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ES UN FET QUE LES IHSTITUCIONS ASSOCIATIVES

DEL NOSTRE POBLE CONJUGUEN UN PAPER TAN IMPORTANT

COM ESSENCIAL EN L'ESDEVENIR PROPI DE LA COMUNITAT

I TAMBÉ PER AL BON FUNCIONAMENT DE LA SEVA

ADMINISTRACIÓ.

ELS SEUS SERVEIS ESPECÍFICS DEGUDAMENT

COORDINATS, SUPOSEN LA MES RICA CONTRIBUCIÓ PER A

LA NOSTRA VIDA CULTURA1,.

PER AIXo, POTENCIAR, DINAMITZAR I RECOLZAR LA

VIDA DE CADA ENTITAT ES ENALTIR EL COL.LECTIU

DOTANT-LA DE LES QUALITATS MES. VALUOSES I PRECISES

PER A CONSTITUIR UNA SOCIETAT CULTA I SANA.

ES UN COMPROMfS QUE HEM DE SENTIR I PORTAR A

TERME. ES UN REFTE QUE LA SOCIETAT ACTUAL ENS FA

PER ENGANXAR-NOS AL PROCÉS DE MILLORA ESPIRITUAL I

MATERIAL QUE ENS PROCURA.

PARTICIPAR EN AQUESTA XARXA D1ACTIVITATS ES

FER SOLIDARITAT AMB LA LLUITA PER UN MoN MILLOR,

MOTIVANT ALS DEMÉS AL DEVANT D'AQUESTA TASCA I

EXERCITAR UNS DONS EN FUNCIó D'UNA OBRA TAN

HONROSA COM ENCOMIABLE.

FACEM-NOS SOCIS COMUNITARIS EN HONOR AL

PROGRÉS.
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ENGUANY ES COMPLBIX EL CENTENARI DE LA
INAUGURACIÓ DELCEMENTIRI (1087-1987).

Una mica d'història:
L'escassesa d'espai, Ia mala situació

i Ia manca d'higiene del vell cementiri
aferrat a l'església, impulsaren a
l'Ajuntament l'any 1883 a gestionar-ne un
de nou a les afores de Ia població. Es
nomena una comissió de Ia que hi formaven
part membres de l'Ajuntament i, com a
representant de Ia Junta de Sanitat, el
metge local Joan Tous i Pujol.

S'encarregà el Sr. Arquitecte de
l'Excma. Diputació Provincial Joan Guasp
el projecte i plànols que s'exposaren al
públic el dia 21 d'abril de 1884,
anuncian-t-se al Bolleti Provincial de-, Ia
Província n2 2688 del dia 1 de Maig de
1884. Acabat el termini de vint dies
legals'd'exposició pública sense reclama-
cions, fou aprovat pel Governador Civil de
Ia província el dia 23 d'octubre de 1884.
L'encarregat de dur les obres endavant fou
el mestre d'obres local Gaspar Reinés i
CoIl.

La bendició del cementiri fou una
mica precipttada degut a Ia por que hi
existia entre les autoritats locals, da-
vant una malaltia contagiosa que s'acosta-
va pels pobles veïnats i Ia no disponibi-
litat de tombes al cementiri vell.

L'acte d'inàuguració fou el dia 26 de
juny de 1887 i el refresc de Ia bendició
costà deu pessetes.

L'expedient del nou cementiri presen-
tat per l'Ajuntament, que estava integrat
pel bat]e Joan Carbonell, el síndic Joan

Carbonell, i els regidors Francesc Bunyo-
la, Bernat Carbonell i com a secretari
Gaspar Perelló. La Junta de Sanitat estava
representada per Joan Tous, metge, Jordi
Mestre, Joan Pastor, Jordi Roig, Pau Co-
lombram, el vicari Bartomeu Jordà, i els
majors contribuents Rafel Alomar, Miquel
Font i Bartomeu Monjo. L'expedient consta
de vint-i-sis pàgines amb data de 23
d'octubre de 1884.

L'lndret elegit pel facultatiu
Almodóvar en una visita efectuada a Maria
el dia 30 de Juliol de 1868, fou el camp
d'En Jordà; però l'Ajuntament en instància
de 7 d'Agost de 1868 sol·licitava molt
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encertadament el canvi d'emplaçament,
justificant-lo en els següents motius:

1.- Que..el camp d'En Jordà estava
massa a prop de Ia casa de s'Hostalet i
del molí d'En PoIl habitats contínuament,
així com del camí veïnal d'Artà.

2.- El vent dominant tampoc era el
més adequat, ja que a l'estiu afectava
molt al casc urbà.

.3.- I el tercer motiu, l'alt cost de
ia construcció del cementiri i de les
tombes degut al terreny pedregós.

Finalment l'indret elegit seria
'l'anomenat^avant Sa Raval o Sa Comuna,
que es troba al sud-est de Ia població,
punt contrari als vents dominants,
allunyats del casc urbà i separat per
arbres i un petit turó. La parcel.la
d'Antònia Font i Font consort de Francesc
Mestre i Roig fou l'escollida. La qualitat
del terreny calis-arenós, i Ia distància
del casc urbà de quatre-cents setanta
metres així com "... hohabiendo probabi-
lidad ni tendència a que Ia población se
ensanche por este lado sino por Ia parte
opuesta; muy lejos de arroyos, de pozos y
de manantiales de aguas de todas clases y
usos". La parcel.la té una superficie de
1780 metres quadrats aproximadament ( 1
quartó= 1775'75 mts2), " ,.. extensión más
que suficiente en Ia actualidad y por
larga fecha para el objeto a que se
destina; pues de los datos que se tienen
a Ia vista resulta, que en el último
quinquenio han sido inhumados noventa y
siete párvulos menores de siete años y
noventa y dos mayares de esta edad". Si
tenim en compte que Ia població de Maria
aleshores era dé 1686 habitants ens dóna
una taxa de raortalitat del 22 per rail
anual.

El cost de Ia parcel.la fou de 666
pts i 6 cèntims, que ^eran pagats en dos
terrainis, el primer el vuit de setembre de
1884 i el segon el mateix dia de l'any
1885,amb uns interessos al 6% anual.

Una vegada comprat el solar es
comencen les obres el dia 30 de juny de
1886. A l'inventari del cost total que ve
meticulosament detallat hi figuren, dia
per dia, totes les despeses efectuades, ja
sia material, jornals, fins i tot dues
creus i el cost del refresc d' inauguració
(10 pessetes). El total pagat entre Ia
compra del solar, vuit de setembre de
1884, i Ia bendició de dia 26 de juny de
1887, fou de 2.919 pessetes i 91 cèntims.

Posteriorment, en data de 28 d'abril
de 1915 s'aprova una ampliació del cemen-

tiri per a Ia construcció d'un dipòsit,
EIs propietaris afectats seran Gabriel
Tugores 1 Mas, Antònia Vanrell i Josep
Vanrell i Tugores.

BIBLIOGRAFIA UTILITZADA:

- Arxiu Ajuntament de Maria.
- Arxiu Secretari Gaspar Perelló.
- Arxiu Parroquial.
- Arxiu Diocesà.

Bartomeu Pastor i Sureda
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salut LA DONACIÓ D'ÒRGANS I
ELS TRASPLANTAMENTS

De vegades hem sentit
per Ia televisió CRIDADES
desesperades d 'alguna per-
sona que veu com el seu
f i l l , germà, marit, etc. ,
està sentenciat de mort si
no es troba una persona
adequada a les seves ca-
racterístiques genètiques
que doni aquell òrgan que
necessita per subsistir.

Hem de sebre que hi
na.algunes roalaties cròni-
ques caracteritzades per
Ia insuficiència o Ia man-
ca de funcionament de de-
terminats òrgans vitals i
que el transplant és l 'ú-
nica sortida per millorar
Ia qualitat de vida del
mala l t .Afor tunadament , els
òrgans d ' una persona sana,
morta, per causes violen-
tes, com pot esser un ac-
cident de tràfic, són
aprofitables al cent per
cent, si l'extracció s'e-
fectua dins uns teraps pru-
dencial,- desgraciadament
les proves per comprovar
Ia simili tud genètica del
donant i del receptor són
complexes f de vegades fa •
inviable Ia possibilitat
d'efectuar aquest trans- /
plant que podria salvar ''
una vida.

Poc a poc Ia societat
va prenint consciència
d'aquesta problemàtica,
però Ia manca d ' informa-
ció, unes vegades, l'estat
anímic que suposa Ia pèr-
dua d ' u n ser estimat,
altres, no ens deixen pen-
sar que aquells òrgans in-
servibles, poden salvar o
millorar Ia qualitat de
vida d ' u n altre ser humà
que fa estona espera Ia
nostra SOLIDARITAT.

Pràcticament totes
les persones poden fer
donacions d'òrgans, sempre
que reune ix in unes condi-
cions acceptables respecte
als. òrgans a donar, regu-
lat legalment per Ia LLBI
D'EXTRACCIó I TRASPLANTA-
MENTS D'óRGANS.

FES A MHSIJFnBKAr-T^;
Banco Español de Ojos
Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Madrid
C/. Arzobispo Morcillo, s/n - Tel.: 733 1600

Servicio de Información y Ayuda al Trasplante
(Cruz Roja) C/. Dr. Santero, 18 - 28039 Madrid
Tels.:4635032-4799361

Federación Nacional de ALCER
Facultad de Medicina. Pabellón 6, 3.0

Universidad Complutense
28040 Madrid
Tel.:449 1098

Banco Español de Ojos de España e Iberoamérica
Facultad de Medicina. Pabellón'6, 3.0

Universidad Complutense
Tel.:449 11 11
28040 Madrid

ADER
Apartado F.D.'119
08080 Barcelona
Tel.:2408800

RIÑON
^**\¿k^ c/- Cadarso, 16, bajo, izq.

28008 Madrid
!Tel.:2470201

LA DONACIó SBXPRE BS UV ACTE VOLUNTARI, SOLIDARI I ALTRUISTA.

~T . t- . CCJf=tF*E^f*
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SA XERRàÙLTA:
ISABEL MESTRE, DIRECTORA DEL
PúBLIC DE MARIA DELA SALUT

COl.IEGI

... Era una cosa que no m'havia
plantejada massa perquè en el meu temps
s'havia de decidir molt prest. Jo tenia
catorze anys i havia de pensar el que
tenia que fer..,

"Així va començar Ia nostra xerradeta
amb n'Isabel Mestre Ia directora del
centre A. Monjo.

-Cora decidires prendre el camí de
1'ensenyança?

Jo tenía catorze anys i no ^enia molt
clar el que volia fer i l'apotacari D.
Joan Ferragut rae va encaminar cap a l'en-
senyament. EIl mateix es va dedicar a
cercar-me llibres i matricülar-me, perquè
ja rae direu com una nina de catorze anys
pot decidir el que vol estudiar! EIl me va«
matricular a Ia normal i vaig seguir. De
tot d'una no ho volia esser de cap manera
perquè el que a mi m'agradava era Ia
psicologia. Per motius de sortir de l'illa
per anar a estudiar, llavors no hi havia
res aquí, els raeus pares se varen oposar
fins i tot a què jo seguís estudiant.

-Però estàs contenta d' haver seguit
aquest camí, o no?

Si, sí que m'agrada molt, De tot
d'una ja t'he dit que no, no m'agradava
perquè considerava que els nins no
m'agradaven massa. La veritat deia: "Això
no m'agradarà" però com més he anat fent
feina més m'ha agradat i estic raolt
content de haver-ho fet.

- Quins obstacles has trobat?
- La família roéa que res. és que ara

bi ha moltes facilitats per estudiar, que
abans no hi eren. Ho fèiera lliures,
sobretot el batxiller i només els qui a ca
seva tenien possibilitats de pagar-los
estudis a Palma. Aquest no era el meu cas.

- Tingueres recolzaments?
- Sí, l'apotecari. A ell i a Ia seva

dona ho dec tot.
Quan i com arribares a donar

classes a Maria?
- Hi vaig venir al cap de tres anys

d'anar provisional pels pobles veïnats. A
Maria un any provisional, l'any que em
vaig casar, el següent a Petra i llavors
ja vaig venir definitivament a Maria.

- Al càrrec de Directora, hi arriba-
res d'acord amb tots o per decisió teva?

- No, no ho havia pensat mai, ni
m'agrada ser-ho. Passà que D. Toni se
n'anava i un poc per les corapanyeres i tu
ho has de ser i mira, Jo pens que hi tenia
les meves filles i a més a un lloc que tu
hi fas feina i estimes hi has de posar un
poc del teu recolzament. No pots dir jo em
vull desentendre d'això. Ara que màgradi,
gens.

- No t'agrada?
- No ra'agrada el càrrec de directora

amb el sentit que molta gent el té. Que Ia
directora ha de ser Ia responsable de tot,
En part és Ia que rep totes les coses
negatives. Ara ja no funciona d'aquesta
manera, hi ha el consell escolar i l'equip
directiu format per el cap d'estudis, Ia
secretaria i Ia directora i d'aquest equip
surten totes les decisions.

- Cora vares trobar Ia direcció quan
vares arribar a directora?

- Mira, no sé que t' he de dir
d'això, cora que no s'estudia es va
aaprenguent daraunt lamarxa, així com
veies les coses anaves fent,

- I vares trobar molts de problemes,
estava al dia Ia direcció?

- Hi havia coses que s'havien
deixades un poc i s'han tornat posar en
funcionament perque creiem que eren
necessàries, altres que trovavem que no
tenien una raó de ser s'han llevades.
Problemes amb s'altre gent i amb els nins
no n'hi ha hagut de cap tipus.
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- Quins canvis s'han produit des de
que ocupes aquest càrrec?

- Canvis, . canvis radicals no no sé,
jo no voldria, criticar l*altre director.
Uía de les coses que jo pretenia no era
esser una directora sinó una companyera
més, Es Io que heintentat, a vegades n'hi
na que ho han entés. Però l'opinió dels
altres té tant de pes cora Ia meva, aixó
abans no succeia,

- Aquí l'ensenyaraent es fa tot en
català?

- No es fa tot amb català, això és
una de les coses que tenim previstes per
el curs pròxim. Seria positiu
l'ensenyament arab Ia nostre llengua,
paçtint d'una base escalonada, començant
per pàrvuls i així successivament. Si no
ho hem fet abans es per por de començar
amb una cósa que no coneixes.

- Creus que hi ha professors
incompetents?

Crec que hi ha professors
incompetents igual que hi ha treballadors
incompetents a una altre feina.

-'Per quins motius canvien tant els
professors a l'escola de Maria?

- Dins un mateix any no hi ha hagut
cap canvi mjassa rotund, aquest any tenim
un poc de problema amb les mestres de
pàrvuls i de tercer que tenen permís per
embaràs.

Ara canvis cada any potser que si,
perque els mestres que són de Maria o
viven aquí no els interssa fer feina a
Maria i els de fora poble s'els fa pesat
el camí.

- Quins inionvenients hi al tenir 3
edificis separats per tants pocs al.lots a
Maria?

- Inconvenients sobretot, a l'hora de
coordinar Ia feina entre els mestres.
Ademés el nin cada vegada que canvia de
cicle'ha de canviar d'edifici i Ii dona Ia
sensació de que va a una altre escola i
necessita un temps per tornar-se adaptar
als altres companys i amics. Estarien molt
més bé junt&.

- EIs al.lots de l'escola de baix van
a ca ses monges ara? •

- El de cicle Inicial i Pàrvuls van a
ca les monges perquè cora que l'any.passat
només arreglaren Ia teulada i Ia fossa
sèptica hi ha tot el celras que cau. Hera

pensat que abans d'anar-hi s'hauria
d'arreglar d'una vegada tot.

Amb quins problemes vos trobau
actualment dins l'escola? s

- D'infraestructura de l'edifici és
el més important de tots i també de Ia
poca col.laboració dels pares.

- Cora és Ia participa'eió dels pares?
Es bastant deficient, al manco

voldríem que fos més Ia seva participació,
perquè sempre són el mateix grupet de
pares els que col.laboren.

Com col,labora l'ajuntaraent arab
l'escola?

- De moment amb el nou hi ha més
col.laboració, esperem que continui així.

- Per quins motius te pareix que dur
a pensar que el nivell de l'ensenyança a
Maria sia baix?

- Jo no crec quea Maria sigui baix
respecte als altres pobles, jo crec que
per tot està més o manco igual el que
passa és que hi ha raolta gent que va a
escala i pocs estudiants. Tarabé crec que
els nins a casa seva no troben l'ambient
propici per estudiar.

Cora has pogut compaginar les
tasques de Ia casa i les de l'escola?

- !!UTII!!!, ( és posa a'riure), això
a base de fer feina i treure hores. Per Ia
dona que fa feina és un poquet pesat,
sobretot si el teu home no té el mateix
horari de feina que tu, cora és el meu cas.
Quan t'has de valer per tu mateixa, doncs
mira tenir gent que t'ajudi, i s'hi ha un
poquet de pols no mirar-la.

El problema que jo tenc és que he
d'alternar un curs al meu càrrec i les
visites a Ia directora.

Feia raolta de calor però el temps va
passar ràpid perquè va esser una estona
agradable.

Catalina Mas i Miquel Morey.
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PER SORTIR
DELADRDGA

PROJECTE
HOME prtX>J ecte.

"EIs tòxics-dependents no són
extraterrestres dels quals ens hem de C3fensar
perquè van contra Ia nostra seguretat. Són dones
i homes com els altres. Junts hem de trobar
solucions als problemes que ens enrevolten, ¡ hem
d'estar oberts a recollir les provocacions que Ia
seva realitat ens presenta".

Marío Pichí

QUE ES.
ß

Programa educatiu i terapèutic, no /ucratiu, perajoves twicomavs ¡ les
seves families.

ARRELS
Començà el 1969 a Roma. El creà el Centre Italà de Solioarna '
Organització Nc^governamental amb estatut cortfult<u davant e< Csnscu
Econòmic i Social de Ia ONU.
Actualment hi ha més de 50programes "Progetto Vomo " a Europa i
Amèrica

OBJECTIUS
- A/uda al creixement conscient de Ia persona amb problemas de

toxicomanies per mitjà de Ia soUaritat.
- Atencióal'entornsòcio-fam/liar.
- Creació de models de prevenció
- CoI laboràció amb altres Centres i Programes, estatals ipM-cî' o

privats.
- CoI laboració amb /es Institucions Pub!iQues.
- Investigació.
- Actual/uaciopro/essionaldetotse/soperadorsd? r

ESTRUCTURES BÀSIQUES
Centred'Acollida.-

Cl. Ramón Servera Moyà. 42. - El Terreno
07015-Pa/ma
- Pnmera trobada entre el drogodependent i Ia sc,

Programa.
- Reforçament de Ia motivació

Deixadeconsumirdrogues.
- Es Ia en règim d'externat |no hi queden a do/n

Cb

Comunitat Terapèutica.-
Ses Sii/oles - 07630 - Campos del Pon
- LaCorr,L:',!iat Terapeuticaésnormalmentlacontmuaciólòg

procés c^ creixement iniciat a ÍAcollida
- lnterrcr:. temporalment, els contactes amb Ia família, amic-

ambien;quotid'aengeneral
- Régimd'internat •
Comunitat de Reinsercio.-
PIa de Na Tesa 07009 - Palma
- Darrera fase delprograma terapèutic.
- Reinse'Ció gradual en Ia vida familiar i social.

Incorporació ai treball o als estudis.
- Regim d internat o externat.

FAMÍLIES
Ayud3 ä i'entorn sócio-familiardel Tóxicdependenl.

- Gupsdauto-ajuda
Tefapiafamiliarparale.la
Asociac/ódefamílies

CENTRE D'ESTUDIS
- Investigacóidocumentadó:

Formaciodelsoperadors.
- CoI. laborado amb altres programes.
- RelacióambaltresEntitats. •

Organització de seminaris i activitats.
- Orgamtiació del voluntària!

QUE SE DEMANA PER ENTR.
AL PROGRAMA

ElIs són els autèntics protagonistes del seu creixement.
- No hi ho quotes d'antrada m mensuals.
- EIs doü'í.'s no poden esser el motiu de l'a/uda, sino que e//o.

l'ollot3 vulguirehabi/itar-se. "
QUAN? ON? COM?

- Tols e.! d'es de d:!.uns a divendres, de 9 mati a 7 horabaixa
C Ra"vnServeraMoya.42baixos.EITerreno
Piopc -:pi'r.u^seguentalaPI. Gomiladelsautobusosn" :

.%.<•; --n;,!'seal'acollida. obetelefonaral4562 ¡2
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Quê és el "Projecte Hoine de Mallorca"?

El Projecte Home de Mallorca ës un programa educatlu-terapèatic per a

joves marginats, especiaLrent per a joves toxicòmans.

Prové de Ia solidaritat de molts i a Ia base de Ia seva resposta hi -

ha un convenciment: l'important és l'bome i no Ia droga; per tant no és un pro-

grama per combatre Ia droga, sinó per lluitar en favor de l'home. Aquest hor;e,-

esclavitzat per Ia droga, que fonamentalrrent no és un "malalt"' (encara que ten-

gui malalties col·laterals), ni un lladre (encara que robi per aconseguir Ia -

droga), sinó que és una persona que en un moment de Ia seva historia s'ha atu—

rat de créixer, i en lloc d'enfrontar Ia seva realitat, ha escapat mitjançant -

Ia droga, que a Ia llarga l'ha aglapit de.tal forma que aconseguir-la s'ha con-

vertit en l'únic-objectiu de totes les seves accions.

Ajudar a créixer i madurar com a persona, retrobant el sentit de l'e-

xistència, i l'alegría del viure, el poder sentir i el ser capaç de respcndre,-

són objectius claus del programa educatiu-terapèutic.

La fe com il.lusió,
com utopia, com esperança
en un futur millor, no pot
esser alguna cosa particu-
lar, només personal, només
per salvar l'animeta. La
fe predicada per Jèsús de
Nazaret deu esser qualque
cosa dinàmica, desintere-
sada, que perteneix al
regne del moviment, de
l'esforç, de" Ia vida
social, comunitària i
popular, és ben segur que
hauria d'esser una conta-
minació en el sentit d'un
grip o una pigota que se
pren, que passa d'un a
l'altre; no com una herèn-
cia sinó com una comunica-
ció, cora un contagi que un
accepta voluntari i lliu-
rement, no per quedar-se
arab ella sinó per passar-
la a altres arab paraules,
idees i vida.

LA VOSTKA FE TREBALLA PER
PROPAGAR-SE, LA VOSTRA CA-
RITAT NO ES CANSA DB FER
EL BE I LA VOSTRA ESPERAN-
ÇA AGUANTA LES ADVERSITATS
Tesalònica 1.1-5,

La fe en Jesucrist
empeny cap a Ia lluita; no
s'arrufa davant les difi-
cultats; no hi ha cap cosa
ni cap persona que Ia faci
recular perquè l'objectiu
i el fi és salvar l'home
traguent-lo de Ia boca del
lleó que se l'empassola a
poc a poc, dolcet, dolcet,
amb frase d'en Tomeu
Penya.

El qui té fe no creu
amb les propagandes que el
preparen per mal morir. El
qui té fe prefereix, com
va dir el Che: "Preferesc
raorir dret que viure
agenollat." .

Pere Fons
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QBRES A L'ESCQLA DE DALT
El Ministeri d'Educació i Ciència

proce'dirà en breu plaç a fer les
següents millores a les escoles de dalt:

Escola vella:
- Impermeabilització de les aules de Ia
planta inferior, posant tela asfàltica
al terrat i enrajolant-lo de-bell nou.

Substitució de les persianes de tot
l'edifici.

Escola nova:
• Millorament de les condicions d'aïlla-
ment de les aules.
- Reparació de les persianes.
Reparació de les vidrieres,

SEHQVAClQ A L'ASSOCIACI6 DE FARES
El passat 13 d'octubre es

realitzaren les eleccions per a Ia
renovació de Ia Junta Directiva de
l'Associació de Pares del Col.legi
Públic A. Monjo del nostre poble. Es
contabilitzaren 57 vots d'un cens de 92
famílies, el que representa un 62%. EIs
resultats foren els següents:

José Luís Corresa Martinez....50 vots
Franciscà Ferriol Sastre 47 "
Antoni Mestre Mayol 47 "
Joana Gelabert Mas 42 "
Esteve Mas Ferriol. , 41 "
Margalida Pira Ferriol 37 "
Maria Antònia Lladó Capella...32 "
MiquelFemeniaMol} 31 "
Pràxedes Gomila 30 "
Miquel Bergas Ferriol 29 "
Antònia Galraes Zuzama 29 "

Ara resta formalitzar els
components i els càrrecs d'aquesta Junta
Directiva, que esperam al proper número
poder-vos informar-ne.

REEEET_S_
Un grup de quinze joves es reuniren

dues jornades a l'antiga casa de les
monges del llogaret de Ruberts.
Practicaren Ia convivència, l'excursio-
nisme i estudi sobre Ia catequesi.

ESCQLA DE MúSICA
Aquest mes ha començat a ca ses

monges l'escola de música, com a
continuació de les classes que es
donaven a l'església l'any passat,
L'Ajuntament ha agafat el repte de
mantenir aquesta escola i està fent les
gestions- oportunes per a convertir-la en
Escola Municipal de Música. Són 22 alum-
nes, dirigits pel mestre Fèlix que poden
esser l'embrió de futures agrupacions
musicals <Banda de Música, grups
folclòrics, etc.) al nostre poble.
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CATEQUESI

Tot el mes de novembre es donarà
Catequesi als catequistes que després Ia
impartiran, durant tres raesos als nins
de 6 a 14 anys.

Recordam als pares cristians que es
preocupin d'enviar els seus fills.
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FESTA DE LES .VERGES
Cora cada any, dia 21 d'octubre es

celebra Ia festa de les Verges. Per allò
de què sora lngenus i innocents a l'hora
d'haver fet qualque casa dolenta, es ben
segur que tots ho som verges o verjots.

EIs al,latets si que en feren de
festa vertadera fent una bunyolada a Ia
plaça per recaudar diners pel seu viatge
d'estudis. Com que no els pogueren
vendre tots a Ia plaça, els passejaren
per les cases; si importunaren a qualcú
els hem de perdonar perquè... al.lots
són al.lots!

<&r>

PBENIU EXEMPLE
Tot el qui vol, pot parlar Ia

nostra llengua, Això és - ben clar.
L'altra dia vàrem sentir una senyora
francesa que el parlava de meravella i
una 'de les coses que diguè fou que per
viure a un lloc se l'ha d'estimar i Ia
millor manera per estimar-lo és
adaptant-se als costums del poble.

és un bon exemple per aquells que
fa tants d'anys que par aquí viuen 1 no
Ia parlen.

PREVENCIÓ DE L'ABúS DE DSQGUES
El Servei d'Informació i Prevenció

de l'Abús de Drogues, que depèn de Ia
Comissió de Sanitat del Consell Insular
de Mallorca, ens ha fet arribar un
fulletó divu*lgatiu "¿Todavia fumas? El
tabaco y ' l'a • Salut" per a poder
distribuir amb els nostres subscriptors.

Es una campanya informativa sobre
el consum de . tabac i les seves
conseqüències sanitàries amb l'objectiu
de motivar als fumadors sobre Ia seva
possibilitat de deixar de fumar i al
mateix temps si és possible que nous
fumadors s'enganxin a aquest hàbit.

CESTRE CGQRDINADOR DE BIBLIOTEQUES
Dins el marc de les activitats

paral.leles a Ia biblioteca muuicipal,
el C,C.B. del .Consell Insular ha
organitzat al nostre poble una projecció
de diapositives sobre un Viatge a Àfrica
pel dia 30 d'Octubre a les 6 de
1'horabaixa.

I pel dia 28 de Novembre, a les 9
del vespre, una conferència a càrrec del
director de BRISAS, Carlos Garrido,
sobre el seu llibre MALLORCA KAGICA
(mites prehistòrics, arbres sagrats,
rites de Ia lluna, muntanyes encantades,
bruixes i dimonis, espectres i
fantasmes, etc.).

TQTS SANTS
Són dies de serietat, de

recolliment, de recordances'. Tots tenim
sers estimats que encara voldríem que
estassin vora nosaltres i ja passaren al
regne de Ia pols, de l'eternitat.

Aquest és un sentiment noble, un
sentiment crea't per Ia dependència, pels
llaços que ens uniren a persones que
estaren al nostre costat. Són vius entre
nosaltres mentres els recordam.

COMUNITARI
Dia 31 de novembre, a les 7 i

mitja, al temple parroquial hi haurà una
reflexió comunitària, Això que Ia gent
anomena "anar a acatar el cap".
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Ao som Ia que voltros cercai
no vaig per aquest camí
els qui volen fer el comptes a
no s'hauran equivocat tant mai

Tots els qui volén mostrar-
ia democràcia als altres
que n'han fetes de faltes
i les poden demostrar.

Bn el poble de Maria
tenim un bon rector
mos fa qualque sermó
que mos treu sa pardaleria.

Diuen que ni hi ha infern
ami no m'ho fan creure
perquè mos volen fer veure
que tampoc existeix cel,

Si tot el vi fos bo
com tramparíera l'ensalada
i seria ben fada
i no Ia podriem menjar.

Maciana Bergas.

Més de dos mil bicicletes
partiren per Ariany
sa festa que aquí fan
costa un munt de pessetes.

Banda, tambors i cornetes
n'hi havia un mal afí.
L al.lotes varen venir
i ens feien teresetes.

Per Ia festa des Pedal
vengueren nins de Maó
i els tractàrem de Io millor
i no els férem gens de mal.

La banda quan va arribar
tots eren de Montuïri
i per manco de cremar un ciri
se'n varen voler tornar.

Partiren per Ariany
i alguns feien els coxeulos
.el Pep mos da caramel.los
per sa gran festa d'enguany.

Per sa Festa des Pedal
hi havia moltes ninetes
i les daren camisetes
amb sa mida desigual.

jOJ\\ 0 ^A. ' Andreu Forteza

ÜEMOORAF T A

ElS HAB DEIXAT

Isabel Fiol Arlès. Morí dia 4 d 'Octubre als 76 anys.
El seu d o m i c i l i era carrer Bosquet, 3.

Maria Ferr io l Mestre, ens deixà dia 12 d'Octubre a
l 'edat de 84 anys. Vivia a n'el carrer Nou, 32,

Jordi Alomar Vademar. Morí a l 'edat de 66 anys, di.a 12
d 'Octube. EIs seu dnmfccni era <;ar ie r Major,66.

BJEmKHOS-
Que descansin en pau.

En Bar1.ooBU Carbonul] fes, nasqué el dia 26 du
Setembre. EIs neus pares són en G u i l l e n 1 na Joana
Aina.
Viven a n*<i l carrer lou, 51. Que tot siga enhorabona.

J A V H A H FRTA

Na M^ Tsabel Oaiau Gelabert j En Miquel Riera Servera
es G3saien el d i^ 17 i . l 'OrAubre * I n nostra Parròquia de
Maria dp Ia 3al u !..

Que el vost .re amor no acdbi mai .

**
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**
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El temfó

Com era natural, Ia calor de
l'estiu ' s'havia d'acabar, I
just acabat de sortir el número
d'Octubre començà a refrescar,
Aquest mes he« registrat una
màxima de 262C els tres primers
dies, EIs dewes dies, Ia nàxiwa
ha oscil,lat entre 212C i 242C,
La. «únifita Ia registràrem dia 18
amb 152C, En quant a
pluviometria, cal afegir als 4
I 1 caiguts durant el mes de
setembre, els 31 que caigueren
el dia 23 que fan un total de
35 l/m2, Durant el mes
d'Octubre, 65'5 Ì/V repartits
entre dia 3 i 4 f52 I 1 ) , dia 10
(12 1.) i dia 23 M'S I 1).
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IL.LUSIONS DE JOVEHTUD
He plorat damunt les teves petjades
perquè jo he sabut
que ja no tornaries,
El meu cor dolorit
ha fet plorar els meus ulls,
aquests que estimaven tant
com en els romanços.
Les estrelles brillen
Ia nit és hermosa
i jo camin pel carrer
com un pobre ca tupat,
implorant al cel
perquè tu me tornis.
I... per ventura demà
agafaràs Ia meva mà
diguent-me: Vine!
I jo... 1'ingènua,
creuré que és de per vida
que estaré al teu costat,
que moriré dins els teus braços
i que anirem al cel tu i jo.

Maddy Molinas
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PAGÈS vòs qui llaurau,

preparaula-terra a la tardor,
Ia dona vos tria Ia llavor
i després Ia sembrau.

i

TA5T si és ordi com blat,
feis foc i torrau,
que l'hivern verdeja
Ia llavor que heu sembrat.

L'ESTIU passa amb Ia seva calor,
treis Ia botella d'aiguardent,
i brufarem el cançament
i l'anyada, bon segador.

PAGÈS crida i canta ben fort
i camina sempre amb alegria,
del treball surt el pa del dia
el mos dóna Déu fins a Ia mort

Jaume Ferriol
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'Conservar i .
restaurar, els
nostres
monuments és
necessari,

perquè ens parlen del
passat, de les nostres
tradicions i de Ia nostra
cultura. Millorar les
construccions, carreteres,
carrers, instal.lacions, i
fer-ne de noves és
necessari, perquè
representen el nostre
progrés.
El Consell Insular de

COOPERACIÓ
Mallorca ha fet molt en
aquest sentit. Amb
l'actuació sobre Ia xarxa
de camins del Consell,
que engloba un total de
707 km., dels 1.700
existents a Mallorca, que
ha significat Ia realització
de 138 projectes amb una

inversió de 852 milions.
El Consell fa possibles les
aspiracions de tots els
municipis de comptar amb
una infrastructura de
serveis bàsica. Amb
aquest objectiu ha
elaborat els Plans d'Obres
i Serveis que han suposat
96 obres hidràuliques, 149
obres de carreteres i
camins, 185
d'urbanització, 64
d 'enl lumenat i 44 de
millora, restauració i
remodelació d'edificis

públics", amb una inversió
to ta j de 3.700 milions de
pessetes en quatre anys.
EIs resultats, evidentment
satisfactoris, estan avui a
Ia vista.

BON CONSELL, BONS RESULTATS.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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RBFERBNT A LA FESTA DEL
MBLo

En mallorquí diuen
festes passades coques
menjades.

En primer lloc no
pretenc ser cap heroïna i
molt manco mesclar' Ia
política, simplement res-
pectar u n , grup. de joves
que valien "Festa del
Meló" i resulta que parei-
xia, com diu en Jaume
Mestre, "l 'Euskadi", amb
tants de policies, com si
fos cosa d'altre món, no
una festa de jovent i que
jo respaid.

També he llegit que
primer tiren Ia pedra i
després amaguen Ia mà,
això és veritat perquè qui
Ia tiraven els altres
anys ara són els primers
que l ' amaguen, no obstant
he comprovat que no és po-
lítica, simplement enveja.

Jove et deman perdó,
però no suposava tampoc
que tenguessis aquestes
idees, no.volia agraviar-
te.

Respecte en Magí
Ferriol "Pare", sóm de les
teves idees " i en Magí
f i l l , també les compart
manco quan vols mesclar
els ous amb els caragols.

Maciana Bergas,

/ CARTA DIRlGlDA A LA SRA,
DIRECTORA DEL COL,LE6I PúBLlC DE
MARIA DE LA SALUT,

El m o t i u d 'aquesta c a r t a és
contestar a les manifestacions
que Ia S ra , d i r e c t o r a va fer al
número passat de "FENT CARRE-
R A N Y " , les quals les consider de
m o l t mal gust i nal f e t e s , en
torn a Ia Festa del Pedal i, de
f o r m a especia l , a Ia meva
persona com cap d ' o r g a n i t z a c i 6
de di ta f e s t a , V u I l m a n i f e s t a r
que sempre he estat al costat de
l ' e s c o l a , aquí hi ha els
exemples;

1,- L ' a n y passat va ig orga-
n i t z a r una v i s i t a a Ia setmana
Naval de Palsaa, incUs un recor-
regut amb un va ixe l l de guerra
per Ia Badia i v i s i t a al Castell
de B e l l v e r , E ra per un dissabte,
però vostè em va dir que era el
séu dia de descans i per tant
els n ins no hi pogueren a n a r ,

2 , - V o l d r i a r e c o r d a r - l i que
gràc ies a Ia meva i n t e r v e n c i 6 ,
el Sr, Peces Barba (ex-president
del Congré s ) , va env ia r exem-
p la rs de Ia C o n s t i t u c i 5 , fet que
vostè no v a r e s a l t a r a cap l l o c ,
ni agraí al Sr, Peces Barba,

3,- En torn a Ia II Festa
del Pedal , vu l l d i r , que una
festa que és r e a l i t z a al nostre
poble, està ober ta a t o t h o m , i
e ls n i n s eren els p r i m e r s convi -
dats i p r i n c i p a l s p ro tagon i s t e s ;
a cap nin l ' h i f a l t à una camise-
ta i tots d i s f r u t a r e n de Ia fes-
ta, Creu que aquestes demagògies
barates que vostè f a aporten res
bene f i c i6 s al nostre poble? 3

F i n a l m e n t , r e c a l c a r é que no
he fet res amb ànim de l u c r e i
pro tagonisme, Jo se*pre he estat
un l l u i t a d o r perquè el nostre
poble r e c o b r i Ia seva i d e n t i t a t ,

No obl i t mai el respecte que
vostè me m e r e i x per a l l ò que
representa i sempre e s t i r é a Ia
seva d i spos i c i6 ,

Pep Anglada

ACLARIMENT

•El regidor Rafel
Oliver vol aclarir
públicament el següent:

1er,- Que no vaig anar
al sopar del passat dia 5
de Setembre en solidaritat
amb Ia gent del poble que
va sopar damunt Ia plaça.

2on. - Que abans dels
sopars de dia 5 vaig
xerrar amb totes les
autoritats i em digueren
que preferien sopar damunt
Ia plaça amb Ia gent que
fer-ho a Ia llar dels
vells.

3er.- Si que vaig anar
al sopar de dia 8, ja que
no hi havia altre sopar
poipular a Ia mateixa
hora.

Rafel Oliver Mas

CARTA AL DIRECTOR

Sr. Director: Al
darrer número de PRAVDA,
es senyor Jaume Mestre
Llompart va escriure dues
planes parlant de sa festa
des meló, Va dir que això
era una cosa mal feta i
també va dir que respecta
molt sa gent que respatla
aquesta festa. Com quedam
aquí? Blanc o negre?

V Jaume Darder Begre
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COMISSIó DB GOVBRI DBL DIA 9 D'OCTUBRE
S'agafaren els següents acords:

Restaurar el bust del Metge Monjo í
cercar el lloc adequat per colocar-lo.
- S'acorda no cobrar les fotocòpies de
raanera experimental.

S'aproven les normes per a Ia
sol,licitud de subvencions per part de les
entitats culturals i esportives.
- S'aprova procedir a convocar els membres
de Ia Junta Local de Sanidat per a
constituir-la.
- S'aprovaren l'atorgament de les següents
subvencions:
* Club d'Escacs de Maria 35.000 pts
* Lluc Bunyola<Torn."Tennis). 15.000 pts
* Cop de Gas(3er.Trofeu Illes
Balears de Motociclisme.,.. 25.000 pts

* Club Media Mil·ladd.) 12.000 pts
* C.F,A.Monjo<Adqu.Ordinador) 65.000 pts
S'Aprovaren els pagaments de les

següents factures:
* Obres de l'església:
Construccions Seguí 176.736 pts
Francisco Amengual ., 55,619 pts
Carpasa 207. 431 pts
Jordi Ferriol. . . 54. 768 pts

TOTAL 494.554 pts
* Reparacions al camp de Futbol:
Francisco Amengual 195.210 pts

* Tres.Factures de Comestibles "Es Coroe-
llar" sobre despeses de Ia Inauguració
del Centre de Ia Tercera Edat, Sopars
de les Autoritats dels dies 5 i 8 de
Setembre per un import respectius de
87.178 pts, 35.365,ptsi 59.732 pts.

Aprovar 6 expedients d'obres menors i 1
d'obra major, sol.licitada pel Ministeri
d'Educació i Ciència per arreglar l'escola
de dalt(Nova i Vella), amb.un pressupost
de 4.863.882 pts.
- Aprovar una petició de traspàs de 4
nínxols de Antoni Mas Socias a favor de
Josep Mas Payeras i família.

Solicitar un pressupost per arreglo,
reposició i reparació en general de
l'enllumenat públic.
- Sol.licitar un informe a l'arquitecte
tècnic municipal sobre el número de
sepultures i els seus titulars del
Cementeri VeIl i Nou.

CV I LA

TOTBJA AL CEKBITIRI
S'està procedint a Ia neteja del

recinte del Cementiri, part vella i part
nova, a fi de què estigui en condicions
per a Ia propera festa de Tots Sants.

Es prega a tots els qui tenguin
brutor <flors seques, ciris, etc.) dins
les tombes, Ia treguin i Ia deixin als
dipòsits adequats.

' ^
COBRAMENT D'ARBITRES

DeI 15 d'octubre al 15 de Desembre
està obert el plaç voluntari per pagar els
arbitres corresponents a: fems, desaigües,
solars, finestres, portes, etc.

IO BS CELEBRÀ EL PLE ORDIIARI
El que havia de tenir lloc el passat

dia 16, i degut a problemes familiars del
Secretari no es pogué convocar.

IORMES PER A LA SOL.LICÜTUD DB SUBVEICIOIS
Les següents normes, regulen Ia

manera de sol,licitar subvencions a
l'Ajuntament de Maria per a Ia realització
d'activitats o altres tipus d'ajudes per
part de les distintes entitats del nostre
poble. Arab l'objectiu de què Ia subvenció
municipal sigui més justa i equilibrada,
Ia Comissió de Govern de l'ajuntament de
Maria les aprovà el passat dia 9
d'Octubre,

Per a rebre una subvenció, cada
entitat haurà de presentar durant el
període que va del 1 de Novembre al 15 de
Desembre i per tot l'any 1988, ols
següents documents:

- Sol.licitud dirigida a l'Ajuntament
per part de l'entitad interessada,
expressant Ia quantitat sol.licitada.

- Memòria descriptiva de cada activi-
tat per Ia qual es demana Ia subvenció.

- Pressupost de cada activitat.

La subvenció es farà efectiva en el
moment de Ia presentació dels justificants
de Ia quantitat subvencionada
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IHPRESSIONS O1UN RE6IDOR,
En començar aquest escrit ho faig en ei recei

de no caure amb Ia inmodestia d'exposar dades o
positures que puguin posar en evidència el nostre
protagonisme en l'administració o de valorar aquesta
feina, Res »és enfora de Ia meva intenció que ho
deix pel poble, Tampoc vull fer autocrítica, el que
consider com mesura individual d'identificació, tar

•apte com necessari, per crear un clima propici pep

una labor municipal més fluïda imanco empalagosa,
Vaig a fer doncs una relació d'impressions, en

aquest principi de legislatura, inèdits en «i, i com
una experiència personal molt positiva del que
significa regir Ia vida d'un poble,

. Veure's inmers, així, d'inmediat dintre aquest
«6n de responsabilitats encolleix una mica Ia
personalitat i un se sent una mica inhibit davant
una feina tan comprometedora,

Moltes vegades es capgiren fets contemplats
des d'una òptica distinta o diferent a nivell de
poble o de consistori el que genera falses i
tortuoses polèmiques,

La complexitat de certs problemes municipals,
quasi sempre conseqüència d'una poc esmerada i
confusa legislació, Ia tendència de Ia gent a
l'incumpliment sistemàtic d'unes normes com a
reacció nata en defensa d'un mals hàbits i que són
fruit d'una condescendència dóna peu a comportaments
abusius o d'omisió,

Aix* pot esser més o manco un esboç del que
intent dir, Consider una mica d i f í c i l asseure i
estructurar una bona funció de govern sense caure
sovint en entredit i convertir una qüestió de
principis en un »unt d'equívocs,

La tascaés certa*ent un constant esforç per
aconseguir acerts i com a rebuig de tot el que Ia
pot estorbar, se l'acusa tan. aviat de fer
manipulació, protegir interessos personals o fer
favoritismes,

Tot mana*ient comporta un estil derivat de les
persones que el representen, Personalment crec que
s'ha de respectar i sentir-se solidaris de les
circumstàncies, Això tot pot parèixer una
justificació a positures personals i per tant
obliguen moralment a fer exposicions interrogatives,

¿Quin comportament ha de ser el d'un regidor
davant aquesta problemàtica?

De fet i com a respostainmediata és difícil
manifestar-se, Podem deixar per ben assegut que Ia
intenció és d'una integritat absoluta, peró Ia
realitat requereix ser més flexibles davant el bon
quefer a què obliga el nostre compromís i romp en
part els nost*es principis i aleshores un sent que

aquests vincles ens fan allunyar de tota rigidesa i
acollir-se a solucions un tant salomòn.iques que
atempten contra una justa ibona política,

Tot posat i així potacceptar-se i reconèixer
com una lluita constant per mantenir-se,

Tot aquest equilibri es veu tambalejat pels
sectors crítics, potser «assa forts, i trob que de
manifest tan insistents com prou insidiosos, A
vegades sobra polèmica i tot provoca o aboc,a a
positures vioientes que assemblen esquitxos
dictatorials que ensombreixen,

Com es sol dir pe,r esser justs i bons no basta
fer el que toca, Protegir a tothom pot esser
discriminar i incusplir Ia l,lei, Per això cal hi
hagi acceptació mútua del que pertoca,

Pertot l'esmentat cal que elprocés sigui un
poc lent i reposat, establint mesures socials
adequades per a mentalitzar Ia gent,

Una comunitat canviant necessita un esment
especial per a mantenir viu un ideari de progrés i
benestar,

Oe sobres sabem que governar és administrar
justícia, el qus és prou factible si tots ens
acostumam a fer una mica d'auto-anàlisi i a situar-
nos dintre aquest contexte despullats de lleugereses
essent sincers i obrant en conseqüència,

Anomenar o posar de manifest els encerts o
desencerts no està en el meu ànim, Per altra banda
és un poc trist fer-ho, Tampoc e» sent autoritzat i
no vull fer polèmica amb el meus companys, Em sent
prou solidari per col,laborar en defensa del poble i
de Ia institució, en sostenir-la i enfortir-la per
enfrontar qualsevol esdeveniment,

En principi em satisfà poder manifestar que al
qui Ii ha tocat ha fet el que ha sabut i un poc més,
encara que hi ha feines que són poc lluïdes i
agraïdes i aquestes són les que es fan
desinteressadament per una causa que obliga i
s'estima,

Creis, benvolgut poble, que és per ventura
fàcil o no tan fàcil administrar i fer justícia
davant tot el.que de fet està aquí modestament i
bona exposat?

Poden èsser aquestes paraules, una defensa per
al bon polític i per al bon administrat, i co» a
concòrdia, unió i comprensió mútua per al bon govern
de Ia comunitat,

P,0, EL QUE HE VOL6UT DIR, ES QUE ELS
ADMINISTRATS SI6UIN MeS ADMINISTRABLES PER A QUe ELS
ADMINISTRADORS PUGUIN FER MES BONA ADMINISTGRACIÓ,
VALSUI EL JOC DE PARAULES,

'<'oiweu Monjo,
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PToeUtib Of TfAWÍ¿
« SA Ho^TA4*

LLUC BUNYOLA,
DEL TORNEtG
TENNIS.

ORGANITZADOR
JUVENIL DE

Degut a Ia Ia actuali-
tat d'aquest torneig, ens
posara en contacte amb en
Lluc Bunyola que ha estat
el seu organitzador.

- A què es deu aquest
torneig de tennis?

- A què hem vaig dar
compte que en el troneig
de le& Festes Patronals,
els al.lots joves estaven
un poc decepcionats per
haver-se d'enfrontar a
jugador's de raés edat i
categoria. EIs vaig prorae-
tre organitzar un torneig
exclusivament per ells i
és aquest. Al mateix
temps, és un intent de
foranentar un poc raés el
tennis, que va agafant
forca a dins Maria i
aprofitar aquest moment.

- Has tengut. molts de
problème;-, per organitzar
aquest, torneig?

No, al contrari.-
Tant per part de Sa Nostra
com per part de l'Ajunta-
ment i eu Ia persona d'en
Rafel Oliver, tnt han
estat facilitats.

- Com es desenrotlla
el torneig?

- S'han fet quasi dues
jornades completes. La
primera va fer mal temps i
no va acabar. Esperam
poder-la acabar en tenir
unes dates lliures,

- Han estat molts els
.inscri tSi'

B
- En un principi foren

12, Eri aquests moments
n'hi ha un de lesionat i
un altre que no s'ha
presentat a jugar. A Ia
tercera vegada que no es
presenti, segons les bases

del torneig, quedarà eli-
minat i sense opció a
prenii,

- Quina opinió tenen
els jugadors del torneig?

En principi, molt
acceptable, degut a què
ells el que volien era
jugar ì a raés tenint un
alicient en forma de premi
i a ell podran optar tots
segons Ia seva classifi-
cació.

JUGADORS INSCRITS:
Jaurae Sabater
Rafel Perelló
Joan M. Bergas
Josep Bergas Font
Josep Bergas Mayol
Antoni Bergas
Joan Gual
Lluc Ferriol
Gabriel Tugores
Danià Tomàs
Miquel Mascaró
Guillem Carbonell

PARTITS JUGATS:
J. Bergas Mayol..
Antoni Bergas....

Lluc Ferriol.
Joan Gual,..,

6 6
0 0

2 2
6 6

Antoni Bergas
Joan Gual (no presentat)

Lluc Ferriol
Gabriel Tugores <no pres.)

Gabriel Tugores...
Guillem Carbonell.

Miquel Mascaró....
Jaurae Sabater

J.Bergas Font..
J.Bergas Mayol,

ĵuUxtxvr^
^J

0 2
6 6

2 1
6 6

0 0
6 6

^¿t£e
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CA R R E R A N Y E
BASES DBL IS TORNEIG TENNIS
"SA NOSTEA" -MS DE LA SALUT

1- Poden participar tots els al.lots
i al.lotes fins a 16 anys inclosos,
naturals o veïns de M? de Ia Salut.

2- Es jugarà tipus lliga, és a dir, ca-
da partida serà al millor de 3 sets.
En cas d'empat a 6 punts a un inateix
set, es farà Ia mort ràpida.El gua-
naydor de cada partida tindrà 1 punt.

3- Les partides es jugaran en dissabte
i diumenge.

4- Les partides es jugaran al Poliespor-
tiu Municipal de Karia de Ia Salut.

ÕT« Les partides a jugar s'apuntaràn al
Tabló d'Anucis del Ajuntament i als
cafés del nostre poble amb 7 dies

d'antelació,
6- El jugador que no es presenti a ju-

gar el seu partit, una vegada posat
a coneixament públic, fins a 15 minuts
més tard de l'hora anunciada, serà do-
nat com a perdedor i se Ii desconta-
rà 0'5 punts. Cas de no presentar-se
cap dels dos jugadors, es darà Ia par-
tida per nula i es descontará 0'5 punts
a cada un d'ells.

7- Tot jugador que deixi de presentar-se
a 3 partides, serà descalificat i anu-
lades les partides que hague jugat.

8- EIs jugadors han de jugar les seves
partides adequadament uniformats.

9- En cas d'empat a punts per el primer
lloc entre dos jugadors, aquets juga-
ran una partida entre ells de desem-
pat. Sj l'empat és entre més jugadors
es jugarà una lliguilla entre ells.

lO-Tot jugador inscrit al torneig, acep-
ta les bases del mateig.

SPORTIU
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++SEGONA REGIONAU+++++++++
++++++M A R I E N S E C , F ,++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PJ PG PE PP GF GC PT

5 0 0 .5
+4++++++++++++4++

+SE60NA REGIONAL+
'+++++++++++++++++

13 Seteabre 87
CONSELL 5 +
20 Setembre 86
«ARIENSE • 3 +
27 Setesbre 87
P, SOLLER +
4 Octubre 87
MARIENSE 1 +
11 Octubre 87
S1HORTA í +
18 Octubre 87
KARIENSE 0 +

13 0 ' -6

15 Jornada
PIARIENSE
25 Jornada

BARRACAR
35 Jornada

MARIENSE
45 Jornada

SANCELLES
55 Jornada

«ARIENSE
61 Jornada

COLLERENSE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++JUVENILS TERCERA REGIONAL "C"+++
+++ . M A R I E N S E C,F, +++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
PJ PG PE PP GF GC PT

6 2 0 4 9 20 4 -
++++++++++++++++++++++++++++++
+JUVENILS TERCERA REGIONAL C+
+++++++++++++++++++++4++++++++

13 S*tewbre 87 1§ Jornada
PORRERES 5
21 Jornada
MARIENSE 0
35 Jornada
ALGAIDA 1
45 Jornada
MARIENSE 1

1 +

2 +

«ARIENSE
20 Seteabre 87
A. LLUBI 5 +
27 8ete»bre 87
«ARIENSE
4 Octubre 87
«ONTUIRl 6 +
11 Octubre 87
«ARIENSE 4 +
18 Octubre 87
P, POLLENSA 11 +

55 Jornada
C1 SANT JORDI
61 Jornada
«ARIENSE

6|ouJ/Mtoi
4++++++++++++++++++++
+++++FICHICHI++++++++
++MARIENSE REGIONAL++
+++++++++++++++++++++
ESTEVA FERRIOL 1
DAMIABERGAS 1
JOAN MAS 1
PERE MORRO 1, .,1

+++++++++++++++++++++
+++++FICHICHI++++++++
++MARIENSE JUVENIL+++
++++++++++++++++++4++
LLUC FERRIOL 5
GUILLEM CARBONELL,,.,2
JOAN SABATER .1
PEP BER6AS,, ,,'l
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flNÀRE« A S1ERMITA OE BETLEfl

Encara que jus t anb deu p a r t i c i p a n t s , els que ve is a Ia fo to
i en Kagí que està da r r e r e Ia ca*ara, Ens ho passaré« »ol t
bé i no ens b a n y à r e » , cosa que te*ie*, Recordau que a r1aria ,
dia 4 va p lou re ,

' Vvï uo—
* SOUTR

Vi \ -, , .
kLUC

ES PUIG DE MASSANELLA
(1.349 m.)

CURSET DE CATALA

El curset de català el realitzarem en
col·laboració entre Ia nostra Associació,
Radio Ecca 1 l'Ajuntament de Maria. Co-
mençarem el passat dilluns, dia 25 d'Oc-
tubre, però encara hi sou a teraps per
apuntar-vos, Les classes radiofòniques
començaran dia 3 de Novembre. Aniraau-vos.
Just coneixent-la, podem estimar Ia nostra
llengua.

EXCURSIó AL MASSANELLA .-,-r/,
______________________ f-:fl|

El proper diumenge, dia 8 de Novembre,
partirem al Massanella, segons Ia ruta
adjunta. Partirem a les 8 del matí de
Ia Plaça des Pou. CaI que els que hi
vu3guin venir s'apuntin a l'Associació
per poder procurar els mitjans de loco-
moció. El preu pels qui no són socis
serà de 200 pesetes.

ITINERARI: °ïV^yM
portell d'Es Guix i Coma Freda, possessió de

Coma Freda, Es CoU de sa Línia, Es Puig de Mas-
sanella, Sa Font de s'Avenc, Es CoU de sa Línia,
possessió de Coma Freda,, porteU d'Es Guix i
Ccr^ Freda.
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50 m.

20 m.

30 m.

35 m.

40 m.

- . portell

• • Es CoIl de sa Línia

Es Puig de MassaneUa

4- Sa Font de s'Avenc

Es CoIl de sa Línia

A INCA

Ii

portell

Total 3 h. 55 m.




