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AL FER EL MUHTATGE D1AQDEST HuMERO DE

FEHT CARRERAHY EHS HA CRIDAT L1ATEHCIo LA

QUAHTITAT DE CARTES I COL.LABORACIOHS QUE

TEHEH COM A TE*A LA COHSERVACIó DB LA

HATURA. TOTES ELLES TBHEH COM A

DEHOMIlADOR COMu LA COHDEMHA DE LA CAÇA

COM ESPORT I EL COMPORTAMEHT

PARTICULARMEHT IHCIVILITZAT D1ALGUHS

CAÇADORS COHCRETS.

RECORDAU QUE EH HoMEROS AHTERIORS DE

LA REVISTA JA HAVfEM PUBLICAT UHBS

PÀGIHES DE HATURA I ALGUHBS CARTBS QUE

DEFEHSAVEH LA POSTURA DELS CAÇADORS.

TOT AIXo EHS FA PEHSAR QUE

L1ECOLOGISME ES UH TBMA QUB IHTERESSA ALS

HOSTRES LECTORS I LES HOSTRES PÀGIHES

QUEDEH OBERTES A TOTS AQUELLS QUE VULGUIH

FBR ALGUHA HOVA APORTACIó. CRBIM PERo,

QUE REDUIR *EL TEMA A UHA POLÈMICA CAÇA

Sf-CACA HO, ES EMPOBRIR UHA PROBLEMÀTICA

QUE OFEREIX MOLTS DE CAIRBS <UR^AHISME,

COHTAMIHACIó, FOHTS D1EHERGIA, ACABAMEHT

DB MATÈRIES PRIMES, . . . > QUE VALDRIA LA

PEHA AHALITZAR EH MES PROFUHDITAT
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4 CoH)̂ 4 DE Ut U*V$l*h
DE "CONCEJALS" A REGIDORS

Quan vaig començar a
col.laborar amb Ia revis-
ta i vaig fer una exposi-
ció de les intencions que
em movien a parlar de
qüestions relacionades
amb Ia llengua, vaig pro-
curar deixar clar que no
només 1 ' aspecte de
correcte-incorrecte, se-
rien l'objecte de l'arti-
cle, sinó tot allò que
fes referència al seu ús,
parlat i/o escrit; en
definitiva tot allò que
d'una o altra manera hi
tengués relació.

Tot això ve a tomb,
degut al canvi que hi ha
hagut al nostre Ajunta-
ment des de les passades
eleccions. Davant aquest
pacte de progrés que n' ha
sortit, som molts els
mariers que esperam que
en el terreny cultural el
canvi es noti de valent.
I dins d'aquest, és
indiscutible que Ia nos-
tra llengua hi juga el
seu papê - i per tant crec
que ja és ben hora que
ocupi el lloc que Ii
correspon. I això vol
dir, per començar, que
els bans, avisos, edictes
i altres papers que sur-
tin de l'Ajuntament ho
facin redactats en llen-
gua catalana. Això vol
dir, també, que tots els
rètols que d'ell en de-
penguin estiguin redac-
tats correctament en ca-
talà. I dic correctament,
perquè quan es posaren
les plaques noves a di-
ferents carrers de Maria,
al Comte d'Empúries, Ii
afegiren una "p" desvir-

J
tuant completament el seu
senti"t.

Tampoc no estaria
gens malament tornar a
les coses els seus noms
originaris i autèntics, i
així, aquestes lletres
que davant de Ia Casa de
Ia ViIa donen fe d'una
època que distorsionà
tantes coses, entre elles
Ia pròpia llengua dona-
rien pas a unes altres
que són en definitiva,
les que Ii correspon: La
Casa de Ia ViIa.

Per acabar voldria
recordar als homes que
van ser elegits per regir
el nostre Ajuntament, que
el títol que els corres-
pon no és, com diuen
normalment, el de "conce-
jal", Aquesta és una
paraula castellana que

designa els membres del
"Concejo" que és l'orga-
nisme encarregat de di-
rigir una determinada
institució. Aquesta pa-
raula té un equivalent en
el català "Consell", del
qual en surt el
"conseller" .

Per tant si volem
parlar dels membres ele-
gits del nostre Ajunta-
ment haurem de parlar de
consellers o de regidors,
forma aquesta, Ia més
utilitzada avui en dia,
ja que Ia de conseller es
reserva per als membres
de govern d'una entitat
considerada superior:
Consell de Mallorca,
Consell Interinsular,
etc.

Joan Gelabert i Mas,
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SA XERRAÖET4:
EL TEMFS DE GOBTGEBTTRAOI<f> DE F1ODER EM

XJSTA. J*LA. JA HA FASSAT"

LA CASA DE LA VILA S' HA FET STETA"

EL BATLE Ŝ IEL CRIAT DEL FOBLE"

BESTESTAR DE: LA MAJORIA'

La política, per a ell: distints grups
de gent que volen fer feina per nillorar
l'estat de vida d'un poble, d'una ciutat,
d'una nació.

Però tots sabem que moltes vegades
aquest desig de treball es transforma en
ànsia de poder, i el poder, pot dur a Ia
destrucció. Aquest, per ara, no pareix el
cas de Ia coalició que governarà aquests
quatre anys, perquè hem de tenir en compte
que parlar únicament de batle és reduir
tot el govern a una sola persona, i per
tant en certa manera és una restricció. Bl
batle és el cap visible de tot un complex
entremat i les responsabilitats no només
recauen damunt d'ell, sinó damunt el
conjunt. Amb això no vull llevar
importància al batle; el que vull és
aclarir que el temps de Ia concentració de
poder en una mà ja ha passat.

La pujada d'UM (el partit al qual
representa) creu que es deu principalment
a Ia mala feina feta per AP durant tot el
temps (que ha estat molt) que ha governat,
i per descomptat, a Ia bona feina feta per
UM.. -

Però no n'hi ha prou amb les paraules,
s'ha de demostrar que se sap i se vol fer
feina i que és necessària una demostració
pràctica. Fins ara en l'escassa vintena de
dies s'ha respost bé davant el poble: s'ha
netejat un revolt que hi ha anant a Santa
Margalida, devora el Camp de Futbol, ja
que era una corba perillosa degut a
l'altura dels esbatzers de Ia vorera;

també s'ha netejat el camp de futbol; Ia
Casa de Ia Vila s'ha fet neta (s'ha
emblanquinat i llevat les herbes del
corral); com es pot veure s'ha fet neteja
general.

Però a més de tot això també hem posat
un poc d'ordre. Hem prohïbit, els
divendres, l'aparcament de cotxes a Ia
plaça, ja que essent dia de mercat en
dificultaven el pas. EIs diumenges i
festius, es tanca Ia plaça a Ia circulació
rodada, de set a onze del vespre perquè
els cotxes eren un perill constant per als
nins que hi sortien a jugar. Bs va fer una
crida als motoristes joves perquè no
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accelerin nés del compte i així al mateix
temps evitar l'excés de renous.

S'ha aplanat Ia gravera i ara hi torna
quedar espai lliure per tirar-hi més
escombres.

Aquests són problemes que s'han anat
resolent ràpidament però n'hi ha d'altre&
que necessitaran més temps.

Dos d'aquests projectes finalitzaran
prest: Ia casa de Ia Tercera Bdat i Ia
paret de Ia PLAÇA DES KBSCAT. Tots dos
seran inaugurats per les festes de Ia Mare
de Déu d'enguany.

N'hi ha d'altres d'inmediats com
arreglar Ia façana i el rellotge de
l'església i Ia neteja de camins.

Respecte del cemqnteri procurarem
posar-lo en condicions ja que està
pràcticament abandonat. Quan hi entres
t'agafa una desolació terrible: les
rajoles es desfan, s'hi troben encara
restes de rams secs de Tots Sants, cosa
que dóna un aire de deixadesa i
despreocupació. Es pintaran les parets del
Ia façana i s'arreglaran els jardinets, a
més de tenir cura del seu manteniment.

Però, sens dubte, el projecte més
ambiciós és el de Ia canalització de les
aigües i Ia xarxa del clavagueram. Aquesta
és una qüestió delicada i necessària, que
per dur-la a terme fa falta temps i
doblers. La intenció és dur-la a port
durant aquests quatre anys, cosa
francament difícil ja que no és feina d'un
dia; però el que és realment important és
que es faci, no el temps.

Respecte de Ia coalició que governa,
desmenteix els rumors que corren pel
poble, i diu que durarà els quatre anys,
ja que està formada per gent que el que
vol és fer feina i no es limita a observar
el que p̂ ssa, sinó que actua i ho
demostra. La coalició no es disoldrà
perquè està construïda sobre una base
sòlida: Ia feina.

Parlant d'AP diu que espera parlar amb
ells per veure si volen participar en Ia
tasca municipal.

Respecte del rumor (Ia política
funciona a base de rumors), que es va
estenent pel poble, difós per l'oposició,
segons el qual l'Ajuntament actual no
rebrà cap subvenció de Ciutat afirma que
això és demagògia pura i que ningú no s'ho
pot creure. No són més que paraules i no
ens hem de preocupar, perquè les
institucions han 'd'esser imparcials a
l'hora de subvencionar els organismes
públics.

També va tocar el tema de Ia famosa
"guerra dels melons". S'hi va declarar
totalment en contra. Segons càlculs seus,
l'any passat es varen robar cinc tqnes de
melons, i no només del terme de Maria. Si
per Ia famosa guerra se'n tiraren uns dos
mil quilos, Ia resta, pensa ell, es devien
emprar per fer petits negocis. Però el
pitjor és que el nostre poble s'està (si
ja no ho és) convertint en camp de batalla
de Ia gent dels pobles veïns amb ganes de
gresca. Si només hi participàs Ia gent de
Maria i després tots junts ho netejassin,
l'opinió seria distinta. El problema és,
doncs, Ia participació, cada dia més
nombrosa, d'externs que vénen a
descarregar Ia seva violència al nostre
poble. La solució possible passa per Ia
conscienciació de Ia gent que hi pren
part.

Respecte del seus càrrec diu que s'hi
troba molt bé, Ia gent del poble i els
funcionaris de l'Ajuntament han respost
molt bé.

Diu que el batle no és l'amo del
poble, sinò el seu criat i no hi ha
d'haver diferències entre les persones
perquè totes formen part d'aquest poble.

Pensa, per acabar, que de tot això que
ha dit hi haurà qui ho desmentirà, qui
s'hi oposarà i qui hi vendrà a bé. Però el
que s'ha de tenir en compte és el benestar
de Ia majoria i s'ha de tirar endavant.

Maria Antònia Sabater Garau
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Voldria amb aquest
article fer una petita
aportació i donar l'enho-
rabona per Ia feina feta
a Ia comissió encarregada
de Ia redacció d'aquesta
revista.

Com dic al títol,
voldria reproduir aquí
uns petits suggeriments
per als pares, que es
varen publicar al Diari
de Mallorca els dies 18,
de Gener i Febrer. TaI
vegada no els diguin res
de nou o tal vegada en
podran extreure• qualque
cosa nova.

Si exceptuam les
hores de son, durant els
curs escolar els nins
passen a casa un temps
aproximadament igual al
que estan a l'escola. La
majoria de pares s'hauran
preocupat més d'una vega-
da con omplir aquestes
hores diàries i com han
d'actuar amb el seu fill;
i si encara no ho han
pensat ja va essent hora
que ho facin. Aquests
consells, esper que
ajudin qualcú a comver-
tir Ia família en un
lloc de convivència únic,
on l'ambient hauria de
facilitar el desenvolupa-
ment equilibrat de cada
nin.

1-) Bn primer lloc:
ATENCIó A LA SALUT del
seu infant; veure, escol-
tar i trobar-se bé són
tres coses indispensables
per aprendre.

2-) Donar confian-
ça, xerrar senzillament:
DIALCWAR

$ ^pe<" a pace*
^Mv\ i*l'(*bor*c

3-) Dialogar suposa
saber:ESCOLTAR

4-) ANIMAR el nim,
celebrant el seu èxit.

5-) Tengui tota Ia
PACIÈNCIA del món amb el
seu fill.

6-) EVITI fer COM-
PARACIONS.

7-) Faci que Ia ca-
sa FOMENTI ELS HÀBITS DE
TREBALL."

8-) Organitzi Ia ca
sa de tal forma que sigui
possible establir un
HORARI REGULAR DE FEINA.

9-) Dediqui una
atenció meticulosa al
DESCANS i animi cada matí
aquest petit estudiant
que compleixi amb una de
les seves obligacions
principals: anar al
col.legi.

10-) "ESTAE AL
LORO": seguir Ia pista

Mari Carmen Bazan

del seu fill; saber el
que va fent a 1 ' escola
cada dia. No sigui
excessivament pesat, però
tampoc no se n'oblidi i
desprès vulgui arreglar-
ho tot quan ja no hi ha
remei.

Amb molta freqüència
els pares cerquen 1'excu-
sa de "ja ens cridarà el
professar si va mala-
ment...", però Ia veritat
és que llavonses pot
esser ja molt tard.
Agafar les coses al
començament és molt
important perquè puguin
tenir solució, i per això
hem d'estar alerta als
canvis de comportament,
d'humor o de ritme de
treball. Mantengui Ia
iniciativa, no esperi que
el cridin. Pot col.labo-
rar amb el professor a
ajudar el seu fill si

A • '̂ NC
// ̂  ^ A" ¿"

0 Q ",£ V

"Sigui un vertader amic per al seu fill i
no el defraudarà.
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aquell coneix el que
passa a casa.

Però Ia cosa més
important és Ia comunica-
ció amb el propi nin, el
fer que se n'adoni suau-
ment, però de forma con-
tínua, que estam interes-
sats que aprengui i vagi
bé a l'escola, sense
apressurar-lo.

U-) XERRAR DB TU A
TU. Trobi cada dia
qualque moínent per a
xerrar tranquil·lament
amb ell. Ho per exigir o
espiar, sinó simplement
per xerrar i compartir
tant les preocupacions
com il.lusions i projec-
tes. TaI vegada l'hora de
sopar sigui bona, sempre
que es pugui fer a poc a
poc; qualque moment al
cap de setmana o els
viatges en cotxe, tambè
poden servir. Qualsevol
tema és bo per a xerrar,
encara que hi hagi
diversitat d'opinions i
qualque discussió. El
que és necessari és que
el nin senti que les
seves opinions mereixen
consideració i respecte,
que agafi confiança amb
sí mateix i amb Ia seva
capacitat de pensar,
raonar i Jutjar. Ho
ridiculitzi les seves
ocurrències. Si cada dia
vostè està, imprudent-
ment, minvant l'autocon-
fiança del seu fill amb
crits, insults o renyades
innecessàries perquè al-
guna cosa Ii ha sortit
malament, no pot esperar
després que ell confii en
sí mateix i en Ia seva
capacitat d'aprendre. Si
diu al seu'fill "beneit"
deu pics al dia pot esser
que ho sigui després de
veritat, però no esperi
d'ell moltes coses ni
dins els estudis ni a Ia

vida. Hi ha molta gent
que creu que humiliar els
nins pot despertar el seu
amor propi motivant-lo
pel treball, però això
nomès funciona quan una
persona té molta segure-
tat en si mateixa.

12-) ALERTA AMB LA
TELB. Bl major enemic de
Ia comunicació familiar
pot esser Ia tele. Ho es
deixi guanyar Ia partida,
però pensi que també és
veritat que els nins
aprenen moltes coses amb
ella: coses bones i tambè
dolentes. El problema
està en l'elecciò dels
programes i que Ia tele
no sigui un "aparcament"
dels nins perquè no facin
nosa. El millor seria
veuré Ia tele amb ells
per poder comentar,
observar les reaccions,
aclarir dubtes, etc...
Llanvonses no seria tan
important que el contin-
gut del programa fos bo. o
dolent i qualsevol incon-
veniència tendria fàcil
solució. De totes formes
el control de Ia TV és
necessari perquè no es
converteixi en una droga.
Practicar un adequat
exercici de triar és molt
sà perquè els nins
aprenguin a percebre que
en Ia vida és necessari
deixar moltes coses de
banda.

13-) COHTACTE AMB LA
VIDA. Oferir, quan pugui,
oportunitats al seu fill
de conèixer coses noves.
Dugui el seu fill als
llocs on pugui, veure,
observar, tocar totes les
coses per eli mateix. La
natura, el camp, Ia mun-
tanya, o Ia platja ofe-
reixen múltilples oportu-
nitats de descobrir Ia
ciència. El nin que troba
als llibres informació

sobre el que ha observat
a Ia realitat està
preparat per aprendre
millor.

14-) LLEGIR, LLEGIR I
LLEGIR,, Quan els nins són
petits és important lle-
gir per a ells i amb
ells. Així el nin apren-
drà a estimar els llibres
perquè amb ells s'ho
passa bé. Es convenient
deixar que s'integrin en
Ia lectura, que interrom-
pin, demanin i obliguin a
tornar enrera. Tot això
demostra que Ia seva
intel.ligència està fun-
cionant

Quan el nin comença
a llegir s'ha d'estar
sempre disposat a donar-
li una mà; Ia síl.laba
que Ii costa, Ia paraula
que no sap...

EIs nins aprenen més
per imitació que per
ordres o manaments.

L'han de veure a
vostè interessat també en
aprendre, en llegir. A
casa ha de veure molts de
llibres i llibres que
s'emprin, que no siguin
només part de Ia decora-
ció, així com també re-
vistes, diaris... Que
tothom estigui pendent de
Ia informació i que es
senti que Ia lectura es
una cosa amena i
divertida que serveixi
per entretenir i omplir
hores d'esplai que serien
molt avorrides sense
ella.

Regali llibres al seu
fill perquè els sentin
com una cosa seva i així
els estimin molt més.
Faciliti bons llocs per
col.locarlos, prestatges
a Ia seva habitació. El
dugui a Ia biblioteca
perquè pugui cercar
llibres, elegir-los,
observar-los, comparar-
los, manipular-los. . .
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BON CÖNSELL.BONS RESULTATS

Acció Social. La lasca
fonamental d'aquesia Area ha consislil en
transformar una estructura administrativa
fortament arrelada a conceptes assisiencials,
en un Servei lècnicamem preparat, qualificat
i apropat al ciutadà.

CultUrä. L'aciiviiai cultural
s'ha concenirai en dues arces d'aciuacio:
dotar als pobles de !'infraestructura
necessária per l ' a c t i v i i a i culiural t potenciar
qualsevol acció per Ia recuperació i
conservació del nostre painmoni. El maieix
plantejament s'ha seguit per l'esport.

Cooperació, 1«^™*
de Ia Comissió d'Ordenacio del Terntori
sobre Ia xarxa de carreteres del Consell
Insular i Ia conserució i maniemmem dcU
scus venires assisiencials han aconseguii
r c s u l i j i s moll samfaciorii, a v u i a Ia v is ta .

ECOnOmia. Ei romemdel
i u i i s m c i les ajudes a Ia indúsina. el comerv.
l 'agriculiura. Ia pesca i Ia ramaderia han
caracieuuai l 'aciiviiai d'aquesia àrea.
iuniamem amb projectes de protecció i
conservació de Ia naturalesa.

COMSELL INSULAR DE MALLORCA
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EiV DIATGEUIRAS I Nf ItRNARAST«
Dins una zona humida

de Mallorca, que pot ser
era l'Albufera, hi vivien
molts d'animals, uns dies
més tranquils que els
altres. Hi havia entre
ells un esbart d'ànneres,
Coll-blaus, que cada
horabaixet que quan el
sol ja no encalentia tant
de valent sortien a fer
una passetjada pels
voltants, pasturaven una
mica, omplien el gavatx
si trobaven qualque cosa
i després tornaven a
dormir a Ia seva estimada
Albufera. Sempre hi havia
curiosos que anaven a
veure-les però no les
molestaven.

Però un diumenge de
Juliol, un dia una mica
tapat, potser en 19 i
tot, es trobaren amb una
sorpresa. Arribaren nor-
malment, tranquil·les, no
tenien perquè estar
nervioses, no havien fet

res dolent, i mentres
estaven pasturant senti-
ren un renou que pareixia
un castell de focs
artificials, però que per
desgràcia no ho va esser.
Sabeu que era? Idò un
grup de persones que
s'havien posat d'acord
per acabar amb Ia seva
llibertat, i tro per aquí
i escopetada per allà,
les pobres ànneres no
pogueren tornar a caseva.

L'endemà les aigües
de l'Albufera estaven
tranquil,les, planes, els
aucells ja no aixecaven
el vol, uns amics seus
havien sortit l'horabaixa

anterior i encara ño
havien tornat...

ès una llàstima que
aquesta historieta sigui
una trista realitat.
Aquestes ànneres pastura-
ven cada horabaixa pels
voltants de Maria i el
grup- de persones eren uns

caçadors, aquests que
tant coneixen i estimen
el nostre camp, que no
trepitgen pinotells i que
no maten cap perdiu (qui
diu perdiu, diu ànnera)
quan en un esbart només
en queden tres o quatre.

Jo em deman: Com és
que una Societat de
caçadors pot autoritzar
aquests fets? Bren els de
Ia mateixa Societat els
que anaren a caçar-les?
Què feia el guarda-jurat
per evitar les activitats
furtives que es produei-
xen dins el terme de
Maria? 0 és que encara
actua com en temps del
"contrabando", quan Ii
deien: Si Jo som aquí tu
has de guardar per allà a
fi que no em vegis?

Si això és així ES
UïA VERGOSYA.

Miquel Morey Mas

NOMS CATALANS

NOM CASTELLÀ

NOM LLATl
FAMlLIA

ORDRE

CLASSE
SUBTRONC

TRONC

Coll-blau, ànec coll-verd. Femella: rossa.
Ánade real.
Anas platyrhynchos.
Anatidae (anàtids).
Anseriformes. ,
Aucelh.
Vertebrats.
Cordats.
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ELS ADDITIUS ALIMENTARIS

Bl consumidor entén
per additiu tot aquell
producte químic que hom
afegeix voluntàriament
als aliments per causes
que poden ser més o menys
justificades.

L'additiu no és un
invent modern. L'home
pre-històric Ja usava
mitjans per a conservar
els aliments. Es tenen
coneixements que 3.000
anys a.C. se n'empraven
com a mínim tres tipus:
Ia sal, els furas i els
llevats. EIs egipcis, amb
una cultura molt més
sofisticada, acolorien i
afegien espèciesals seus
menjars. Repassant Ia
història es troben tota
mena de referències, mol-
tes vegades imprecises,
de receptes i fórmules on
s'esmenten substàncies
tan diverses i algunes
inversemblants, com ara
el sofre, el guix, l'ar-
gila, Ia cendra de fusta,
les algues o els sucs de
plantes que, segons sem-
bla, servien per acondi-
cionar o cobrir els
aliments.

A mesura que passen
els anys i augmenten els
coneixements sobre noves
substàncies, moltes
d'elles arriben a emprar-
se en els aliments, a
vegades de bona fe, però
no sempre. CaI, per altra
banda pensar que, encara
que Ia intenció de fer
servir una nova substàn-
cia fos honesta, els
coneixements que d'ella
se'n tenien eren total-
ment empírics.

A mitjan segle XIX
els mètodes de control
assequibles eren total-
ment insuficients per
verificar les substàncies
noves que s'anaven
incorporant als aliments,
Ia qual cosa comportà
tota mena de fraus. A
principis del segle XX
els estaments sanitaris
d'alguns països prenen
consciència del caos a
què pot arribar tal
situació. Les mesures que
adopten tenen com a única
finalitat Ia repressió
dels fraus, Actualment,
amb una visió més àmplia,
i sense subestimar cap
dels perjudicis que pot
desencadenar un mal ús
dels additius, els esfor-
ços dels organismes
nacionals i internacio-
nals estan centrats prio-
ritàriament a estudiar
les implicacions sanità-
ries, vistes no solament
d'un pla toxicològic sinò
també nutricional.

La següent informació
procedeix de l'Hospital
Villejuif de París. Fa
referència a additius
autoritzats a França i
aconsella reduir Ia seva
utilització quan selec-
cionam els productes que
consumim. Es el consumi-
dor el que condiciona les
opcions del fabricant.

PENSEM EH LA SALUT
DELS »OSTRES FILLS!

Tòxics cancerígens;
E-102,110,120,123,124,
127,211,220,225,230, 250,
251,252,311,330, 407,450.
Sospitosos:
E-125,131,141,150,171,'
210,212,213,21,4,215,216,
217,231,232,241,338,340,
341,460,462,463,466, 477.

Inofensius:
E-100,101,103,104,105,
111,121,122,132,140,151,
160,161,162, 170,174, 175,
160,200,201,202,236,237,
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239,
290,
305,
325,
334,
403,
411,
471,

260,
293,
306,
326,
335,
404,
413,
472,

261,
300,
307,
327,
336,
405,
414,
473,

270,280,
301,302,
308,309,
331,332,
337,401,
406,408,
420,421,
474,475,

281,
304,
322,
333,
402,
410,
440,
480,

Produeixen pertorbacions:
- als budells: E-221,222,
223,224.
- a Ia pell: B-220,231,
232,233.

a l'aparell digestiu:
E-330,339,340, 311,400,
461,462,463,466,467.

Pavoreixen els càlculs
renals:
B-447

Destrueixen vitamines B-
_̂

E-220

Favoreixen accidents
vascul
E-230,251,252.

Favoreixen Ia fqrBMflló dfi
Colesterol:
B-320,321.

Afecteu ̂  seasibilitat
cutànea:
E-311,312.

Productes perillosos:
E-102,110,120,124,127.

Produeixen descalcifi-
cació en els al.lots;
B-338,339,340,341,450 a,
450 c.

BDTA DE L'AUTQR:

SEGOK IÏFOKMACIOIS
SORTIDES DAKREKEKTT A LA
REVISTA "HDl CIBFTIFIC",
AQUESTA LLISTA ES IOHÉS
01 RUBQR/ PER TAFT
UTILITZEM COlSCIEFTMETT
AQUESTA IHFORHACIó, HI VA
LA HOSTRA SALUT!

Pere Crespí
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Llegint el "Diario de

Mallorca" de vint-i-u de
Juliol, he pensat que
podria esser interessant
fer-ne un petit resum per
als nostres lectors.

Es diu que es
consumeixen drogues per
viure una nova experièn-
cia, per fugir de Ia
realitat i per canviar de
personalitat.

EIs terribles efectes
de Ia droga van nés enllà
del propi consumidor.

Augmenten els proble-
mes familiars, graven
l'economia i ataquen Ia
societat.

EIs drogaaddictes te-
nen un rendiment mínim en
el treball i fàcilment
cauen en Ia incapacitat.
La droga destrueix el
sistema nerviós i d'aquí
en . vénen depressions i
al·lucinacions.

El qui pren droga nÉL
d'augmentar Ia dosi cada
dia per tal que Ii
produeixi el mateix
efecte i d'aquesta manera
pot arribar a Ia sobredo-
si i llavors els efectes
són mortals.

La droga produeix
canvis d'ànim, disminueix
Ia responsabilitat, debi-
lita Ia intel·ligència i
les reaccions es tornen
lentes. Bs perd Ia força
muscular. La por s'apode-
ra d'ells i cauen
fàcilment en el suïcidi.

A l'Estat Espanyol hi
ha hagut aquest anyí
passat 159 morts per
sobredosi. A Mallorca,
enguany, ja n'hi ha hagut
12 casos i es calcula que

ei£5.

aquest any se'n doblarà
el nombre.

L'heroïna no sempre
és bona, de vegades està
passada, té substàncies
tòxiques i pot produir Ia
mort.

Quan un està acostu-
mat a Ia droga fa qualse-
vol cosa per aconseguir-
ia, passant inclús per Ia
delinqüència i Ia prosti-
tució. Es fàcil així
convertir-se en autèntics
psicòpates anti-socials,

Pere Fons
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ÏOUS VEHTS BUFEH PEI PQBLI
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So heu notat que des de que tenim
batle nou, bufen vents distints i no fa
tanta calor?

Mirau si ha arribat enfora el canvi
que fins i tot l'atmósfera i Ia
meteorologia s'hi han afegit.

EL CAMi DE SQH BAIX PQGo
Per si fa estona que no heu passat

pel camí de Son Baix Fogó, vos convidam
a fer-hi una volteta per si el
reconeixeu. Gràcies a Ia iniciativa d'En
Joan Font que ha anat aquí i allà i a Ia
col.laboració de tots els confrontats,
de l'Ajuntament de Maria, el camí ha
estat arreglat • i deixat a punt
d'asfaltar, feina de Ia qual
s'encarregarà l'Ajuntament de Sineu, al
terme del qual està el citat camí. El
cost es repartí a 500 pts per quartó
dels 236 existents que perteneixen a 48
propietaris dels quals just 2 no han
volgut col.laborar. L'Ajuntament ha
aportat 65.000 pts. Si voleu veure el
compte, podeu passar per Ia Casa de Ia
ViIa.

Ja veis que Ia unió fa Ia força i
s'aconsegueixen els objectius que es
proposens.

EBGUAMY SERÀ GRQS
La Festa del Pedal d'enguany, diuen

que serà grossa. Tendrà acompanyament
musical durant tot el seu recorregut, ^̂
segons diu el seu promotor, En Pep p__
Anglada. El que no ens ha aclarit és com \
es desplaçarà Ia banda. Ja tenim ganes ¿̂
de veure el del bombo damunt Ia
bicicleta.

ES PEP ANGLADA CERCA SEFQRçQS
Perquè Ia festa vagi aixamplant el

seu àmbit, enguany tendrà un caire
interinsular. El Promotor és a cercar
participants a Ia seva pàtria petita,
l'illa de Menorca, d'on en portarà una
colla de fillets amb els quals "pudrem"
rallar.

PLACA DES PQU
Això dels diumenges de capvespre,

de poder-se passejar tranquil·lament per
Ia plaça, sense haver-se de preocupar
dels fills, és una cosa d'agrair. Tancar
Ia plaça a Ia circulació és un fet que
té més de positiu que no a l'inrevés.
Donar una miqueta de volta,quan es va
amb cotxe o moto, no hauria de molestar
ningú. Això no significa més que tornar
a l'espai de Ia plaça el lloc que Ii
correspon: un lloc de trobada, sense
perill per a ningú.

S'ESCOLÀ MAJQR
En Miquel Bergas, "s'escolà major",

ha estat nomenat "factotum" del nou
Ajuntament. Que sigui per molts anys!

PLE MUNICIPAL
. Divendres dia 31 de Juliol hi haurà

el primer ple, després del de Ia presa
de possessió del nou consistori. Ja era
hora! Si ho depassen una mica més ja
faria fresqueta.

mm
Dues camionades de brutor s'han

tret de l'Ajuntament, Una de dues: o hi
havia molta brutor, o no ho feien net.
Esperem que no s'hagi de tornar fer net
cada setze mesos.

IV PUJADA DES XIVARRI A LLUC A PEU
Dia 21 d'Agost se farà una altra

vegada Ia pujada a Lluc a peu des del
Xivarri. La partida serà a les 2 de Ia
nit de davant Ia pleta de Son Monjo.
Segons ens han informat, el preu de Ia
inscripció és de 500 ptes. Tot això
donarà dret a consumir,' a cos que vols,
cos que desitges: meló, síndria,
"bocates", begudes, per fer el camí més
lleuger. També se'ls obsequiarà amb una
camiseta. Hi col.laboren econòmicament:
Ajuntament, "Sa Bostra", "La Caixa",
Banca March, i amb begudes: Trinaranjus.
Tots hi sou convidats.
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CACADQRS
La cosa dels caçadors, de cada dia

s'embolica més, EIs animalets del camp
feren una assemblea i decidiren enviar
una nota d'agraiment als ecologistes i

una protesta formal als caçadors per Ia
seva poca ètica.

CATEQVISTES
EsI passats dies 17, 18 i 19, el

grup de catequistes del nostre poble
anaren a l'Ermita de Betlem de càmping.
Aquests dies varen servir per preparar
Ia propera catequesi. Passaren uns dies
molt agradables amb una forta amistat
que els uní a tots. Endavant i no
amolleu el que pot esser una cosa bona —_K

irper a tothom. ~̂

RSCQLANS I CASTQRS
El diumenge, 26 de Juliol,

disfrutàren de Ia mar de LLevant:- Costa
dels Pins, CoIl dels Vidriers, Castells =
de l'Esperança de Capdepera, CaIa Agulla
i CaIa Ratjada, foren llocs visita-ts pel

SECRETARI

^

=̂
grup d'escolanets, tamborers i cantors
del nostre poble,

FAÇAHA I CISTERNA
El Nou Ajuntament, d'acord amb

l'església, es disposa a rentar Ia cara
de Ia façana del temple, llevar el que
ens separa i sembrar una olivera com a
senyal de pau, i que torni aquella unió
comunitària que caracteritzava el poble
de Maria fa setanta anys.

La cisterna major del poble tornarà
a esser Ia Cisterna del Poble on tots ai
podrem anar a beure l'aigua comunitària
i fresca que begueren els nostres
padrins.

PRHSA DE POSSESSIÓ
Memorable va ser el passat 30 de

Juny per al nostre poble. El nou
ajuntament prengué possessió de Ia Casa
de Ia Vila. El poble jove, i no tan
jove, espontàniament, s'agrupà a Sa
Plaça des Pou. Fou una autèntica festa.

El secretari del nostre Ajuntament
vol agrair, a través d'aquesta revista,
les mostres d'afecte que ha rebut de
tanta gent del poble, interessant-se per
Ia salut del seu fill.

JUJTA DIRECTIVA DE FEgT CARRBRASY
Acords presos a Ia reunió de Ia

Junta Directiva de l'Associació, del
passat 16 de Juliol, després del
parèntesi de Ia campanya de les passades
eleccions:
- Llogar Ia casa del carrer Femenies, n2
1, com a local de l'Associació, per
15,000 pts. mensuals.
- Realitzar per a les festes patronals,
una gimkama infantil una altra per a
majors, una exposició de quadres i una
altra de plantes.
- Entregar a les persones i entitats que
han col.laborat amb l'Associació,
l'està'tua de Ia pagesa de FEKT
CARRERANY.
- Inaugurar el nou local i fer Ia Festa
del Soci, el proper dia 15 d'Agost.

FESTA DEL SQCI DE FENT CARRERANY
La festa del Soci i inauguració del

nou local tendrà lloc el proper dia 15
d'agost a les 7 de l'horabaixa.

Hi haurà un refresc, un concert de
música pel grup MuSICA JOVE de Manacor i
l'entrega de les pageses de FENT
CARRERANY.

EL PRQPER. NúMERQ ESPECTAT.
Ja ens posam a treballar perquè el

proper número, que sortirà just abans de
les festes patronals, ens surti lluït.
Demanam als qui pensin enviar
col.laboracions, ho facin prast a fi
d'anar avançant Ia feina.
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EIS HAA DEIXAT V̂ ;
Na Margalida Tous Serra, que vivia
a Ia plaça des Pou, número 17 del
nostre poble, marí el passat dia 27
de juny a l'edat de 79 anys. Havia
nascut a Santa Margalida, el dia 26
de Deserabre de 1908, Descansi en Pau.

JA T,'HAff FKTA Lr̂
N'Enr ic Pozo Mas i Na Catalina Comas, es casaren el
passat 4 de Juliol a l'església de Sant Antoni Abat de
Sa Pobla. Que tot sigui enhorabona.

( V o l d r í e n publ icar les fo tog ra f i e s del iovi*ent deiogràfic del nostre poble,
Per aixi basta que els faiiliars interessats Ia fac in arr ibar a qualsevol
neibre del Consell de Redacci6)

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MARIA DE LA SALUT

HORARI:

DILLUNS: de 18 a 20 hores

DIMECRES: de 18 a 20 hores

DISSABTE: d'll a 1 hores

EL TEMPS
Sec, sec, ben sec h¿

estat aquest mes de
Juliol, ja que no he
plogut ni una gota o, si
ho ha intentat, no ha
arribat a banyar el
carrer. Així i tot les
temperatures no s'han
enfilat massa i està fent
un estiu bastant
suportable. 335
centígrads enregistrarem
els dies 5 i 18 de Juliol
i una mínima de 212
centígrads les nits del
1, 2, 3, 22 i 23.

QTTL
Des del número 10, corresponent al mes de Maig, hem rebut a Ia nostra Associació i,
com sempre estan a Ia vostra disposició per si ho voleu consultar, les següents
publicacions:
- Quasi totes les revistes que estan associades a PREMSA FORABA.
- LLEI D1ACCIo SOCIAL (Govern Balear)
- ITINERARIOS ARQUITECTÓNICOS DE LAS ISLAS BALEARES. Mercedes Gambús i Maria Massanet
(Govern Balear).
- MEMòRIA 1983-86. Comissió de Cultura (Consell Insular de Mallorca).
- ESTUDIS BALEÀRICS, número 23, amb el suplement-dossier "ELS GRAFFITI, UNA ALTRA
HISTòRIA" (Govern Balear).
- EL TEATRO PRINCIPAL DE PALMA DE MALLORCA. Gaspar Sabater (CIM)
- COL.LECCIó "BIBLIOTECA BÀSICA DE MALLORCA":

1.- "Llibre d'amic e amat". Ramon Llull.
2.- "Aigoforts". Gabriel Maura.
3.- "Tradicions i Fantasies". Miquel Costa i L·Lobera.
4.- "La Ciutat de Mallorques". Miquel dels Sants Oliver.
5.- "Teatre". Pere d'Alcàntara Penya.
6,- "La dida i altres narracions". Salvador Galmés.
7.- "EIs poetes romàntics de Mallorca".
8.- "EIs camins del Paradís Perdut". Llorenç Riber,
9.- "Cap al tard", Joan Alcover.

- BOLLETí INFORMATIU de Ia Comunitat Autònoma de les Illes Balears: Maig i Juny 87.
- PLA D1ORDENACIo SANITÀRIA de Ia Comunitat Autònoma. (Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social del Govern Balear)
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A Sa Raval gent honrada
alliberats d'esclavitud;
Ia providència ha volgut
tenir Ia Verge per Mare.

Sant Marçal un sant és
que ens allibera de dolor-
a Maria ha dat un do
perquè es poble anàs millor
de batles en tenim tres.

L'amo En Pere de Son Canet
œe va dar una llimonera
però a sa gran revetlera
»o Ii pega per s'ull dret
treure fulles i ramera.

Si et seus a gran cadira
t'has de sebre regirar,
d'aquí a un any se veurà
es fruit que* donarà
s'Unió Mallorquina.

Pere de Ses Rotes
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Per fer una vila franca
tot va anar per bon camí
es senyor de Sant Martí
va regalar sa cobrança

Tothom aquí està content
d'aquest batle que va entrar
es poble comandarà
i part de s'Ajuntament

Don Ramon Aguiló
és un home honrat,
de batle no n'hi ha cap
que hagi arreglat sa ciutat
d'una manera millor.

Andreu Forteza

^'^ ̂ &&J&&&&&^

L'amo En Magí es fa pregar
per fer qualque cançoneta
i Sant Pere el fotrà
perquè deixa sa misseta;
cercant duros a pesseta
ell se'n va a "cossetxar
i es diumenges de guardar
l'amo fa un poc de feineta
i el dimoni amb sa forqueta
a l'infern el se'n durà

Es Capellà

¿

En Pep MoIl és glossador
i això jo no ho sabia
meam si en es batle de Maria
que és d'Unió Mallorquina
Ii farà una cançó,

Miquel Joanet

Joanet, vós demanau
que vos faci una cançó.
Jo no sé com dir-vos-ho
però si avui comandau
no és pes vot conservador,

Pep MoIl

1VL/- ^ •?pCo <-.V^ji
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L'autopista Palma
Hem rebut de l'Associació Amics del

Raiguer el present comunicat sobre ¿a
problemàtica de L1AUTOPISTA-AUTOVIA PALMA-
INCA.

Presentació:
En primer lloc ens interessa deixar

ben clar que les persones que integram
l'Associació "AMICS DEL RAIGUER", som
majoritàriament residents dels diferents
pobles d'aquesta comarca, usuaris de Ia
seva xarxa viària i per tant perfectament
conscients de Ia seva problemàtica i de Ia
seva necessitat de millorar-la.

L'Associació s'oposa i rebutja el
model de xarxa viària, el projecte
d'autopista-autovia, proposat per Ia
Conselleria d'Obres Públiques i Urbanisme
del Govern Balear.

Ens oposam a Ia realització d'un
projecte elaborat prèviament a un PIa
Director Territorial, o a un PIa Global de
Transports, sense uns estudi urbanístic,
econòmic o sociològic. Es vol dur a terme
un projecte sense plantejar-se que
l'actuació en matèria viària "no hauria
d'esser puntual, sinó conjunta i inmersa
dins d'una política integral d'Ordenació
del Territori, contemplant, conjuntament,
amb un tractament integral de Ia xarxa
viària pre-existent i amb una ampla
participació i debat ciutadà.

Rebutjam un projecte irreversible,
que és determinant per al nostre futur
territorial, econòmic i urbanístic. Serà
un element determinant a més a més d'unes
futures Directrius d'Ordenació
Territorial. Hi haurà un abans i un
després de l'autopista amb un model d'i-lla
molt determinat.

Alternatives:
Per a Ia millora de Ia xarxa viària

proposam les següents alternatives:
a.- El desdoblament i millora de

l'actual carretera Marratxí-Inca, amb els
passos a nivell, circumval.lacions urbanes
integrades en el teixit urbanístic de cada
nucli,... que es trobin convenients.
Aquesta solució havia estat apuntada ja

prèviament, fins i tot en el PGOU d'Inca,
i que incomprensiblement.

b.- A Mallorca existeix una densa
xarxa de carreteres secundàries fruit de
Ia necessitat de relacions entre els
diferents pobles Ia qual cosa és molt
significativa i respon al model
d'ordenació territorial, econòmic,
històric i idiosincràtic de Ia nostra
illa, Aquestes carreteres, han d'esser
acondicionades, millorades, essent rutes
alternatives i descentralitzadores i per
tant potenciadores dels pobles i de
l'economia de l'interior de l'illa. Es
tracta d'una alternativa al monocultiu
desenrotllista del turisme i de l'exclusiu
foment de Ia zona perifèrica o costanera.
Donaria una alternativa de futur a Ia
suburbització, despoblament i empobriment
de l'interior, al desequilibri econòmic,
de serveis i a Ia macrocefàlia de Palma.

c.- PIa Global de Transports,
potenciant el transport públic, no amb Ia
dilapidació i despilfarrament de Ia
infraestructura del ferrocarril,
marginant-lo i potenciant el transport
privat.

Si analitzam el cost d'Oportunitat,
Ia idoneïtat del projecte, els salvatges
costos socials que comporta, observam que
està pressupostat en QUATRE MIL CINC-CENTS
SETANTA-UN MILIONS CINC-CENTES UNA MIL
QUATRE-CENTES SETZE PESSETES
(4.571.501.416 ptes). Cada quilòmetre surt
unes cinc vegades més car que el
desdoblament d'una carretera. El sacrifici
de terrenys és d'UN MILIó NOU-CENTS VINT-
I-QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC METRES
QUADRATS (1.924.275 m2), unes deu vegades
que una carretera desdoblada, sense
resoldre cap problema que no pugui
solventar Ia -xarxa viària pre-existent
(millorada i potenciada) i du com a
conseqüència Ia pràctica inütilització
d'una infinitat de terrenys per finques
xapades, sistemes de rec, accessos,
desertització, fort impacte ambiental,
tall de carreteres i de l'illa, economies
de families i pobles, cases i edificis
arrassats.

Si plantejam el binomi transport-
temps és evident que a Mallorca es
tradueix a avió-vaixell, als cànons
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Inca
continentals no són extrapolables a una
illa.

Una autopista serveix per comunicar
amb rapidesa dos punts allunyats, als
quals eventualment es poden sumar alguns
punts intermitjos necessàriament escassos
donada Ia complexitat dels enllaços que
s'han de menester. La resta del traçat
queda per definició aïllat delterritori
que l'envolta: ningú no pot entrar i
sortir de l'autopista, provocant per tant
una ruptura del territori travessat per
l'amplitud del sistema d'accés.

Aquest cost tan elevat sols es
Justifica si es tracta de rompre
l'aïllament, és a dir, de dotar d'uns
eixos ràpids de transport, una àrea gran i
incomunicada; millorant Ia xarxa viària
existent a Mallorca es-traduiria a minuts,

Es inevitable que amb Ia creació
d'una autopista com a alternativa viària,
es concentren els serveis, els llocs de
feina, el territori habitable i
especulable. Això ens obligaria a unes
necessitats de dependència del transport i
d'energia, antieconòmiques i absurdes,
concentraria Ia comercialització de
productes encarint-los d'una inflació
absurda, provocaria l'abandonament dels
pobles, les formes de vida de producció i
de consum més disperses i millor
relacionades amb el territori, reduint
cada vegada més Ia capacitat d'autonomia
de Ia població.

IafOTffflcio i debat:
Un projecte d'aquesta magnitud no es

pot limitar a una breu i assèptica
exposició pública d'un projecte
exclussivament tecnocràtic, com deia
Clemenceau a Ia seva conegudíssima frase
"les carreteres són un assumpte massa
sariós per deixar-les en mans dels
enginyers". EIs tècnics posen els seus
coneixements al servei del model concret
que els sol.licita el Govern Balear. Es
necessari sotmetre'l a debat de tots els
afectats (ciutadans, municipis,
comerciants, associacions, sindicats,
.científics, tècnics, etc...>, a fi de
conèixer totes les alternatives i saber en
funció de quins interessos es tria per a
una solució clarament insatisfactòria.

La informació pública d'un projecte
realitzat en el silenci dels gabinets i
que trascendeix l'opinió pública per
primera i única vegada perquè els
ciutadans manifestin Ia seva opinió,
aquesta via de participació ciutadana, es
revela absolutament insuficient i inútil
per assentar damunt ella Ia legitimitat
dels plànols i es limita a un simple
complir amb l'expedient i va cap els fets
consumats.

Per tant l'actuació en matèria viària
no pot esser puntual, fer o no fer
l'autopista, sinó conjuntament amb un
tractament integral de Ia xarxa viària
pre-existent, de transports, i inmers a
més a més en una política integral
d'ordenacíó territorial.

ASSOCIACIÓ AMICS DEL RAIGUER

AUCUDM

Proposta d'alternatives
a l'autopista Palma-Inca

MOMtCOf
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CONTINUA LA POLÈMICA

Em sembla que no hi
ha pitjor caparrut que el
qui no vol entendre, EIs
ecologistes de Maria són
tot el poble, manco un
col.lectiu de 120, que
estam aquí amb els
nostres defectes, i les
nostres terres, garrigues
i paisatges. Ens agrada
l'esport, excloent Ia ca-
ça com un esport i
l'aprofitament dels re-
cursos de Ia natura. La
conjunció animal-home
l'hem de viure hora a
hora, dia a dia, any rera
any.

Teniu raó que els
vostres animals estan
entrenats per caçar, ara
que els estimeu i cuideu
al llarg de tot l'any, no
n'estam tant d'acord; no
estan aperduats, pixant i
cagant per les voreres
dels carrers, places,
etc, amb el perill sani-
tari que això representa;
ara no estan fent el que
vosaltres deis perquè els
teniu fermats i això,
amics meus, si és estimar
un animal, estam ben
arreglats.

Per altra banda, els
ecologistes de les illes
estam orgullosos que ha-
gueu conservat aquest
meravellós ca, però no
estam tan orgullosos que
hagueu extingit multitud
d'espècies com milanes,
àguiles, arpelles, ro-
pits, vitracs, cuculla-
des, falcons, etc. Però
també estam d'acord que
no només sou vosaltres,
sinó també el capital,
les urbanitzacions, etc.

Nosaltres creim que
és nefasta aquesta frase
que posau: "Ens agraden
les armes". Creim que a
ningú del món que pensi
un poc Ii poden agradar
les armes i és un crim
dir als al.lots joves
aquesta petita frase
perquè els incita a Ia
violència i a l'egoisme.
Tot animal ha nascut per
esser lliure tant racio-
nal com irracional.

Per acabar no et
podrem dir cap frase de

P, Sargonida i perdona
perquè nosaltres tenim
els llibres d'En Mao Tse
Tung i pareix que no
xerra de caça. Et podem
dir una frase d'un home
que no és des Carrer
Major.

Ens pareix que actu-
alment no es necessita Ia
caça per sobreviure i que
estam en una societat més
avançada.

Jaume Sabater i Martí
Monjo.
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CQM HAK D'ESTAR ELS
ASIMALS?

Antoni, estic content
de veure que bé que
cuidau i estimau el camp
els caçadors; com bé dius
tu, cuidau els animals,
en recobrau les races
perdudes, vacunau els
conills, estimau i
coneixeu el nostre camp,
no trepitjau pinotells ni
espenyau marges, no matau
cap perdiu quan veis que
en un esbart sols en
queden tres o quatre...
Sincerament, Toni, tu
creus que això és així?

Quants de caçadors no
hi ha que en tornar de
caçar si el dia els ha
anat malament i es troben
un xoric, un falcó, etc.
s'ho pensen dues vegades
per pegar-los un tro?

Quants n'hi hauria
que mentre estan
passejant o caçant i
troben un animal malferit
se'n preocuparien de dur-
Io a un lloc on se'n
cuidassin d'ell o ells
mateixos ho farien?

Que conegueu el
nostre camp ho trob molt
normal ja que tot el dia
anau amunt i avall
encalçant-hi conills i
perdius; que conegueu els
cintells del pou si no és
que hi volgueu pegar dins
també és normal; però
també ho hauria d'esser,
tal com deia un home
l'altre ' dia, que
coneguessiu on són els
portells i així no
espenyaríeu tantes
filferrades.

Això de no caçar cap

perdiu quan veis un
esbart de tres o quatre,

només et puc dir una
cosa: Saps que en queden
de pocs d'esbarts de
quatre perdius!

Però allò que em va
cridar més l'atenció de
tot el que vares escriure
va esser: "EIs animals
que nosaltres caçam els
aprofitam proteínicament,
ens el menjam I HO éS
VERITAT QUE HAGIN SASCUT
PER ESSER LLIURES.

Com qualcú va dir:
"So és sinó l'urpa del
falcó Ia que esmolà l'ala
del colom, o Ia dent "del
llop Ia que esculpí
l'àgil i ràpida anatomia
del cèrvol. La natura és
vida que s'ha de nodrir
de vida i així a
funcionat i millorat fa
milions d'anys".

Miquel Morey Mas

VERGQHYA, CAVALLERS,
VERGOSYA!

Directius de Ia Soci-
etat de Caçadors: amb
quin poder des d'ara
podreu aturar els caça-
dors furtius, si vosal-
tres permeteu que es
matin els Cap-blaus
essent encara vetada Ia
seva caça?

Sabeu que heu
infringit Ia llei? Com Ia
fareu respectar d'aquí
endavant?

Cap institució,
senyors directius, pot
trepitjar Ia llei -que ha
de fer respectar, si no
vol que les canyes se Ii
tornin llances.

La democràcia,
senyors directius, es
caracteritza perquè tots
els ciutadans i les ins-
titucions les primeres,
estan sotmesos a Ia llei
que ells mateixos s'han
donat. Singú no té dret a
trencar-la.

Així, senyors direc-
tius, no es defensa Ia
institució que represen-
tau, ni els caçadors, ni
Ia caça; així es des-
trueix indiscriminadament
Ia nostra fauna, que és
de tots, no solament
vostra.

Josep Sabater,

fc^
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FRIXER PLE DEL NOU AJUNTAMENT
El primer ple, per a constituir els organs

col,legiats, es convocarà probablement, pel proper
divendres, dia 31 de Juliol, a les nou del vespre,
Es prendran els següents acords;

* Nomenar DEPOSITARI de Ia corporació En Rafel
Oliver Mas,
* Establir l'horari i el calendari de les sessions
plenàries ordinàries de Ia següent nanera; UN PLE
ORDINARI MENSUAL, el.3er divendres de cada »es, a
les 10 del vespre durant l'Estiu, (Ia plaça serà
tancada a Ia circulació en el moment de Ia seva
celebració), i a les9, durant Ia resta de l'any,
EIs plens, com sabeu, són públics, i és intenció de
Ia majoria, que els Precs i Preguntes finals, que
just són pels regidors, s'estengui als assistents,
I Nomenar REPRESENTANT DE L1AJUNTAHENT A LA
MANCOMUNITAT DES PLA al batle, Miquel Torelló Mas,
* Nomenar REPRESENTANT DE L1AJUNTAMENT AL CONSELL
ESCOLAR a En Rafel OJiver Mas,
.t Composar Ia COMISSIÓ DE 60VERN de Ia següent
manera; El Batle, En Miquel Torelló, el 1er Tinent
de Batle, En Magí Ferriol i el 2on Tinent de Batle,
En Rafel Oliver, Celebrarà les seves sessions, que
són a porta tancada, el segon divendres de cada «es,
% Es crearan dues comissions informatives; COMISSIo
ESPECIAL DE COMPTES I HISENDA i Ia COMISSIÓ
D'ASSUMPTES GENERALS, Aquestes comissions han de
tenir representació dels quatres grups, els
representant dels quals anomena el seu portaveu, per
Ia qual cosa no us podem informar de Ia seva
composició, Tot punt que ha d'anar al ple, ha
d'haver estat aprovat prèviament en comissió;
aquesta serà Ia funció de Ia Comissió d'Assumptes
Generals,
* Es crearan les següents Delegacions d'Alcaldia,
nomenant REGIDORS DELEGATS de;
- CULTURA I INFORMACIÓ; Magí Ferriol,
- SANITAT, PARCS I JARDINS; Bartomeu Monjo
- ESPORTS I POLIESPORTIU; Rafel Oliver,

SERVEIS AGRÍCOLES I SERVEIS SOCIALS; Guillem
Bergas,
- URBANISME, VIES I OBRES I CEMENTERI; Bartomeu
Bergas,

CASA DE LA TERCERA EDAT I CULTURA
El plaç de finalització de les obres ja està

acabat, per Ia qual cosa esperam s'acabin el-s
detalls que falten i estigui a punt per les festes,
Hi ha un pressupost de 3,000,000 per l'equipament de
Ia primera planta, destinada a Ia Tercera Edat

0D E 0L A
LA

PERSONAL
és necessària Ia creació d'una plaça de Peó a

l'Ajuntament, d'un encarregat del camp d'Esports i
d'un encarregat de Ia Biblioteca, Aquestes feines
estan encomanades provisionalment, fins que s'aprovi
el pressupost i poder seguir el camí legal de
provissió u¿ places de feina, ja sigui per
contractació laboral o per concurs-oposició,

PARET DE LA FLAÇA DES MERCAT
Hem rebut Ia visita de l'enginyer, infornant

que està correcte i que el proper dia 28 ha d'estar
acabat,

PAVIMENTACIÓ CAMINS VEÏNALS
Amb un pressupost de 9,000,000 de pessetes i

una aportació municipal de 600,000 ptes, s'han
d'asfaltar els següents camins;
- Maria-Pujol (continuació Carrera Plana),
- Es Gassons,
- Son Monjo (Unió Deulosal-Artà),
- Es Pujolet (Devora el Cementeri),

PAVIMENTACIÓ CARRERS
fs té previst donar una capa d'aglomerat,

sempre que hi hagi pressupost, als carrers; Es Recó,
Son Negre, "Constitució i Ses Venes, EIs carrers de
Son Püig, Antoni Maura i des Mercat, rebrien una
capa d'asfalt normal,

CAMP D'ESFORTS
S'ha procedit a una neteja general i Ia

il,luminacio del camp de futbol-sala, en vistes al
Torneig que s'està celebrant i a Ia quantitat de
gent que hi assisteix,

PLAÇA DES POU
S'ha prohibit aparcar a Ia plaça, els

divendres a les hores de mercat per faci l i tar Ia
càrrega-descàrregadels marxandos i faci l i tar Ia
circulació,

A més, els diumenges es tanca l-a plaça a Ia
circulació, amb l 'objectiu de que Ia plaça sigui un
centre tranquil de convivència'per majors i infants,

Més envant es farà un estudi racional de
l'aparcament, tant de cotxes petits com dels
autobussos de línea,

COMISSIó D1INFORAACIo SE L1AJUNTAMEHT
DE MARIA.
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AVANÇ DEL PROGRAMA DE FESTES
Estam preparant amb molta il,lusi6 i astb un

pressupost aproximat al m i l i ó i nig de pessetes, les
Festes Patronals de Ia Mare de Déu de Ia Salut, amb
moltes ganes de què siguin vertaderamentpopulars i
que tots en siguem realment protagonistes, i no uns
simples espectadors, Amb l'objectiu d'aconseguir Ia
naxina col,laboracio i participació de les entitats
i els veïnats del poble, ja hem fet dues reunions;
el 12 de Juliol, al local Parroquial, amb tots els
qui volguessin participar en Ia Comissió de Festes i
el 17 de Juliol, amb els pares dels alunnes de Sisè
i Setè, a fi de responsabilitzar els nins a fer les
feines de Ia plaça i montar un espectacle, D'aqueixa
manera obtendrien uns fondos pel Viatge d'Estudis,

Seguim estant oberts a noves idees i a nous
col,laboradors, Ningú en serà exclòs,

Com a novetats vull destacar el SOPAR POPULAR
que pensam fer a Ia Plaça des Pou el dissabte dia S
de Setembre, entre tots els veïnats i convidats, Per
això vos demanam que faceu coques, cocarrois,
panades, coques dolces, etc, o el que se us ocorri
de les vostres especialitats, a Ia fi de menjar-nos-
ho tots plegats a Ia Plaça, L'Ajuntament aportarà
les begudes, tassons, plats, torcaboques, etc, Si
tots hi participam, pot esser una vertadera^ festa
popular,

També voldríem Ia vostra col,laboracio en
l'empaperinat i embelliment de les vostres cases i
carrers durant les festes; treient les ramelleres al
carrer, posant murta o fasser, recollint, els qui
vulguin empaperinar un carrer, el paperí a
l'Ajuntament, Així tendrem un poble que respirarà
festa per tots els seus racons,

Z abans de passar al calendari d'actes
prevists, voldria recordar als qui participau a Ia
festa del meló, que molestau a molta de gent, que
feis una brutorada i no ens en cuidau de llevar-la i
que hi ha moltes maneres més netes de divertir-se,
Per això vos deman que ho deixeu fer, aquesta brutor
ha de desaparèixer, i que si teniu una altra opció o
una manera d'organitzar-ho i netejar-ho tot després,
posau-vos al devant, feis-vos-ne responsables i
rebreu el recolzament de l'Ajuntament, Sinó en
tendreu Ia repulsa de tots, I no poseu l'excusa que
ja se n'ha fet costu», perquè les males costums, si
volem un poble modern, habitable i sà, les hem de
llevar,
Si el meló va néixer com a acte de protesta perquè
no es deixava participar en l'organització de les

festes, això ha canviat i us esperam amb els braços
oberts,

DISSABTE, dia 5 de Setembre
- Passacarrers,
- Darrera Jornada Torneig de Futbol-Sala,
- Partit de Futbol Benjamí
- Inauguracins; del mur de Ia Plaça del Mercat, de
Ia pista de Bàsquet i de Ia Casa de Ia Tercera Edat
i Cultura,
- Pregó de Festes,
- Sopar Popular a Ia Plaça des Pou,
- Revetla i ball de bot per tots,

DIUMENGE, dia £ de Seteabre
- Carreres Populars a peu, per dins el poble, per
categories,
- Tirada al Colom, llançat amb colom-baires, '
- Carreres Ciclistes,
- Partit de Futbol Juvenil,
- 6erbena, amb l'Orquestrina d'Algaida i amb en
Jaume Sureda i el seu grup,

DILLUNS1 dia 7 de Setembre
- 6imkama, per a menors de 14 anys,
- 6imkama, per a majors de 14 anys,
- Cerca-Víles a càrrec del 6rup CUCORBA,
- Concurs de "LLANTERNES DE MELo o SíN-DRIA",
- Escenificació de l'obra "SA MADONA DU ES MANEIG",
a càrrec del grup de teatre "MITJA HORA DESPRéS" del
nostre poble,

DIMARTS, dia 8 de Setembre
- Passacarrers amb Ia banda de cornetes i tambors de
Maria i Xeremiers,
- Ofici Solemne,
- Carreres de persones i animals, al cos,
- Festa dels Vells,
- Concert d'una Banda de Música,
- Qran Festival a càrrec dels al,lots de l'escola,
- Castell de Focs Artificials i Fi de Festa,

Altres actes que es tenen prevists-, però que
encara no tenen lloc ni hora definitius són;
Exposició de quadres, de productes des camp, de
plantes, cucanyes, pal ensabonat, carreres de
cintes, escacs, bàsquet, jocs populars antics, etc,

Magí Ferriol
*fr *- *r * #(r *t *tr *fr *«- *r *fr Vt- 1* **- *£
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A s'hora d'escruire
aquestes retxes, es torneig de
futbol-sala no haurà acabat
totes ses jornades correspo-
nents a n'es mes de Juliol,
emperò ja s'han produït
sorpreses significatives,

Per una part, a n'es llocs
de privilegi de sa classifica-
ció, en relació a n'es mes
passat, s'ha dat de baixa
s'equip de Ca's Xigaler-
Supermercado Ca'n Pedro que
sense en Maties ha perdut tots
es partits, ja vaig comentar
que ell marcava sa diferència i
tot sol pot resoldre un partit,
S'equip ha caigut dins es
desànim i psicològicament, a Ia
vista estan es resultats i es
joc desenvolupat, enyoren sa
seva estrella,

Es seu lloc ha estat
agafat per s'equip de Ca'n
Tomeu-Ferreria Matlet que, tal
vegada picats per allò que es
va posar a CARRERANY ESPORTIU
es «es passat o bé perquè han
entrat en joc, han deixat es
"cachondeo" a sa plaça i van a
per totes esperant sa volta
de'n Miquel Pastor, En
referència a n'aquest equip
vuli dir per posar-los
tranquils que per qüestió de
temps a vegades no coincideix
sa publicació de FENT CARRERANY
dia per dia amb so desenvolupa-
ment des Torneig, A n'aquestes
hores estan millor que abans,
Per altra banda hem de dir que
guanyaren clarament es derbi de
sa Plaça des Pou a Ca's
Xigaler,

S'Estiu-82 i Fonthisa
continuen en front de sa
classificació separats per un
punt a favor des primers que
després des trists incidents de
dia 11 amb un àrbitre, tornen
esser es mateixos d'abans sense

nervis; que n'hi havia, Si
s'equip que va protagonitzar es
trist fet haguera estat un
altre, es rebombori no hagués
estat tan gros, De totes
formes, s'acció no deixa
d'esser antideportiva tant si
s'arbitre tenia raó com no, que
per jo no Ia té,

IJn altre equip que puja
llocs amb un joc efectiu i ben
lligat és Riufruits que va
empatar merescudament amb
Fonthisa; aqueix juga molt bé,
«ou sa pilota beníssim emperò
Ii falta acabar en gols es seu
joc,

Discoteca Charly de Ca'n
Picafort va esser frenat
després de perdre 5-2 amb
S'Estiu, No deixa d'esser un
perillós rival i que és capaç
de guanyar a qualsevol, Es
mateix cas es pot apli,car a
Tallers Munrib e«però ses
contínues baixes que té i.
s'ajiarquia que pareix que hi ha
fora des camp els descentren,
Sa seva gran gesta fou guanyar
a Ca's Xigaler amb 3 jugadors
de camp demostrant que estan
com a muls i tenen ofici; una
llàstima que no compareguin
tots,

De Hens Maria sa gent
esperava més, per ara no ho ha
dit tot; emperò objectivament
hem de dir ^ue no són tant bons
com alguns volien fer veure ni
tant xerecs com altres, en to
una mica despectiu, volen
suposar, Han tengut moltes
pressions ambientals i no han
respost com un equip fort,
sòlid i es seu joc no és fluid,
No obstant poden dar alguna
sorpresa si entren en joc, Cas
apart és Son Serra-Disco Metro,
fora fer gens de trull està ben
situat i guanyant partits
fundamentant es seu joc en

Xavier Cutillas, millor jugador
de s'any passat, sense dubte un
gran jugador que té un companys
regulars on tambè destaca en
Pere Mas,

Taller Mecànic Guillem
Pastor ha baixat es seu
rendiment i està dins una fase
d'apatia de sa que Ii serà
dificil sortir ja que no estan
motivats, Han descansat 2
vegades i han passat
desapercebuts, Això sí; han
guanyant a Ca's Xigaler amb en
Maties que ve esser molt ben
marcat,

Arbós-Marimón està co«
Tallers Munrib, cada partit sòn
justs i és d'agrair que es
presentin a jugar i lluitin
cada partit, Guanyaren a FENT
CARRERANY,

"S'altre lliga" entre FENT
CARRERANY, Es Beis i Es Xivarri
per ara es decanta per es
primers per millor coeficient
de gols a favor i cap d'ells ha
puntuat, Queda jugar entre ells
i serà quan sa "lliga" agafi
emoci6,

Per acabar esper que ets
ànims es vagin calmant i sa
cordura i sa responsabilitat
s'imposin, tant entre es
jugadors com entre ets
àrbitres, que de tot hi ha,

Jaume Mestre
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FONTHISA
DISCOTECA CHARLY
CANTOHEUFERRERIAHATlET,
TALLERES HUNRIB
TALLER HECANICO 6, PASTOR
CAS XI6ALER SUPERH CAN PEDRO
HENS HARIA
SON SERRA DISCO HETRO
XIVARRI
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Es proper dia 27 de
Setembre tendrà lloc sa
segana Festa des Pedal.
Es seu organitzador i
"ànima mater". En Pep
Anglada s'ha posat en
contacte amb noltros per
adelantar-nos algunes de
ses novetats i proJectes
que té per aquest dia. Sa
seva moral no s'ha vista
alterada en referència a
s'any passat i tal vegada
en té més i per això ha
preparat una gran diada
festiva.

S'Ajuntament i es
Consell Insular de
Mallorca han confirmat es
seu patrocini i cases
comercials donaran es seu
suport .tant econòmic com
material perquè realment
sigui una festa popular
on hi participi tothom.
Es participants veuran
premiada sa seva esporti-
vitat, amb una camiseta i

FESTA OES F>EDAL

es serviran begudes,
gelats i més coses. Sa
participació està oberta
a tothom, com ja hem dit,
i tres ajuntaments de
Menorca, terra d'En Pep,
enviaran nins a Maria en
un intent de germanar ses
dues illes i en es mateix
temps participar com un
mariando més a sa Festa.
En Pep ha viatjat a

Menorca a fi de què si-
guin més ets Ajuntaments
que participin i enviin
al,lots i regals per a
tots. Sa Festa estarà
amenitzada per "majorets"
i una banda de música
durant tot es recorregut
des de sa Plaça des
Mercat fins a Ariany, es
poble més aprop que
tenim. Es capvespre, sa
diada continuarà amb
actuacions musicals, ball
mallorquí i s'assistència
d'autoritats provincials
i, per suposat, locals.
Ja vos contarem amb més
exactitud i majors nove-
tats, com serà. Per ara,
-En Pep segueix fent feina
i demana sa participació
de tot Maria perquè dia
27 de setembre sigui un
gran dia.

Jaume Mestre
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