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. EDITORIAL

• L1QLIVERA ES UN ARBRE CQM ELS ALTRES; CREIX 'l

DE TANT EN TANT DQNA FRUIT,

PERo' LA NOSTRA OLIVERA, L1OLIVERA DE LA PLAÇA

DE DALT ES .«ÉS QUE UN ARBRE; ES UN SíMBQL, ENS

PARLA DE MeS ENLLÀ DE LES SEVES FULLES,-BRANQUES,

IFRUIT, .

L1QLIVERA DE LA PLAçA DE DALT TANCA UN TEMPS I

N1QBRI UN ALTRE, LES SEVES ARRELS S1ENFQNDIRAN

DINS LA TERRA MES SA6RADA DE MARIA, CERCANT LA

SABA' DELS PRIMERS POBLADORS, DELS QUE FEREN

POSSIBLE UN PQBLE INDEPENDENT I LLIURE; AQUESTES
•

ARRELS ENS .TRANSMETRAN AQUELLA IL1LUSIa1

ENTUSIASMEjL UNITAT QUE FQU PRQPI DELPQBLE MARIA.

L1QLIVERA ENS FARÀ OBLIDAR UNA ÉPQCA DE

CACIQUISME BARAT,.DE SENYORS QUE NO EN VENIEN DE

RAÇA, QUE FEREN POSSIBLE L1ODI, EL PÀNIC, LA

VENJANÇA I L1ASSESINAT.

L1QLIVERA QUEDARÀ I -PARLARÀ A LES FUTURES

SENERACIONS
* * * t

Edita;
Associaci* Cultural FENT CARRERANY
Feienies, 1
Q75!9 Maria de Ia Salut
Is>pris ie ix;
Apóstol y Civilizador
Petra
N2 Bepisit Legal; PrH57/1986
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L'tfJUNTfíMENT
R E S P E E T E LR

N O
LLEI

El fet és molt fàcil
d'explicar, sense barro-
quismes. El nostre Ajunta-
ment, amb nocturnitat i
alevqsia, diria Jo, donà
l'autorització a Ia cons-
trucció d'una obra amb
tots els informes desfavo-
rables: és el que deim,
una obra il.legal. L'òrgan
que l'aprovà fou Ia Comis-
sió de Govern del passat
dia 1 de Desembre, de Ia
qual form part.

• Havíem ajornat Ia de-
cisió precisament perquè
Ia majoria no teníem in-
formació sobre Ia citada
obra. Així que aquest
vespre i amb l'aparellador
municipal perqué ens in-
formàs de Ia situació de
l'obra (l'informe fou que
no es podia construir a Ia
zona, en aquests moments)}
l'autnrització fou conce-
dida amb el vot de quali-
tat del batle i davant Ia
meva oposició. En Tomeu
Bergas es va abstenir i en
Hafel Oliver no assistí a
Ia Comissió.

Jo, el que vull ana-
litzar són les conseqüèn-
cies que crec tendrà
aquesta lamentable i, per
mi, greu decisió de Ia
Comissió de Govern.

En primer lloc, pens
que ES PERD MORALMEHT
L'AÜTORITAT DAVAST EL
POBLB. Sies dóna permís
per fer una cosa ilegal-
ment, amb quines raons es
poden negar altres fets
també ilegals?

S'havien aconseguit
uns avanços en quant a Ia
resposta de Ia gent i les
seves obligacions amb l'A-
juntament: es paguen els
d'eutes i es demanen els
permisos de construcció.
Però SI L1AJUFTAMEFT ES

BOTA LES HORMES LEGALS ES
UHA RAo PER A QUE LA GEHT
TAMPOC LES CUMPLEIXI. I*
com a conseqüència, es
poden produir casos de
desobediència.

I si ens centram a Ia
zona del "polígon indus-
trial" L'AUTORITZACIó
D1AQUESTA OBRA, ES FA
EXTEHSIVA A TOTA LA ZOHA .
Perqué si l'Ajuntament
dóna permís a un, taabé
l^haurà de donar a tots
els altres que ho sol.li-
citin. Això pot provocar
problemes (crec que Ja
n'han sorgit), ja que Ia
zona no està ordenada i
les obres no poden esser
dirigides baix unes
normes.

Una altra conseqüència
és LA DESMORALITZACIÓ' QUE
AIXo PROVOCA ALS FUHCIO-
HARIS, quan veuen un mal
funcionament dels seus
superiors. Bn tenc expe-

Som conscient que amb
Ja meva postura de defensa

de Ia legalitat, em crei
més enemics que amics. La
gent passa d'aquestes
coses manco els afectats
que s'ho agafen com una
qüestió personal. Es sig-
nificatiu que l'oposició
no hagi obert boca al
darrer ple en el qual
foren informats de Ia
mesura. Deduesc que també
n'estan dacord.

Hi ha una solució molt
senzilla: ESPERAR A
L1APROVACIo DE LES HORMES
SUBSIDIÀRIES. Aquestes
contemplen i ordenen Ia
zona. Perquè s'ha de
comprometre a l'Ajuntament
en una decisió d'aquest
tipus?.

La meva opinió queda
plasmada en aquest arti-
cle i esper no es crei
confusionisme amb ell.
M'agraden les coses clares
i no sé com afectarà a Ia
llarga a Ia majoria
municipal. Però, acceptant
el Joc demooàtic, abans
preferiré abandonar Ia
,majoria, que esser
responsable de noves
irregularitats.

Magí Ferriol
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Diccionari de Pascual
MADOZ: "Diccioiidiiù
geográficQ-estadí a'bi,̂ u-
històricu de EspaHa y aus
p,osesiones de IJItiatMi".
Madrid, 1843. Referència
a Maria; pag, 224, T. XI.

El dicLonari eas parlo
del nostre poble en termes
prou amplis si tenLra en
compte el títol de l'obra.

Per tal de facilitar Ia
comprensió ho he ' traduït
procurant fer-lo el més
intel.ligible possible,
estalviant tot allò que
pogués interrompre Ia seva
lectura.

Això és el que en diu
Madoz de Mai ia (ug_ de Ia
Salut):

"Ajuntament Je l'illa
de Mallorca, província,
audiència, territori L
capitania general de Bale-
ars. Distància de Palma 8
llegües, parti.t judicial
d'Inca.

Situat a dos turons
aïllats per una petita
vall, a un turó M ha Ia
plaça, l'esglesl.d i Ia
Casa Consistorial, a
l'altre 11 diuen Sa Kaval.
Gaudeix de buti<a ventilació
i clima ¡od; les tnalalties
comuns son febres intermi-
tents. Consta Ia població
de 262 -cases que formen el
casc urbà i 23 a les
afores. Te una església
parroquial dedicada a
5ostra Senyora, baix
l'advocació de Ia Salut,
anexe de Ia de Santa
Margalida, i baix el
servei d'uh vicari
temporal i aiuovible qu«
anomena e.l diu>;e:,A.

Te un cementiri, una
'escola de primeres lletres
dotada amb 79" ieials de
velló, a Ia que assiste-
ixen 30 nins; una altre
d'igual categoria per a 40
nines assistents, baix Ia
direcció d'una mestra que
té una assignació de 239
reials de velló.

El terrae fa partió al
Nort amb Llubí, a l'Est
ambSta, Margalida, al Sud
amb Petra i a 1 ' Oest amb
Sineu.

Al terme de Maria s'hi
troben diverses posses-
sions, entre les que
sobresurt Eoqueta, per
llur situació, perspectiva
i hermosura de les cases.

El terreny és general-
ment planer i molt fèrtil,
Està creuat per camins de
carro i un de ferradura
que condueix a Inca.

Reb el .correu de Ia
capital de província els
dimarts i els dissabtes, •

La producció està
basada en blat xeixa,
civada, ordi, ciurons,
faves, guixes, figues i
vi. Engreixa alguns
animals i caça diverses
espècies,

La indústria és
1'agrícola.

La població és de 275
veïnats i 1085 persones.

El capital imponible és
de 132.683 reials de
velló.

La contribucuó per
l'any 1846 era de 35.340
reials de velló.

Bartoneu Pastor Sureda

V
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fSi-a l'article passat
seguint el tema dels bar-
barismes tractàvem de les
paraules que procedents
d'altres llengües venien
a omplir buits en Ia nos-
tra,en aquest, aprofitant
les festes nadalenques,
parlarem de tot um lèxic
propi d'aquestes dates
que s'ha vist, sovint,
desbordat perl'erapenta
(amb tot el que l'empeny,
no cal dir-ho), del
castellà. Així , per exem-
ple, s'han posat de moda
expressions i paraules
com "Nochebuena", "Noche-
vieja",' "aguinaldo", etc.
popularitzades per Ia mo-
derna societat de consura
(en castellà, és clar),
que han anat substituint
progressivament les ex-
pressions i paraules ca-
talanes que designaven el
matei. Aquí ens trobara,
doncs, amb el mateix que
ja dèiem en encetar el
tema dels barbarismes. Si
una llengua, en. aquest
cas Ia nostra, disposa
d'uns mots amb un sig-
nifica't específic i
precís, és absurd d'ut.l-
litzar-ne d'altres, prq-
cedents d'una altra llen-
gua, per al mateix
significat.

Per això és que no
hem de tenir prejudicis a
l'hora de parlar de: Nit
de Nadal ("Nochebuenà"),
Nit de Cap d'Any ("Noche-
vieja"), estrena o estre-
nes ("aguinaldo"), etc..
Tampoc a l'hora de parlar
de gastronnmia (tan
important en aquestes

JwWüßflnc
festes), no hem de deixar
de parlar de les coques,

el torró, el massapà, les
mantegades, les neules,
el ressopó, el cotilló,
etc. , perquè totes aques-
tes paraules són ben nos-
tres i ã més a raés
correctíssimes.

També és cert que
tot el mòn tradicional
que envoltava aquestes
festes va desapareixent i
que d'unes festes fand-
liars i impregnades de
tot un rerafo'ns religiós
es va passant a una altra
concepció molt raés cosrao-
polita i consumista, que
ha anat incorporant nous
costums i per tant u:i
vocabulari nou i3t*l que
cal es;sentar-ae alguna
casos ja molt oonegut^.
Per exemple, ELs Reis,
aquests personatges tan
entranyables i wen^roso.-T>,
han de compattu honoi^ í
gratituds . amb <sl. Pd:>-
Noel, personal,gi^ pro<.tr-
dent de Is cultura an-
glosaxona i que pOC a pui.;
va arrelant en el nostre
món nadalenc. I^ualmetit
el nostre Betléi«, també
va deixant lloo a l'Arbie
de Na da1, i i ¡ t rod u ï t t a mbé
a força dn oolonialisiae
cultural anglosaxó.

Pér acabar, dir-vos
que si vos toca Ia
Grossa, no "el gordo", de
Nadal, no vos poseu ä
cantar ni "villancicos",

ni "villancecs", ot.-
senyal d'alegri.a, ¡aé:.-i val
que canteu qudlque
nadala, que així UA^ 'hi
sortirem guanyant.

BONES FESTES I BGN ANY!
Joan Gelabert i Mas



XERRAKLTA:

EL HQU PSESIDEST DE "FEST
CARRERASY".

Dissabte <dia 19) el
vespre va esser elegit el
nou president de l'asso-
ciació, càrrec que caigué
en Ia persona d'en BIEL
BERGAS MAS. Per aquest mo-
tiu hem decidit fer una
xerradeta amb ell.

* Biel. Hem sabut que has
estat elegit president.

—(tot d'una contesta)
Érem deu que es presenta-
ren a Ia junta directiva.
Es varen emetre vint-i-
cinc vots dels quals
vaig obtenir-ne dotze.
Trob que varen venir molts
pocs socis, tenint en
compte que passen de cent
quaranta.

* Qué te va moure a entrar
a l'associació?

—Ho me va moure res.
En concret, senzillament,

trob que tots hem de
participar o posar un poc
de Ia nostra part per fer
una convivència, millor
entre tots. El que no po-
dem fer és passar de tot
en que paresca una moda
que avui s'estila molt.

* Creus que l'associació
va per bon camí ?

—Si, però així com Ia
revista ja està encamina-
da, hi ha altres activi-
tats que es necessiten
millorar. La ràdio hi ha
hagut moments que tenia
una audiència molt alta hi
avui quasi no l'escolten;
en quant a les excursions,
el que passa no ho sé. Hi

va molt poca gent, TaI
vegada no hem sabut Ia
manera de cridar-la; en
quant els independents
(sector polític) veig que
cumpleix Ia seva tasca
dins l'ajuntament.

* Quines coses corregiries
i quines altres potencia-
ries?

—En aquesta pregunta no
estic prou informat per
poder-la contestar, Ara
bé, com ja he dit, hi ha
una sèrie d'activitats que
es necessiten potenciar
perquè d'aquesta manera
acabaran de caure.

* Penses que el poble està
suficientment informat del
que és Fent Carrerany?

— Crec que sí, però hi ha
un sector que no acaba
d'entendre-ho, i el que
és més mal un altre més
petit que no vol enten-
dre-ho, creant un confu-

sionisme que no ajuda en
res.

* Creus que estàs
recolzat per Ia gent?

— Seria molt fàcil dir-te •
que sí, però si no et sap
greu, et contestaré d'aquí
a un parell de mesos.

* Com tu saps,a Maria hi
ha altres grups o associa-
cions, com poden ser: F.&
MARIENSE, Cop de Gas, Club
d'Escacs...etc. Com penses
relacionar-te amb ells?

—Consider que ens hem
d'obrir totalment a ells.
De fet jo som soci de Cop
de Gas, del MARIEHSE, etc
i crec que si hi ha res a
dir per part seva, m'a-
gradaria molt, parlar-ne
amb qualsevol responsable
i Jo com a soci més de
FEST CARRERAHY intentaré
que es compongui.

* VoIs afegir res més?

Per acabar vull dir,
que esper fer feina per
l'Associació, i també es-
per trobar col·laboració
per part de tots; no serà
una bassa d'oli, perquè
cada un som un món
distint, per tant, pensam
i tenim distintes ideolo-
gies. Precisament això és
el que és bo, que tots
poguem dir el que trobam i
que ens respectem uns als
altres. Quan trobem, hem
de criticar, però no ens
bem d'ofendre massa quan
ens critiquin a nosaltres.

Vos desig molts
d'anys i bones festes.

Jaume Ferriol.



FElT CACTERAFf

AULA RODONA. TERCEIRA fjÄF

El dissabte devuit de
desembre 1 amb motiu de
les eleccions de l'asso-
ciació de Ia tercera edat
Kadio Maria FiI convocà una
taula rodona per clarifi-
car alguns punts oscurs
entorn d'aquest assumpte.
Foren convidats: Guillem
Pastar, Joan Mas Ximenis,
Pere de Son Canet, Pep
Anglada, Antoni Galmés,
Magi Ferriol, Pere de Sa
Barrera.

La taula rodona fou
moderada per Pep Sabater i
d'entre els convidats els
que no assistiren foren:
Antoni Galmés.

EIs punts més impor-
tants que es tractaren va-
ren- esser:

1- Relacions amb
l'AJuntament.

2- Quin seria el procés
electoral.

3- Article 22.
4- Quins son sòcis,

1- Les relacions amb
l'Ajuntament han estat
tenses desde el primer mo-
ment per Ie poca claretat
que existia en el funcio-
nament de Ia pròpia asso-
ciació: enfrontament entre
els membres de Ia mateixa
junta 9estora per una
demanda de subvencions a
l'AJuntament <"lio" de
firmes), .ajornament de les
eleccions (ja havien pa-
ssat més dels quatre mesos
desjÜe Ia constitució de
Ia Junta Gestora, Ia qual
cosa indicaque l'Associa-
ció estava en marxa), i el
rebuig per part de l'Asso-
ciació d'una subvenció de
l'Ajuntament, pel dinar de

l'excursió a l'Hotel Bar-
bados, perque estava con-

dicionada a que tots els
veins de Maria, associats
0 no, poguessin anar-hi,
i que es convocassin ja
les eleccions.

2- Procés electoral:
davant unes eleccions el
primer pas que s'ha de
terminar és com es durà a
terme aquest procés, si
serà amb una llista tan-
-cada, oberta, etc, I en el
cas de l'elecció de Ia
junta directiva de l'asso-
ciació de vells, s'havien
de celebrar eleccions el
diumenge i el dissabte no
se sabia si seria a través
d'una llista oberta a on
poguessin apuntar-s'hi les
persones que volguessin, o
a través d'una llista tan-
cada amb unes persones
determinades amb antela-
ció, o també es pot deter-
minar el procés elec-toral
a l'Assamblea General.
Vint-i-quatre hores abans
de les eleccions ningú
dels presentsa Ia taula
rodona, sabia quin seria
el procés de les elec-
cions, tot eren possibili-
tats, conjetures, llistes
1 altres llistes, però en
realitat res en clar.

3- L'Article22. El que
acaba amb qualsevol plan-
tejament vàlid d'un procés
electoral és l'article 222
dels Estatuts de l'Asso-
ciació, que condiciona
l'elecció de Junta Direc-
tiva, Ia modificació dels
Estatuts i el vot favo-
rable ( afirmatiu ) dels
2/3 dels associats. Això
vol dir que han d'estar
conformes 156 dels 236
sòcis dels que té ara
l'Associació. Si contam

que a les assamblees si hi
assiteixen 70 socis és un
gran éxit, podem afirmar
que aquest article trava
de peus i mans 1'Asso-
ciació, essent pràctica-
ment impossible l'elecció
de junta, Ia modificació
d'aquest mateix article ni
tan sols Ia autodisolució
de l'Associació.

4- EIs Socis. Hem de
distingir entre els soci.s
de ple dret i els pro-
jectors, i aclarir que
l'única diferència està en
Ia quota i en el dret a
vot a les assemblees < els
protectors no en tenen i
s6n els que paguem més ).
Ara bé tant uns com els
altres tenen el mateix
dret a participar i bene-
ficiar-se de les activi-
tats que organitzi l'Asso-
ciació.

Altres qüestions de
menor importància respecte
del tema central foren:
les condicions del local
que a pesar de les defi-
ciències , sembla ser el
mlior del poble, Ia possi-
bilitat de montar un' men-
jador comunitari al local
i cercar un encarregat del
mateix local.

Joana Ma Queralt
i Catalina Mas.
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OLAL>U>C^
-T .L_ .CORRES« .

<Tret del manual de
prevenció de Helmiatiasi
(PFIZER))

OUE ES I CON ES
TRANSMET?.

Més coneguda per cucs,
són infeccions produïdes
per petits cucs, que , amb
freqüència, s'instal.len en
els budells de les persones
i que donen els següents
símptomes:

CRUIXIR DE DENTS
PICOR ANAL I VULVAR
ENURESI (Compixar-se
al l l i t)
DOLORS AL VENTRE
IRRITABILITAT
PÈRDUA DE PES
PèRDUA DE GANES DE
MENJAR

El cuc (paràsit) més
comú es 1' anomenat OXIUR,
és de color blanc i té una
mida de 5 a 10 milímetres
de llargària. S'instal.la
als budells com a caseva,
mitjançant Ia ingestió de
verdures mal netejades,
aigua contaminada, juguetes,
mans i ungles, tant de nins
com de persones majors,

NOTA PEE ACOMPANYAR EL
DIBUIX

ELS Ol'EÏS DELS CUCS ENMN PER LA
BOCn1 WAN flENJAH, QUAN ELS HINS
JUWN 0 ES MSSE6VEN LES W6LES,
S'INSTAL.LA ALS BUOELLS 1 OESPKéS
BAIXA A LA RE6Ia ANAL PEK POSAK ELS
StJS.

Aquesta malaltia para-
sitària, igualment que a Ia
resta d'Europa, és Ia més
comú al nostre País, si bé
a Ia majoria dels casos
passa desapercebuda, donat
que els símptomes abans
anomenats, en molts de
casos, no són alarmants i

V tf^^-'Li *I ™"
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• REHTAR-SE LES MAHS FRECUEHTMEHT

RASPALLAR-SE LES UNGLES DE FORMA ADECUADA,

AKB FREFERESCIA VARIES VEGADES AL DIA,

tóA^
^i i "), • RENTAR FRUITES I VERDURES ABASS '

^^•^~ÇJ2?JÍ) DEL SEU COSSUM,

per tant de vegades no els fODEM
donam massa importància.

Uns dels factors que
fa que Ia malaltia estigui
tan estesa, és que tots els
membres de Ia mateixa
família estan exposats a
agafar-la, Ja que tan sols
que un d'ells estigui
contaminat és capaç, si no
es mantenen unes estrictes D£ LA CA¿?A.
mesures d'nigiene, de
contaminar a Ia resta de Ia
família, sobretot si el
portador del paràsit és un
adult, ja que els símptomes
a les persones adultes són
sempre de menys intensitat
que en els nins, i de tal
raanera no sospitam que Ia
person^ estigui malalta i
facilitant el contagi d'uns
als altres, 3,-

E V I T A T ?
MALALTXA

La millor manera de evitar
aquesta malaltia és utilit-
zar les mesures higièniques
preventives que a continua-
ció anomenarem:

PER PART DE LA
PERSQSA QUE ESTA A CARREC

1.- BOBA SBTBJA DB
MOBLES, CATIFES, ROBA DELS
LLITS....

2.- REHTAR LES JUGUETES,
AHIMALS DOMèSTICS, FRUITES
I VERDURES.

MESURES HIGIÈNIQUES
AKB BLS SISS,

NETEJA D1UHGLES AMB
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RASCADOR I SEMPRB DESPRÉS
D1ANAR A L1EXCUSAT.
4.- EVITAR QUE ELS NINS
SE MENGIN LES UNGLES 0 SE
DUGUEN LES MASS A LA BOCA.

6.- ESfITAR QUE ELS NI5S
JUGUIN AMB TERRA 0
OBJECTES BRUTS.

NESUSES HIGJE$IQUpS
ANB ELS-ADULTS.

1- RENTAR-SE FRECUENT-
MENT LES MANS
8.- RASPALLAE-SE LES
UNGLES DE MANERA ADEQUADA
VÀRIES VEGADES AL DIA
9,- NETEJA DE FRUITES I
VERDURES AMB UNES GOTAS
DE LLEIXIVET ESPECIAL

EL TRÀCTAMEKT.

Davant qualcun d·a-
quests' símptomes que ens
fan sospitar que un membre
de Ia família està parasi-
tat per aquest tipus de
cuc, el primer que hem de
fer es anar al metge.

RECORDAU que és el
METGE el que farà el
diagnòstic i donarà el
tractement més oportú tant
pel malalt com pels demés
membres de Ia família.
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Quan surtin aquestes retxes,
per probletes de teips, no es sabrà
ei resultat de les eleccions de Ia
noya Junta Directiva de Ia 3§ Edat
que ja estarà triada per Ia voluntat
del associats i possibleient siga Ia
que fins ara ha ocupat els diferents
càrrecs "provisionalient",

De totes fortes vull fer
pública Ia ieva opinió daiunt Ia
Junta que ha funcionat fins el totent
i-la que ha volgut re-etplaçar-la,

De Ia prinera, he de dir que en
cap iotent ha realitzat una gestió
neta, transparent i pública i Ia
direcció Ia va agafar qui priter va
saber agafar els papers, en Ia qual
cosa,la voluntat dels associats, es
va veure des de el principi,
ignorada,

Des del priter iotent vaig
sentir gent que deia que no 'estava
d'acord en què en Toni 6alrts fos el
president "provisional" i fins i tot
n'hi ha que diuen que quan varen
sentir Ia seva veu ja no acataren de
pujar l'escala del Tele-Club, Pens
que aquest va esser el priMr error
dels qui ara es diuen "oposició", ja
que les suspites que tenien d'aixó no
assegurava una fonació detocràtica
de Ia 1§ Junta Directiva definitiva,
les deixaren en suspites, EIs qui no
estaren d'acord, aplegaren els filats
i els altres aguantaren en espera
incerta de tillors teips, Aquest va
dar Ia raó als que sospitaven, Les
eleccions definitives es retrassaren
i »entres en vers de preparar-se per
unes eleccions en qualsevol wwnt,
»anularen entre ells i ara les Unen
daiunt i no poden o no saben coi
guanyar-les,

és veritat que hi ha hagut tolt
de fals, o aquesta és Ia itpressió
que jo tenc, ja que a espatles d'en
6alftes eren tolts els qui el
criticaven i poquíssits els que
donaven Ia cara o treballaven per
elegir un nou president fruit de Ia
voluntat dels associats. Especial

Jaute Mestre

cotentari iereixen els directius que
han jugat un doble paper i han
consentit Ia irregularitat des del
priter totent, i és que en el
carretó fa tolt bon colcar,

Les eleccions tunicipals tatbé
han representat el seu paper a
n'aquesta historia. En principi
alguns directius í atics seus, es
pensaven fer de l'Associació el seu
"club" on contarien les, seves
passades batalles i al final aixó no
ha estat així. Ara diuen passar de
tot i no voler saber res, que tot és
política bruta, Es feren uns estatuts
anortals ja que en vers de controlar
Ia junta titjançant una part dels
associats afins a Ia iateixa, seipre
hauràn d'intervenir les dues teríeres
parts dels associats tant per
presentar una candidatura alternativa
cot per canviar articles dels
estatuts, que ara resulta que no
agraden a ningú tés que als' que
ocupen càrrecs en aquests ioaents,
Aquests, he de dir que, no crec que
tenguin clar el que tenen entre ians,
Aquesta interpretació pot parèixer un
rebuig a Ia detocràcia des del toient
que sup4s que una tinoria ha de
controlar un col,lectiu, res tes
enfora, VuIl dir que els estatuts
•ateixos fan inviable el funcionatent
àgil, bloquejant decissions
itportants, perquè seipre s'haurà de
»enester els dos terços de Ia
totalitat dels associats. La cual
cosa es pràcticatent ¿«possible
d'aconsequir,

En resut, l'Associaci6 tai
podrà disposar d'una junta directiva
elegida per Ia tajoria, encara que
siga sitple, dels socis, Mentrestant
setpre hi haurà ufla "junta
provisional "per secula seculoru»",

Això és una fulla doble ja que
no sabret que passarà quan s'hagi de
todificar Ia direcció o prendre una
¿«portant decissió que interessi a Ia
Junta Directiva, i en general a
l'Associació, i els socis no
cotparesquin,
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CATEQUESI
Es comunica als pares cristians que

Ia catequesi pels nins de 6 a 14 anys
coraençarà dia lO'de Gener, diumenge, a
les 11'30 del matí. Acabarà, si Déu ho
vol, dia 27 de Març.

Es convenient que els pares es
preocupin de Ia formació dels seus
fills.

D_mjü£
Per un acord del Consell Episcopal

d'aquesta diòcesi, els difunts no es
duran més al temple.

El capellà o un seglar encarregat
aniran a Ia casa del difunt per fer una
reflexió i oració comunitària.

Aquesta ordre començarà a
actualitzar-se a partir del primer de
gener.

EgCUADEREACT6 DH LA REVISTA
En les pàgines centrals publicam

l'índex dels 18 primers números
corresponents als anys 1986 i 1987. Tots
els interessats en guardar-los
enquadernats poden fer-lo arribar a
l'Associació. Ens han. dit que
l'enquadernació costarà unes 1.200 pts.
La junta directiva estudiarà Ia
quantitat que aportarian els socis.

REVISTES PERDUDES
Ens han retornat a l'Associació

varies revistes de les que enviam per
correu, sense Ia faixa de Ia direcció.
Això vol dír que n'hi ha que no l'han
rebuda. Us demanam disculpes i us
agraïriem ens ho féssiu saber per fer-
vos arribar els números extraviats.

FESTA DE HAPAL A L'ESCDLA
Amb una sèrie de representacions

nadalenques, el cant de Badalet i una
gran xocolatada, acabà el primer
trimestre a Ia nostra escola. Sempre és
una festa molt simpàtica i entranyable,
i així ha estat també enguany. Llàstima
que Ia sala del tatre ès tornàs petita,
i no hi cabessin tots.

&>
ß>

ELS REIS

Com cada any
i en més forpa

que mai, es farà
Ia cabalgada tradicional.

Les Joguines, com sempre, es
depositaran al club de damunt
Ca'n Jordi. No gasteu massa;

es nins es comformen en poc. Hi ha
altres coses tan necessàries o més.

I YA DE KBVISTES
La passada Hit de Hadal va sortir a

llum una nova revista al poble de Maria,
es diu "TOTS SAHTS". Un grapat de gent
jove s'han posat al cap de Ia mateixa
per expresar les seves opinions damunt
es paper. Desde aquesta revista les
donam Ia més sincera enhorabona i
endavant amb Ia feina.

PI DE LA PLAÇA

A Montblanc aclareixen el pinar
perquè n'hi ha massa i no poden créixer.
Aquests pins han estat sembrats. DeIs
que havien de tallar n'han duit un a Ia
plaça de Maria, Això haurà fet mal al
pinar? EIs ecologistes es convenient
que, abans de parlar, averigüin.
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SAST ASTQSI
Se sent a dir que

aquest any serà gros, ès
segur que hi haurà
programes en el seu
moment.

Amb nou format ha sortit, abans de
Hadal, el n2 5 de Ia Revista del
Col.legi públic A. Monjo. Te 18 pàgines
que incloven notícies de l'escola,
treballs escolars, esports, etc., etc. A
destacar Ia portada que ha estat feta a
colors per cada al.lot, amb motius
nadalencs.

CQffimr,Ift '
• Si hi ha algun jove que, dins l'any

88 compleixi 18 anys o més i es vol
confirmar, ho pot comunicar a Ia
Parròquia abans de dia 10 de gener.

IL.LUKIHACI6 DE SADAL
Encara que Ia festa de Nadal es dur a dedins també és agradable que

surtia l'exterior. Així que ens alegram dels ornaments, bombilletes i
arbres que s'han posat a Ia plaça i a !'esgle*sia. Estrelles, campanes i
llums de colors ens recordaran que esteïm a les festes més hermoses de
l'any.-

¿SSEftftE* A$$OCiAaO 3* fl*T
El diuienge deiatí tengué lloc

l'Asswblea de l'Associaci6 de Ia
Tercera edat, que tanta espectació
despertà al poble per les
controvèrsies i incidents produits
al llarg de tots aquests darrers
USO«,

- Asstoblea Ordinària,

El president de Ia Junta
6estora D, Antoni 6alies es dirigí
als presents, en pri*er lloc fent
un resui de l'estat actual de
coiptes,<htl qual eŝ é un balanç de;
224,540 pts,

El capítol de les activitats,
que estigué plagat de protestes del
públic, aibigüetats i
contradiccions, i intents de
•anipulació de l'opinió dels

presents per part del President,qui
acusà a l'Ajuntatent de voler
espenyar l'excursió, d'actuar en.
contra de l'Associació i de fer
caipanya solapada contra les seves
activitats ( així coi de
polititzac'ió de l'associació ), La
justificació de que les eleccions
no es- conyocassin fins ara, ha
estat perquè Ia casa de Cultura no
estava acabada, per tant
l'Associació no podia funcionar i
no havien transcorregut els quatre
«esos de funcionaient, El públic
apuntà que aquest no era iotiu ja
que estava disponible el local
parroquial,

Després posà en coneixeient de
l'Assaiblea que ja hi ha al local
el video de l'excursi6 i que s'han
rebut les cartillles sanitàries

pels vells,
- Assublea 6eneral Extraordinària,

El President convocà dita
assaiblea per* aludint al article
22, que no, havia presents els 2/3
dels associats no podien celebrar-
se les eleccions; així va continuar
dient " jo coiïque vull deixar caip
'libre' aqui dedins perquè tothoi
fasseu aqui Io que trobeu, jo he
acabat Ia ieva iisio aquí dedins,
coi a fortant de Ia Cosisió 6estora
i desde aquest «oient entreg les
claus i iolts anys a tots i- ja ens
seguirei vegent*,

A partir d'aquest ioient Ia
reunió es va veure abocada a
l'aplaçaient de les eleccions,

Joana rtl Queralt
i Catalina Mas,
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RWS HAW TOTYAT
Antoni Iegre Bergas,
neri a l'edat
de 52 anys. Vivia
al carrer de Sa
Raval, 96.

Josep Lllteras Cladera, de 43 anys aorí d'accident
de circulació el passat dia 16. Fou vicari del nostre
poble. Amb ell el nostre record

BEreilGDTS
Que descansin en pau.

Catalina Marquet Joy, filla de Francesc i Magdalena,
nasqué el 22 d'Agost.

Naria Magdalena Ferrer Vanrell, filla de Antoni i
Magdalena, va néixer el passat 20 d'Octubre.

Bernat Bergas Bergas, fill de Jaure i de Maria,
vingué al aón el 29 de Ioveobre. Bl seu donicili,
carrer Major, 72

Antoni Fornés Obrador, fill d'Antoni i Ia Margalida.
Va néixer dia 11 de Deseabre. Viu al carrer Lluna, 25.

Isabel Mayol PoI, filla de Francesc i d'Isabel
Maria. lasqué dia 10 de Desembre. Villalonga, 16 és el
seu donicili.

Que tot siga enhorabona.

RESUM ANUAL 1987

Nats: 20 Morts: 21 Creixement de població: -1

Matrimonis: 9 Confirmats: 28

Batejats: 10 Primeres Comunions; 29

fins arribar a
temperatures molt
agradables, Ia resta del
mes.
La màxima, 182C, Ia

registràrem dia 16 de
Desembre.
Han plogut 82'5 l/m1

durant el mes de
Desembre.
Dia 2 - 3'5 1.
Dia 7 - 43 1.
Dia 9 - 36 1.
Dia 28 de Novembre

caigueren 1'5 l/m*

Començarem el mes de
Desembre arab fred (mínima
de 62C el dia 1), però
s'ha anat encalentint,

tWuuTOT»|

0 NO TANTGAMBERROS
GAMBERROS.

Referent a un article
que va escriure en Jaume
Mestre en aquesta revista,
vull puntualitzar que
davant un fet qualsevol,
sempre hi ha distintes
opinions i és molt positiu
donar-les a conèixer.
D'aquesta manera, a Io
millor haurà gent que
rectificarà, i això és bo.

Bo tota sa gent, pensa
de sa mateixa manera. Lo
que toca és respectar ses
idees dels altres i que
els altres respectin ses
teves. Ara bé, si hi ha
una sèrie de gent que Jo
els consider uns gamber-
ros, no els tendré es
respecte i sa consideració
de sa gent honrada.

De moment sa "festa
des meló" és il.legal i
per això sa gent que Ia
respatla són uns gamber-
ros, També és il.legal
anar amb excés de veloci-
tat dins es poble amb una
d'aquestes motos que fan
tant de renou (en aquest
cas també són gamnberros).
Però es fan carreres
organitzades a circuïts de
cross i es participants Ja
no són gamberros. Ademés,
es que guanya pot esser
considerat un heroi.

Que sa revista FENT
CARRERANY siga una revista
oberta i tothom puga
expressar sa seva opinió
està bé. Ara tu em dius
que si sa meva opinió ha
d'esser una crítica que no
siga des teu gust, millor
que no Ia posi o que Ia
posi a una altra revista.
I aixf tornau caure en Io
que sou i pareix que voleu
deixar d'esser: un grup
tancat.de gent.

Jaume Darder Negre.
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HADAL

Un àngel en radiant cara
inclinat a Ia vorera d'un bres
semblava contemplar Ia seva imatge
com dins el mirall d'un riu:
Agut infant, quèm'assembla!
La terra és indigne de tú,
•aquí mai hi ha felicitat,
els crits d'alegria tenen tristeses
i les voluntats els seus sospirs.
Vine, vine amb mi.

Maddy Molinas.

Mare de Déu, benvinguda
en noltros tornau estar,
vos volia demanar
que me deixàssiu cantar
una cançó avenguda
i sempre sereu ben rebuda
dins el poble marià.

Xesc de Son Cloquis

Una dona trapasserà
l 'han de saber capejar
davant l'església hi ha
que han sembrada una olivera
i farà el f ru i t de primera
i molt bona per menjar.

Una dona pega un gisco
si Ia volen agafar
s'olivera Ia va dar
un qui és en Tòfol Peplito.

Un qui mena un bon parell
1'ha de saber manej ar
es cafè millor que hi ha
de Maria és Can Morey.

La mar és un sementer
que té moltes quarterades
Bn Punxo fa "alambrades"
pel Jornal si l'ha mester.

Diuen que en Miquel Cating
se'n riu de ses meves gloses
i n'hi ha que fan moltes proves
i per ells no miren prim.

Un qui està dins el fang
sempre es pot encallar
i sa tenda millor que hi ha
està en es costat des banc.

Jo no veigi anar a sa guerra
i vaig fer es servici a Ciutat.
A Petra hi ha un anomenat
que és Fra Junípero Serra.

Un qui menja una taronja
es suc Ii ha d'agradar
i a Petra un frare hi ha
que va fundar Californià.

Andreu Forteza

Un home 'que guanya un plet
pareix que guanya una victòria.
Aquell que tengui memòria
el pot posar damunt s'història
a mil nou-cents vuitanta-set.

Magí Nadal

UNFJR^RE,Ptcaufe7
SoIs per fer més hermós un racó de Ia casa, per
això val Ia pena MAT-AR? BU, que ens dónal'qxigen
i altres coses necessàries per Ia vida, purifica
l'atmósfera, avui tan bruta, crec que val Ia pena
RESPECTAR-LO, deixant les modes que són
passegeres.

Nadal no és matar.
Jaume Ferriol
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PERSONES DEL POBLE.

En un acte aolt lluit i aib ta
concurrència de Ia »ajoria de les
revistes associades a PREHSA
FQRANA, tingue lloc el passat 4 de
deseabre, al restaurant " El Cruce"
de Vilafranca, l'entrega de
distincions a les Persones del
Poble, organitzat per l'Associació
de Preisa Forana i patrocinat pel
C.I,r1,

Aina Socies, proposada per Ia
revista " Bona Pau ' de Hontuiri,
Catalina Sastre, proposada per Ia
revista " Veïnats " de Calvià i
Carles Costa, proposat per Ia
revista "Sant Joan ", foren els
tres que l'Associaci6 distingi en
priier lloc, obsequiant-los a«b una
estàtua del artista artanenc
Sarassate, EIs de»és proposats,
entre ells Ia nostra Catalina
Vanrell, foren obsequiats aib un
diploaa de reconeixeient per Ia
seva feina,

Presidiren l'entrega, el
President del Consell Insular
0,Joan Verger , el Conseller de
Cultura del C 1 I 1 M , D, Alfonso
Salgado i el President de
l'associació D, 6abriel Massot,

RENOVACló DE LA JUNTA DlRECTlVA.

El passat 21 de noveibre, a Ia
Casa de Cultura de Sant Joan, fou

JA

elegida Ia nova Junta Directiva que
regirà l'Associació de Preisa
Forana per dos anys,

De les quaranta un,a revistes
associades n'hi assistiren vint-i-
'nou, es presentaren deu candidats
dels quals se n'havian d'elegir
set, Entre ells, sl ies votat serà
el President,

EIs resultats, baix: el signe
del continuisie, foren els
següents;
6abriel «assot ( Pòrtula ) 21
vots,
Maria Mestre ( Ariany ) 21 vots
Bernat Calafat ( Coanegra ) 18 vots.
Dclfí Mulet ( Es Saig ) 17 vots.
Carles Costa ( Sant Joan ) 16 vots.
Rafel Ferrer ( Perlas y Cuevas ) 15
vots,
Miquel Mora ( 6alatzo ) IS vots,
Salustiano Vicedo ( Apòstol y
Civili:ador ) 11 vots,
Santiago Cortés ( H1AH ) 9 vots,
6aspar Sabater ( Dijous ) 9 vots,

L'eipat per elegir el president
es decidí en una segona volta aib
el següent resultat; 6abriel Massot
16 vots i Maria Mestre 8 vots,
Blancs 2 vots i NuIs 1 vot,

Per tant forten Ia nova Junta
Directiva, els set priiers de Ia
llista presidits per 6abriel
Massot, que repeteix càrrec,

Enhorabona i bona feina!

PREMI "FRANCESC DE BORJA MOLL", conce-
dit a l'Associació Premsa Forana de Mallor-
ca". Publicacions que participen del Premi:

"FELANITX",Felanitx
"FLOR DE CARD", Sant Llorenç
"ESSAIG",Algoida
"BONAPAU",Montuin
"ARTA",Arta
•PORTULA", Pòrtol
"FENTCARRERANY",

MariadelaSalut
"COANEGRA", Santa María
"SACOMUNA",Selva
"GALATZO", Puigpunyent
"MELISUCRE",SantJoon
"SANTJOAN",SantJoan
'CASTELLLLUBi",Llubi

"BELLPUIG",Arta
"ESPIGROS",Lloret
"CAPVERMELL", Capdepera
"S'ARENAL",S'Arenal
"ESCASTELLET",Bunyola
"VEÏNATS", Calvià
"LLUCMAJORDEPINTE

ENAMPLE",Llucmajor
"CAMPANET",Campanet
"SANTAEUGlNIA,

SontaEugènIa
"INCAREVISTA",lnca
"SANTABARBARA",Vilafranca
"MOLINOU",Vilafranca

E>' ESQXJETTA

Oesgraciadaient, i ho dic
així, el nostre poble viu d'esquena
a l'escola i ja no és Ia priiera
vegada que ho dic, No he dit altres
vegades a»b altres paraules pera ve
a ser el «ateix,

Dic aixa pel que al llarg de
dos anys estic veient i que, a poc
a poc, e» van donant Ia raó,

La darrera feta en què ei bas
per a fer aquesta afinació és el
fet que es donà el passat
divendres, Il de Deseabre, Aquest
dia hi havia una reunió a l'escola
de dalt, Estaven convocats eis
pares dels nins que fan pàrvuls de
4 i S anys, En total 21 faiílies,

El teia a tractar era
trascendental, ja que es tractava
de Ia iiplantació de l'ensenyaient
en Català a l'escola, Es a dir, un
canvi bastant radical del sisteia
d'ensenya*ent,

Doncs bé, a Ia dita reunió hi
assistiren S representants
d'aquestes faiílies, Jo no sé que
pensaren els senyors que vingueren
per exposar o explicar els
avantatges o Ia probleiàtica
possible d'aquest sisteaa, Jo sí sé
el que vaig sentir; una vergonya
tal que l'hagués volgut fondre,

Que un teta tan trascendental
coi aquest no aconsegueixi ioure
Ia gent i'indicaque el »al ja és
crònic, el «alalt és apunt
d'expirar,

QUE TOT VOS SIGUI FELICITAT I LLARGA VIDA,
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A L•ESGOLA

EL ffla/*'s cròme*

M'h/ assistiren cmc*

* ElIs parO no hafl
¿fe paS5ar d^ ¡'*Scola*

Si sl dia de deià, això no
funciona els culpables seran, coi
seipre, els iestres, ¿s ioit còtode
descarregar tota Ia responsabilitat
en.uns pocs,

Jo so« d'aquells que pensen
que l'escola no s'acaba en acabar
el recinte escolar, Nés enllà de
les' parets de l'escola hauria de
tenir una continuïtat que Ii tanca,

Per això no et cansaré de dif
que perqué l'escola funcioni, els
pares no poden passar de l'escola
ni de l'educació dels seus fills,
d'aquesta ianera,

Si no hi una coiunió escola-
fatília, si cada un tira pel seu
caií, si no ca*inai junts i
coipenetrats no arribaré» enlloc,
Seguires tenint una escola aib
»oïts probletes,

Jo us donaria un consell,
pares i «ares que teniu els vostros
fills a l'escola; "passau de tant
en tant per l'escola, que els
vostros fills vos hi vegin",

No tingueu por que, encara que
hi hagi cruis, no a*enaca ruïna, no
vos caurà daiunt,

Si els fills veuen que els
pares van de tant en tant a
l'escola de visita es «ouen a»b «és
¿«quietuds, creis-ie,

A l'escola no notés cal anar-
hi per festes, A vegades és
necessari per «otius ben diferents,

Però és necessari esser a les
verdes i ì les «adures,

Onofre Sureda Ribas,

PÀQÍNW

BfRL/<*V.
QUE TOTS SIGUI» U.

Jo. 17,21,

Com a bon revoluciona-
ri a Jesús de Nazaret Ii
importava molt que els
seus seguidors estassin
d'acord.

Quan l'objectiu és un,
Ia unitat amb Ia base es
mantén, però si l'objectiu
varia, també varien les
bases.

Es coneguda i popular
Ia frase: "Un poble unit
mai serà vençut", o com
deia César Vallejo: "Quan'
el poble sàpiga unir-se
acabaran les seves desgrà-
cies", Tot el que es
proposa un poble unit ho
aconsegueix,

El poble necessita de
Ia dialèctica per avançar,
necessita contradiccions1,
mètodes de discussió, as-
semblees, etc. Dins un
procés • de revolució són
enriquidors els distints
punts- de vista, altres
maneres de pensar, etc. El
que no es pot perdre mai
és l'objectiu comú: Ia
llibertat de l'home, Ia
cultura, Ia conscientitza-
ció, el benestar de les
majories, etc. A l'hora de
defensar l'home amb les
seves llibertats i drets,
tots hi hem d'estar
d'acord, ja que aquest és
l'objectiu que ens uneix i

ens mantén. Es perillós
per un revolucionari, aco-
tar el cap davant res ni
ningú que pugui desviar o
embrutar dit objectiu.
Atahualpa n'és un exemple:
Quan els d'en Pizarro,
incluïda Ia creu, Ii feren
un judici sumaríssim per
eliminar-lo, ell, com a
fill del SoI i de les

Aigües Sagrades de Ia VaIl
del Machu-Pichu, digué:
"Aai seré vasall de cap
home" .
, Serà bo esser sempre
servidors de tothom i
esclau de ningú.

El servei al poble, a
Ia comunitat, a Ia humani-
tat, ens unirà, ens farà .
un, però les ganes de
poder i de posseir ens
farà molts, ens dividirà i
ens posarà en lluita uns
contra els altres en Ia
mesquina baixesa de
l'orgull i l'ambició.

Pere Fons

&
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COMISSIÓ DE GOVERH DE DIA 1 DE DESEMBRE

S'Agafaren èls següents acords:
1.- Aprovar l'acta de las sessió anterior
(13-11-87).
2,- Acceptar dues reclamacions en quant
als metres afectats per l'Impost Municipal
sobre Increment del valor dels terrenys.
3.- Concedir les següents subvencions:

* A Joana M5 Ginard, pel 1er Torneig de
Futbito Eemení 35. 000 pts.

* A Ràdio Maria, per adquisició de
material tècnic 100. 000 pts.
4,- Aprovació de les següents despeses:

* Factura de "Muebles Son Espanyolet",
pel mobiliari de Ia 3? Edat.2.926.828 pts.

* Factura de "Moyà Sastre, S.A." per Ia
maquinària de Ia 35 Edat... 467.488 pts.
5.-- Aprovar Ia proposta urgentd'Alcaldia
sobre Ia petició d'inclusió de l'obra
"Construcció de Ia Piscina Municipal" en
eI PIa Territorial d'Equipaments
Esportius.
6,- Expedients i llicències d'obres:

A) Aprovació per unanimitat de 7
expedients d'obres menors i 2 majors.

B) Aprovació, amb el vot de qualitat
del Batle-President, havent votat en
contra el Sr, Magí Ferriol, i abstenint-se
el Sr. Bergas Vanrell, amb l'informe
desfavorable de l'Arquitecte Tècnic Muni-
cipal i del Secretari de Ia Corporació,
d'un expedient (54/87) solicitât per a
construir una cotxeria en terreny rústic o
no urbanitzable.

COMISSI6 DE GOVER» DB DIA 11 DE DESEMBRE

S'agafaren els següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió anterior
(1-12-87).
2.- Prorrogar fins dia 31 de Desembre el
plaç de petició de subvencions per a l'any
1988.
3.- Concedir les següents subvencions:

* A Ia Parròquia de Maria de Ia Salut,
pel curs de monitors 81, 000 pts.
* Gimnàsia Femenina (F.Carr.)25.000 "
t Revista Fent Carrerany.,. 60.000 M

t Bxcurs_ionisme Fent Carrer. 12.0Q$ "

* Trofeus i Medalles del V Torneig de
Futbito 62.000 "
* Festa de Nadal Col.Públic 25.000 "

4.- Aprovació de les següents despeses:
* A Vicente -Bergas, contratista del

Centre Sanitari 500. 000 pts.
* Al C.C.Maria de Ia Salut, per les

carreres Ciclistes Festes... 100.000 pts.
5.- Designar dia 8 i 9 de Setembre, festes
locals per l'any 1988.
6.- Presentar un escrit de queixa a GBSA
degut als continus problemes de baixades
de tensió, interrupcions i apagades, així
com del mal estat general de Ia xarxa
elèctrica de Gesa al Municipi.
7,- Destinar Ia quantitat de 500.000 pts
del canon d'Energia de 1985 per finançar,
en part, les obres d'Instal.lació de
Calefacció a les escoles de dalt.
8.- Aprovar 5 expedients i les
corresponents llicències d'obres menors.

PLE DEL DIA 18 DB DBSBMBRE

Es tractaren els següents punts:
1.- Aprovar, per unanimitat, l'acta de Ia
sessióanterior (20-11-87).
2.- Examen i aprovació del compte general
del Pressupost Municipal de 1986. També
fou aprovat per unanimitat.
3,- Examen i aprovació del compte
d'Administració del Patrimoni de 1986.
4.- Aprovació del compte de caudals del
2on i 3er trimestre de 1987, sense cap
objecció.
5.- Modificació de crèdit: traspassar
500.000 pts, a obras d'infraestructura a
l'Escola, procedents del cànon d'Energia
de 1985. Fou aprovat per unanimitat.
6.- Informació dels acords presos a les
dues darreres sessions de Comissió de
Govern.
7,- Precs i preguntes: Io n'hi ha cap.
Just una informació del batle sobre Ia
visita del Conseller d'Obres Públiques del
Govern Balear, D. Jeroni Saiz, al nostre
municipi, el proper dilluns dia 21.

La sessió dufà 20 minuts.
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lEaissió de Dilluns a Divendres de 18'30 a 20'30 hores i els Dissabtes de 12 a 14 hores,

[Dissabte dia 2- "INFORHATIU CAP DE SETHANA",

lDillun<5 dia A- "INFORMATIU".///"MuSICA VARIADA',

[Piaarts dia S- "INFQRMATIU",///"RONDAIES".

Dijous dia 7; "INFORHATIU",///"TRESCANT PER DINS EL JARDÍ" -El Clavell, Ia Boca de Llop,
l'esparraguera i fulles,

[Pwgndres dia 8- "INFORMATIU".///"CANTAUTORSCATALANS",///"HuSICA INFANTIL",

Dissabte dia 9- "INFORMATIU CAP DE SETHANA".

tmiun<; dia 1 1 - "INFQRHATIU"///"MUSICA VARIAOA",

DiMrU dia 12; "INFORMATIU",///"RONDAIES",

piWrgs dia i3' "INFORHATIU",///"ENTREVISTA" -Repetici6 de l'entrevista a L'a*o en Xesc cte Son
Cloquis,///"CONTE" -El vol d'Agnes,///"PREDICCIONS ZOOOIACALS"

|-Diiou5 dia U; "lNFORHATlU",///"TRESCANT PER DINS EL JARDi" -La Hiwsa,Tronc de Ia Felicitat,la
Fucsia i el 6erani,

Ditfgndres dia 15- "INFORHATIU",///"CANTAUTORSCATALANS",///"HUSICA INFANTIL".

Di^abt* dia 16- "INFORHATIUCAP DE SETHANA",

Dilluns dia 18: "INFORHATIU".///"HUSICA VARIADA".
«

Diaarts dia 19- "INFORHATIU",///"RONDAIES",

Diagcres dia 20; "lNFORHATIU",///"ENTREVISTA" -Repetici6 de l'entrevista a Pere Fons./// "CONTE" -El
61obus, ///"PREDICCIONS ZOODIACALS"

Oiious dia 21; "lNFORHATIU"///"TRESCANT PER DINS EL JAROÍ" -La Rosa Hística, L'ane*ona, el Lliri i
Ia Cresta de 6all,

Qitfgndrgs dia 22- "INFORHATlU"///"CANTAUTORS CATALANS"///"RuSICA INFANTIL"

nissabt3 dia 23- "INFORHATIU CAP OE SETHANA^

nilluns dia 25; "INFORMATIU".///"HuSICA VARIADA",
«•

Diaarts dia 26- "INFORHATIU"///"RONDAIES"

DiBgcrgs dia 27- "INFORHATIU"///"ENTREVISTA" -Repetici6 de l'entrevista a Miquel Torelló, ///"CONTE"
-S'avioneta i Jugaai Henja*,///"PREDICCIONS ZOODIACALS"

Puons dia 28- "INFORHATIU"///"TRESCANT PER DINS EL JARDf" -L'espina de Cristo, Ploaes de Sta,
Teresa, Ca*panilles i el Ciclanten,

)jygndpgs dia 29' "INFORHATIU"///"CANTAUTORS CATALANS"///"HuSICA INFANTIL"

|jgsabtg dia 30; "INFORHATIU CAP DE SETMANA"
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AlXI1 S1HA CLASSIFICAT

PRIMERA FASE <6 EQUIPS)

EL CLUB D'ESCACS HARIA

FASE D'ASCBIS:

Maria
Xarla
Port Pollença
Maria
Marratxí B

4 Son Oliva C 0
2 Son Espanyolet 2
1 Maria 3
4 Inca B 0
2 Maria 2

Campió: Club d'Escacs Maria.

Maria
Berna B

Maria
Paloanova B
Maria
La Salle C
Maria

B2'5 Marratxí
3'5 Maria

Maria descansa
2 S Espanyolet

Maria
Andraitx C
Maria
Sa Pobla
Maria

5
5
1
5

S. Bspalet.F 0'5

CLASSIFICACIÓ FIAAL:

Sa Pobla 13 punts
Berna B 12
Maria 9'5
Taren puJar els 3 prtMBreeqülps.

1'5
0'5

D 2
3'5
0'5
3

3'5
3'5
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CÄRRERANY EsPORTIU
RESSOROEIX EL

OLTJB T>' ESOAOS

DE MARIA

Segurament a molts de mariandos
els ha passat de llarg l'excel.lent
temporada que ha duit a terne el
Club d'Escacs de Maria, que ha aca-
bat en un ascens de categoria.

Bn Pep Ferriol, el seu presj.-
dent, ha tengut una petita xarla
amb'nqsaltres i hem tret d'ella, el
que segueix.

El passat 19 de Juliol, un grup
d'amics de Ia nostra vila es reu-
nireh per intentar posar en marxa
de nou el Club d'escacs que tant
bona etapa desenrotllà fa uns anys.

Dita reunió i altres que Ia
seguiren, fructificaren amb Ia for-
mació del club i Ia seva noya Junta
directiva va esser encapçalada per
l'anomenat Pep Ferriol i els
següents directius: en el càrrec de
vice-president, n'Bsteva Ferriol;
secretari, en Rafel Rotger; treso-
rer, en Toni Frau; vocals, en
Jeroni Bergas, en Simó Frau i en
Gaspar Mas. Així es va recobrar un
club que des de l'any 78 fins al 61
va arribar a altes cotes com esser
el primer equip de Maria que jugàs
a 19 de Mallorca.

Ara les passes són més lentes,
però, per esser el primer any,
d'aquesta altra etapa, no es pot
queixar. S'ha pujat de tercera a
segona, en-lluita amb 18 equips. El
club té una quarentena de socis i a
Ia fí, el nostre Ajuntament, recol-
za de forma admirable Ia tasca del
matelx, així com "Sa 5ostra".

Però els èxits d'aquesta prime-
ra campanya, no volen que siguin un
simple miratge; per això, i de
forma molt lloable, estan prepa-
rant, per l'any vlnent, Ja aprop, a
més de l'equip de segona divisió d«
Mallorca, una tasca de promoció de
l'escacs.dins el públic escalar amb

, el projecte de fer un equip de
i tercera Ia propera temporada, i per
1 això, cada dissabte es fa un curset
d'iniciació que, a partir del mes
de Gener, es farà a les 16 hores.
Bstà obert a nins i a adults.

Feim públic que els dies 2 i3
de Gener es durà a terme el I Tor-
neig de partides ràpides, obert a
tothom, Es té previst per l'estiu
el gran torneig local sistema suís.

El Club d'Escacs de Maria està
obert a tot el poble i Ia directiva
espera i desitja refermar aquesta
bella tasca, esperant que tothom
recolzi el mateix, fent-se'n socis.

Sense cap dubte, Ia feina que
s'està fent és molt profitosa. A Ia
fí, en aquest poble es pensa es-
portivament en el futur, amb rea-
lisme i coherència. Que Ia cosa no
caiga.

/Jaume Mestre.

VOCABULARI RELACIONAT AMB
ESTUDIS

Barbarisme
Quaderno
!.literatura
Borrar
Tissa
Estudiar
Compon/ero
Recreo
PassUto

Bombea
BoItQnGKD

Lapis
Sobrecaliente
Bien

Forma correcta
1 Quadern

Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar

- Company
Esplai
Corredor
Bombeta'' |kv

* t * "* V'vl

Bolígraf.4' -^
- Llapis

Excel·lent
Bé

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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BS CASTBLL D'ALARO.

"¿Quin mallorquí hi ha que no haJa
vistmai, de prop o de lluny, elCastell
d'Alarò, aquest puig orgullonat que
guaita per damunt els altres, coronat
d'aquell penyalar soberg, altíssin,
boirós, groguenc, sublim, com una torre
colosa.l encastellada allà dalt per
dominar Mallorca?",

Nosaltres, els qui el passat
diumenge dia 9 de Desembre anarem a
l'excursió organitzada per "FBNT
CARRERANY", ja no ho podrem dir.

"Aquest penyalar se'n puja
centenars de parastallata plom per tots
el vents fora per Ia banda de Mestral, a
on Ia cresta terrosa que munta del puig
veinat, el topa i s'estén per tot el
tossal reblit de pins, alzines i altre
garriga, fent de peanya i catifa a Ia
Mare de Déu del Refugi, que junt a Ia
cuculla té un santuari venerable, a on
pugen els devots i els amics de les
perspectives estupendes i dels panorames
sublims".

Adaptació d'un fragment de'n
Jordi des Recó.

A4̂ LÂ < >̂ *̂ r9#ftl*06.*5*SwW**?1 -*iTW*"*̂ B*i6k'.. Jt,'----- ,.T.

ASS&KBLEA GEHERAL ORDINARIA I
EXTRAORDINARIA DE FENT CARRERANY.

Fent Carrerany celebrà el passat dia
19 del present l'assomblea ordinària i
extraordinària.

A l'ordinaria es donà l'estat de
comptes i resum de les activitats
realitzades en el 87 i possibles en el
88.

A l'extraordinària es renovà Ia
Junta Directiva. Fou nonbrat President
Gabriel Bergas Mas. BIs altres membres
son: Joana M3 Queralt, Onofre Sureda,
J.L. Corresa, Antoni Mas Iegre, Antoni
Mestre, Miquel Morey, Nadal Josep
Ferriol, Catalina Mas, Jaume Mestre.


