas
Maria de la Salut, Novembre 2011.

Coses increïbles que passen pels carrers de Maria

El carrer Morell i l'arc de Sant Martí al fons
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TORNÀREM A LA FINCA DE PLANÍCIA

Partírem del poble d'Estellencs on deixàrem els cotxes.
A la sortida passàrem pels rentadors públics.

Cap a Banyalbufar o cap a Estellencs? En Pere no té
dubtes: cap a Banyalbufar hem d'anar.

En Nadal fa una foto a les cases de Son Serralta per on
passàrem abans d'entrar a la finca de Planícia

Abans d'arribar a les cases de Planícia un grup passàrem
per la font de s'Obi.

En Pere Crespí es volgué fotografiar devora aquest
excel·lent exemplar d'olivera

Les cases de Planícia, al fons, estaven en obres. Per això
per dinar trobàrem aquest raconet on ens trobàrem

còmodes.
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CARRERS SENSE LLUM
Alguns veïns del carrer Nou s’han queixat que hi ha un
fanal que fa més d’un mes que no funciona i ja se n’ha
informat l’Ajuntament. Al tancament de la revista encara
no s’ha solucionat el problema. Esperem que durant aquest
mes s’arregli. També són molts els vespres que algunes
zones del mateix carrer i del carrer Major romanen a les
fosques.

AIGUA A LA CARRETERA DE S’ALQUERIA
BLANCA
Sempre que plou hi ha un tram de la carretera de
s’Alqueria Blanca que queda inundat perquè els bocins
de vorera de la carretera ja estan ben amarats. A més en el
tram per on passa la Síquia Real estava molt brut, cosa
que dificultava encara més la circulació de l’aigua. La
darrera setmana del mes de novembre es dugueren a terme
unes obres per part del personal del Consell per tal de
solucionar aquest problema. Han fet una bona feina perquè
sembla que ara ja no hi ha aigua a la carretera, sobretot al
primer tram de la carretera, encara que a la zona de la
Síquia Real la seva capacitat no és prou gran per recollir
el cabal d’aigua que hi circula en moments puntuals.

activitat que cada any es va repetint i amb aquesta acció
es recullen fons per a activitats solidàries en diversos
països de l’Àfrica.

UN NOVEMBRE D’AIGUA I BOLETS
Ja ens hi referit abans. I és que aquest passat mes de
novembre ha estat realment espectacular pel que fa a la
pluja caiguda. Així, a la primera setmana ja passàvem
dels 100 litres i a final de mes hem passat dels 200. A
pesar de la pluja, però, les temperatures no han estat massa
fredes. Les dues coses combinades han fet que els bolets
tardorencs que havien estat escassos fins aleshores hagin
explotat aquest mes passat. Els amants dels esclata-sangs,
les blaves, gírgoles i picornells s’han posat les botes.

LA TAXA DE LA RECOLLIDA DELS FEMS PUJA
DE MANERA ESPECTACULAR
Ja se sap que una cosa és allò que es promet abans de les
eleccions i una altra la gestió de la cosa pública una vegada
aquestes han passat. Així, tothom recorda que enguany
han estat moltes les aparicions dels nostres polítics
felicitant-se de les polítiques de reciclatge que duim a
terme al nostre poble i del bon percentatge que s’assoleix
en la recollida selectiva en tots els sentits. Això duia a
interpretar que les tarifes premiarien aquesta bona resposta
en forma de rebaixes considerables. A l’hora de la veritat,
però, i per temes que no depenen només dels resultats del
nostre poble (hi ha pobles de la Mancomunitat amb uns
resultats molt pobres quant a les polítiques de reciclatge)
les quotes no solament no s’han abaixat, sinó que han
pujat de manera espectacular per a habitatges particulars
i negocis. Així les quotes de les cases pugen de mitjana
un 6%, més d’un 100% les perruqueries, gairebé un 500%
els tallers mecànics, les botigues, supermercats i
restaurants més d’un 20% i els bars un 12%.

L’AJUNTAMENT DE MARIA CEDEIX 5 EPIS  ALS
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DEL
MUNICIPI

L’Ajuntament de Maria ha adquirit 5 equips de protecció
individual (EPIS) per als voluntaris de Protecció Civil.
Aquests equips estan especialment dissenyats per a la
intervenció en incendis rurals i forestals. Estan compostos
de casc, ulleres antifum, camisa ignífuga, i mascareta.
Apart també s’han adquirit dos batefocs.
La necessitat d’aquests equipaments s’ha fet palesa arran
del nombrosos incendis que hem patit al municipi aquest
estiu passat, on han intervingut directament els voluntaris
de protecció civil.

RECOLLIDA DE ROBA A L’ESCOLA
El passat mes de novembre s’ha procedit a fer una recollida
de roba usada, sabates i altres articles semblants. És una
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La tasca dels voluntaris en l’extinció d’incendis és molt
important, ja que són els primers intervinents, i quan
parlam de foc, una prompta resposta pot fer que no vagi a
més.

DINARS DE QUINTOS
Des de Cas Padrí Toni ens fan saber i ens envien fotos de
les quintades que hi han anat per a passar un moment agra-
dable amb ells, menjar bé, riure un poc i recordar el temps
passat. Aquest mes hi han passat els quintos del 39 i del
49 i que nosaltres gustosament publicam.

Quintos-es del 39

Quintos-es del 49
 AUDIÈNCIA PEL PRESIDENT DEL GOVERN AL
FONS MALLORQUÍ DE COOPERACIÓ
El dia 23 de novembre de 2011 una representació de la
Comissió Executiva del Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació,  ha estat rebuda pel president del Govern de
les Illes Balears, José Ramón Bauzá, al Consolat del Mar.
També han participat en la delegació els vicepresidents
del Fons Mallorquí, Bernardí Coll i Martorell, conseller

insular de Cooperació Local,  i Antònia Maria Estarellas
Torrens, directora general de Cooperació i Immigració
del Govern de les Illes Balears; i els vocals següents: Joana
Maria Miró Lladó, regidora de Costitx; Malén Cantarellas
i Llompart, regidora d’Inca; Antoni Mulet Campins, batle
de Maria de la Salut;  i Petri Galmés Bonet, regidora de
Marratxí; així com la gerent, Catalina Socies.
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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:

Madò Antònia Quetglas Amengual, morí el passat dia 3 de
novembre a l'edat de 82 anys. Vivia al carrer Sant Miquel, número
10.

Madò Joana Aina Mas Bergas ens deixà els passat dia 24 de
novembre a l'edat de 90 anys. Vivia al carrer Alexandre Rosselló,
número 9.

L'amo en Bartomeu Monjo Sureda morí
el passat dia 25 de novembre a l'edat de 77
anys. Vivia al carrer Alexandre Rosselló,
número 10.

Madò Martina Morey Barceló ens deixà
el passat dia 29 de novembre als 76 anys
d'edat. Vivia al carrer Major, número 75.

Que descansin en pau

Enhorabona als seus pares i família.

BENVINGUTS:

Na Núria Morey Ferriol va
néixer el passat dia 19 de setembre. És
filla d'en Miquel Morey i de na Fran-
cisca Maria Ferriol.

Na Maria Antònia Alcover Font vingué al món el passat dia 31
d'octubre. Els seus pares són n'Andreu Carles Alcover Castelló i na
Maria Font Mas.

Na Constança Àurea Sabater Ginart va néixer el passat dia 10
de novembre. És filla de Jaume Si,mó Sabater Garau i Rosa Maria
Ginart Serrano
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El temps

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

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

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

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

13

PLUVIOMETRIA
Dia 25 ........... 31l.
Dia 27 .............. 8 l

TOTAL: 39 LITRES

Temperatura Màxima
29,8º C (Dia 12)
Temperatura Mínima
13º C (Dia 19)
Temperatura Mitjana
20,1º C
Mitjana Màximes
24,6º C
Mitjana Mínimes
15,7º C

MES D'OCTUBRE

Na Margalida Font Ginart ens ha deixat
Ha tengut una mort massa aviat,
I en el cel se n’ha anada
I el Bon Jesús la tendrà ben resguardada.

Na Margalida era una dona que a Maria poques
n’hi ha
Que vulguin tant de bé a l’església i que en el cor
van a cantar.
Ella era una dona que per tot va participar
I tot el poble de Maria la trobarem molt a faltar.

Totes les seves amigues en tenim pena
I sempre pensarem amb ella i no podrem oblidar
I la seva família sempre la tendrà present.

Margalida Font Buñola i Joana Negre

POEMES I GLOSES
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS

A la portada de la revista d’aquest mes hi surten Un grup
de mariandos al Congrés del Diputats, llàstima que no hi
ha pogut entrar un altre mariando el passat 20 de
novembre.
L’Editorial se’ns parla de la presentació de la Plataforma
cívica per l’autogovern amb el lema Volem comandar a
ca nostra, 20 anys després encara no ho hem aconseguit.
Giram pàgina i veiem l’Èxit de l’exposició de Pere
Mascaró amb imatges de l’acte. Seguim llegint i ens
trobam amb la Crònica del viatge a Saragossa: somriures
i llàgrimes feta pels mateixos alumnes, d’aquí la foto de
la portada.
Sa Xerradeta del mes és amb l’amo en Toni Moliner i ens
serveix per conèixer com era la vida del nostre poble en
el segle passat. És una mostra de la duresa amb què vivien
els nostre padrins, i és que de vegades ens queixam i no
sabem de què.
En el Bullit de notícies, la Mare de Déu de Lluc passa
quinze dies de vacances a Maria enmig d’una gran festa,
es convoca un concurs de targetes de Nadal i un grup de
mariandos passen el cap de setmana a Eivissa, entre
d’altres coses.
A la secció de Demografia, Ens han deixat n’Antònia
Rotger, en Jaume Esteva i madò Catalina Miralles. Són
Benvinguts na M Antònia Dalmau, na Maria Sastre i en
Miquel Pons. Ja l’han feta en Joan Picornell i na Francisca
Carbonell i en Gabriel Mas amb na Maria Tugores.
Ja s’acosten les festes de Nadal a casa i en Jaume
Santandreu proposa fer-ne una exposició. Giram pàgina i
ens trobam amb l’Opinió de na Bel Mestre (Opinió sobre

Mestre Pere Mascaró) i d’en Miquel Morey (Reflexions
al darrer moment). Seguim i en Norberto Alcover ens fa
cinc cèntims de la situació a El Salvador: fa dos anys.
Passam a la cultura, concretament a la literatura amb una
Exposició sobre Tirant lo Blanc aprofitant la celebració
dels 500 anys de la seva primera edició.
Canviam de tema perquè la Plataforma Cívica per
l’autogovern dins la qual hi ha l’associació, reclama que
volem comandar a ca nostra. Com ja hem dit abans, vint
anys més tard encara volem comandar.
Ja s’acaba la revista i no pot mancar el Carrerany Esportiu
i és que el Club ciclista prepara la nova campanya,
Fonthisa fa cinc punt a la primera volta i Cinc escaquistes
de Maria participen al Campionat de Mallorca individual.
L’excursió del mes és al Puig de Maria, a Pollença. Com
que és el darrer número de l’any hi ha un recull de tots els
col·laboradors i un Índex del 1991 amb fotos incloses.
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L’associació de la segona edat de Maria ha
desenvolupat distintes activitats el mes de novembre. La
primera, el taller de maneig bàsic d’internet i del correu
electrònic ha comptat amb una escassa participació ja que
només sis persones s’han inscrit en aquesta activitat
gratuïta.

Dins el mateix mes de novembre, el diumenge dia
13, es va realitzar una excursió a sa Granja d’Esporles,
amb la participació de 49 associats, els quals ompliren
quasi completament un autocar. La visita a sa Granja va
omplir quasi tot el matí passejant per les seves
dependències i tastant els productes típics com sobrassada,
formatge, bunyols, mistela, herbes dolces... L’itinerari va
continuar cap a  Banyalbufar i Estellencs fent una aturada
al mirador d’Es Grau abans d’anar a dinar al Mesón Can
Paco, a Andratx on hi hagué sorteig gratuït de regals i una
estona de ball.

El dissabte següent, dia 19, es va celebrar un sopar
i ball a Cas Padrí Toni a partir de les 21:30 hores, amb la
participació de 55 associats. Un vespre agradable amb el
bon menjar del restaurant i la bona música i el ball amb el
Dúo Harlem.

Però la programació del mes de desembre presenta
altres cinc activitats. Les tres primeres en dies consecutius,
els 6, 7 i 8.

La primera, el dimarts dia 6, festiu, una
conferència sobre els orígens dels balls mallorquins a
càrrec del folklorista Xisco Vallcaneras. Començarà a les
19:30 h. al local social. Una activitat gratuïta i oberta a
tothom que no necessita
inscripció prèvia.

La segona, el dia
següent, el dimecres 7, a
partir de les 21 hores. Es
tracta d’una pamboliada
i ball a la planta superior
del mateix local. La
inscripció, només pels
associats, costa 4 •. La
música, com sempre,
amb el Dúo Harlem.

La tercera,
aprofitant la festivitat del
dijous dia 8, serà un
taller de cuina de Nadal
a partir de les 17 hores,
també al local social.
Obert a tots els associats
i sense inscripció prèvia.

Estarà a càrrec de Na Francisca Bergas Frau “Ferrereta”,
la qual prepararà “Crema de marisc” i “Solomillo
Wellington”.

La següent activitat programada per al desembre
arribarà el dia 26, la segona festa de Nadal, amb el bingo
i xocolata amb ensaïmades. Com cada any, a les 17 h.
començarà el bingo i a les 19 h. arribarà la xocolata.

Tampoc no podem oblidar el dia 31 amb el sopar
i ball de cap d’any al restaurant Ses Torres on ja s’han
reservat 100 places al preu de 50 •. Una activitat també
oberta a tothom, encara que no estiguin associats.

Per a aquesta data, pot ser que ja ens haurà tocat
la grossa de la Loteria de Nadal. Recordau que la 2ona
ONA juga amb el número 12.480. Després arribaran els
foguerons i Sant Antoni. En parlarem.

Les activitats de la 2ona ONA
El mes de desembre arriba amb cinc activitats programades
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        Acabava l’escrit de la passada revista amb la caiguda
d’en Bernat Ribas durant la primera etapa de la Volta a
Menorca, el dissabte dia 22 d’octubre.
           Després d’unes setmanes ingressat a Son Espases,
ja el podeu veure per Maria.
Si bé encara ha de fer rehabilitació, estam contents de
tenir-lo a ca nostra. A la foto adjunta el podeu veure,
moments abans de començar l’etapa, parlant amb els
companys de Maria.
          Amb l’anada a Menorca podem dir que hem acabat
la temporada tots els qui hem participat a les distintes
marxes cicloturistes organitzades per la Federacio de
Ciclisme, aixi com a totes les sortides, que sobretot durant
l’estiu, feim tots els dissabtes.
           Començàrem el primer de març, precisament a
Maria i hem acabat, un any més, a Menorca i un any més
a la muntanya del Toro, els dies 21 i 22 d’octubre.
          Arribat al mal temps, uns van a caçar, a cercar
esclata-sangs... i altres, surten els diumenges per anar a
berenar. Biniali, Montuïri, Menestralia de Campanet,
Felanitx .... són els indrets habituals dels diumenges.
           Des d’aquestes línies, moltes gràcies per seguir
l’actualitat dels que passejam i gaudim amb la bicicleta.
           Bones festes de Nadal i Cap d’any, salut i molts de
quilòmetres per fer.
            Pep Ferriol Torelló

TONI FERRIOL I PERELLÓ, CAMPIÓ
DE BALEARS DE TIR DE FONA

 
El passat vint-i-tres d’octubre de 2011 va tenir
lloc a Sa Pobla el campionat de Balears de tir
en fona. Hi va participar en Toni Ferriol i
Perelló natural de Maria de la Salut. En Toni
des de fa uns anys amb el club de tir de Fona
de sa Pobla participa a las diferents
competicions que es van desenvolupant. Es
va classificar en primer lloc proclamant-se
campió de Balears en la seva categoria.

ACTUALITAT DELS CICLOTURISTES. NOVEMBRE 2011
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