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Editorial

DESPRÉS D1UN PERlODE DE PSE-AUTONOMIA (DEL 77

AL &3), LA NOSTRA COMUSITAT ASSOLí, ARA FA CINC

ANYS L1ESTAfUT D1AUTOBOMIA, EL QUAL Ll DONAVA

CASTA D'IDENTITAT DINS LES COMUNITATS AUTÒNOMES.

EL CAMr NO FOU EL QUE NOSALTRES DESITJÀVEM.

ENTRÀREM A L1AUTONOMIA PES LA PORTA "FALSA", DINS

LES COMUNITATS DE SEGONA DIVISI6. EL CONSBNS UCD-

PSOB BNS DONÀ LA VIA LENTA, PER LA QUAL .COSA

HAVÍEM D'ESPERAR CINC ANYS EN PODER ASSUMIR LBS

COMPETÈNCIES DB L'ARTICLE 149 DE LA CONSTITOCIo

ESPANYOLA, NO RESERVADES A L1ESTAT.

PERo L1ESPERA HA ACABAT. HAN PASSAT ELS ANYS

PRECEPTIUS. ES EL MOMENT D'UNIFICAR BSFORçOS I

D1EXIGIR AL GOVERN AUToNOM I AL GOVERN CENTRAL,

CADASCUN DISN LA PART QUE LI PBRTOCA, ELS TRASPÀS

DB COMPETÈNCIES. I1 DINS AQUESTES, CREIM QUE ES

IMPRESCINDIBLE TENIR JA LES D1ENSENYANcA PERQUè

SOM L'UNICA COMUNITAT AUToNOMA AMB LLENGUA PRòPIA,

QUE NO LES TE.

Edita:
Associaci6 Cultural PENT CARRERANV
Feienies, 1
Q7519 «ana de Ia Salut

ltpriteix;
Apóstol y Civilizador
Petra
N2 Oepòsit Legal: PH-457/1986

Dijous

+++*++++++++++++++++++++++++*+*H
+ La redacció de Pent Carrerany +
+ no es, fa responsable de les +
+ opinions dels qui hi escriuen +
+++++++++++++++++++++++++++++++++
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4 o*u^4 De tíf L̂ M<
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Darrerament, m'han
anat arribant diversos co-
mentaris, raurrauris i fins
i tot ironies, més o manco
malicioses, sobre Ia meva
columna de Ia llengua. Hi
ha gent que pareix que
s'ha molestat en veure que
hi havia qualqú que s'a-
trevia a donar consells
sobre Ia manera de pronun-
ciar determinada paraula o
s'arrogava el dret de de-
cidi>r sobre Ia correcció o
incorrecció de Ia parla de
cadascú.

Deixant de banda el
desdeny que hi pot haver
al darrera d'aquesta ac-
titud (no es pot oblidar
que a l'entorn de Ia llen-
gua s'hi moven interessos
de tot tipus: polítics,
culturals,economics, etc),
el que jo he pretès amb Ia
meva col.laboració, no ha
estat en cap moment fisca-
litzar els hàbits lingüís-
tics dels mariers, sinó
ajudar, modestament, a
aclarir els dubtes que Ia
llengua i els seus usos
poguessin generar.

Les llengües són, bà-
sicament, eines de comuni-
cació, i des del moment
que compleixen aquesta
funció ja es pot donar per
bona Ia seva existència. I
si dos parlants s'entenen
entre si, independentment
del grau de correcció
gramatical que tengui Ia
seva parla, no hi ha res a
objectar.

Fins aquí crec que no
hi hauria massa problemes
per tal de posar-se d'a-
cord. El.problema s'origi-
na en ei moment que a
qualcú se Ii ocorr argu-
mentar a favor o en contra
de determinades paraules
i/o expressions que <dites
de manera normal i sense
altre pretensió que Ia de
comunicar idees i/o pensa-
ments) considera no afavo-
reixen gens Ia nostra
parla, ja que el que fan
és desplaçar una paraula o
expressió pròpia, en tot
el que això significa de
empobriment lingüístic.

Si Ia situació del ca-
talà a Mallorca íos normal
(i quan dic normal, em re-
feresc a Ia seva presència
real i constant a tots els
nivells de Ia vida illeri-
ca), segurament que raai no
m'hauria passat pel cap
d'encetar una col.labora-
ció mensual en una revis-
ta, parlant de qüestions
lingüístiques; hi ha coses
que ra'apassionen més, Pei6
resulta que, directament o
indirecta, Ia llengua, Ia
nostra, sempre hi apareix
referida a n'aquestes pas-
sions.

Massa sovint, les
llengües són manipulades i
utilitzades com eines de
domini, com armes per com-
batre una col.lectivitat.
Ko cal oblidar que Ia
llengua, totes les llen-
gües, Ia nostra llengua,

és allò que desperta Ia
consciència i l'element
bàsic que cohesiona qual-
sevol grup humà. 1 en tots
i cadascun dels actes en
que aquesta col.lectivitat
es manifesta, Ia llengua
hi fa acte de presència
com una cosa inherent i
inseparable.

Criticar de manera in-
nocent o maniquea, tot
allò que signit"i,jQ actuar
en favor d'ampliar els re-

gistres de Ia nostra llen-
gua i depurar-la de caste-
llanismes i barbarismes, a
més de pretendre reduir-la
a l'espai oral i familiar
<com si d'un fòssil es
tractàs), és fer el joc a
aquells que pretenen que
l'existència de més d'una
llengua és un element de
distorsió, però que posats
a elegir diuen que Ia que
sobra no és, evidentment,
Ia "seva" , sinò l'altra,
és a dir, Ia "nostra".

Joan Gelabert Mas
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FRIBClPALS PERILLS DE
L1OBESiTAT.

L'obesitat és una
situació clínica raolt
frequent dins el nostre
pais, i un íactor de risc
important en el desencade-
nament de moltes malal-
ties, motiu que fa pensar

*̂ Vw__̂ ŷ  en Ia seva prevenció, i Ia
-̂̂ ' consulta amb

especialista.
el metge o

No hi ha dubte que ei
factor de raès relleu en Ia
majoria dels obesos és una
sobre-alimentaciò superior
a les necessitats, o con-
sum energètic per inacti-
vitat. Això suposa un
sobrepès que influirà dins
el nostre organisme.

^>

PERILLS DAKUHT EL CQR:

cn els obesos hi ha un
augment de treball per
part del cor. S'ha pogut
demostrar una major fre-
quencia de tensio arterial
alta, així com possibles
factors vasculars de arte-
rio-esclerosi. Aquestes
persones tenen més possi-
bilitats de patir una
angina de pit o un infart.

PERlLL DAMUNT LES
ARTICULACIONS:

L'articulació que més
pateix es el genoll,
perque suporta Ia major
part del pes, facilitant
i'aparicio de l'.ar_trflal.

PERILL DAMUKT L'APA-
RELL DIGESTIU:

L'obés té més possibi-
litats de tenir pedres a
les yjes_JuJLiars__i__a_JA
vgSiCjil_a, podent produir
dolors i còlics.

El sexe femení ès el
que en mes frequência
pateix de pedres.

PERILL DAMUNT ELS
PULMOSS:

El sobrepès suposa una
una dificultat a l'üora de
rasp_irar_.

ALTRES PERlLLS:

- A les dones s' han
pogut demostrar freqüents
ä JLieraciQflS-JBens.trjiaLLs-.

- No podem oblidar Ia
importància que té des del
punt de vista estè\ic,
sobretot damunt Ia dona.

- No hi ha dubte de
l'existència del rebuig o
de befa al qual estan
sotmesos (sobretot dins el
període escalar), com el
complexe que provoca a
l'adolescent, provocant
<tepreaLons_, raotiu de
consulta a un psicòleg o
psiquiatre.

Llorenç Socies Crespí

PERILLS DAMUNT LES
ARTgRIES:

Afavoreix l'augraent de
"cDlesterol" o grelx a Ia
saĵ , accelerant l'arte-
rio-esclerosi produint
problemes a moltes parts
del nostre cos, com per
exempie, al _cpr 1 _aJ>
cerveii <trorabosi^ i mala
circulació de Ia sang.

MOLT IMPORTANT: U»
REGIM PER APRIMAR-SE HA
D'ESTAR CONTROLAT PER UN
METGE.
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CLTL£ ^& rtutnrinmin
No pretén, aquest ar-

ticle, fer una exhaustiva
anàlisi dels fets trans-
correguts des de que el 25
de Febrer de 1983 (publi-
cat al BOE I 1I de Març)
fou aprovat per les Corts
Generals, l'Estatut d'Au-
tonomia de les Balears,
sinó recordar que just hem
donat una passa, Ia prime-
ra i que ha acabat un
plaç: el que imposava
l'article 143 de Ia
Constitució Espanyola a
les comunitats que acce-
dien a l'autonomia per Ia
via "lenta".

L'altra via, Ia de
l'article 151, era un camí
raolt ràpid per arribar a
l'Autonomia plena; s'assu-
mien, al moment, totes les
competències de l'article

148 i totes les de l'arti-
cle 149 no reservades a
l'estat. Peró just accedi-
ren per aquesta via a
l'Autonoraia, Catalunya,
País Basc, Galícia i Anda-
lusia. Les altres, fins a
17, seguiren Ia via lenta
de l'article 143: segons
aquest article, les
comunitats autònomes ha-
vien d'esperar 5 anys per
a reclamar les competèn-
cies de l'article 149.

Mentrestant hi ha ha-
gut, entre el govern cen-
tral i l'autonomic, un es-
tira i afluixa negociant
les competències a trans-
ferir. El fet de què
ambdós fossin de distints
partits ha dificultat les
negociacions, i les compe-
tències no han arribat.

Moltes vegades ens ha
donat Ia sensació de què
ei govern autonòmic no ies

volia assumir. Altres, que
el govern central no les
volia cedir.

Però Ia nostra comuni-
tat necessita competències
sobre educació, sanitat,
aigües, hisenda,.., per a
poder desenvolupar Ia
personalitat propia de
tots els illencs, amb
1'agravant de què som 1 ' ú-
nica comunitat de l'estat
espanyol amb llengua pro-
pia que no té competències
sobre educació amb tots
els inconvenients que això
reporta.

Esperem que una bona
voluntat autonomista ho
faci possible.

Magí Ferriol

L4 CO^S|iKiCio Diu :
oompat*ncia wchMta aobre ta* matartat **:

ArtN*W8.

1. LM Comunitats AutònomM |
següents:

OfBV*a66*toi
2 LM *tsrsoons dote i an Sl MU

lan*JlH' 1 en oeneraJ. tas furopna ejM uaMaaaiiyijín • rAdrrwwn-
oiA «ta. rCst*t sobre Corpor*cwns bxa*x. fcMjaafi·i·iu« da EM ̂ ^-
•iMTiiirií ta kpoJ*da »om Regira UEM.

3 Ordenació dd territori, urbanisme i habrtatge.
4 LM obra* púbíques d*t*ares par • U Comunfeat Autònomi

dmeelsautarritori.

ftrtegrement din« el twmon d« ta Comunrt*t Autònoma i, de ta mt-
t»xj* maó««, ol transport tat per aquast» mrtj*w o per cabI«.

Bt ports òo refugi, eta ports i eia aeroports esportius i, an
9*0«*̂ , Mi que no ecornpisequin actrvrtat* comaroML

7 L'sgricuftur» J ta ramader«, d'*cord amb fortknaoo ganaral
del'aconomii.

8 Eapa« forestata i al asu aprc4Hament. 't
9 Ltgest>OOTmatsfiadeprc*ecciodHrT>ediarr*MBnL
10 B* projectes, ta construcció i l'axpktticto data aprofHaments

tMdr*ufct. canata i regatgee d%uere* per a U Cornunkat Autònoma,
tei*igu"fTwwratiiJeatannah. : '

11 La paaca an aigues ir*snors. ta da mariac 1 raqukuKura, -ta
caça Í ta paaca fluvial.

12
13 S fomant ctt òManvofcjpamant economic d* ta Comunitat

Autònoma dtn* ata objectius marcata par ta polMca aoonòmica na-
cional. . *•

14 L'i
15 Si muaaua. taa bfcfiotaques i ata conservatoris da mu*ics

d'intar*s par a ta Comunitat Autònoma.
16 B patrimoni monumental dVitwe> par a ta Comunitat Au-

v*oma.
i ~! S fomant de ta cuttura, da ta investigació f, an al aau cat, da

-. -'•• ..v-w*nt d« ta íengua da ta Comunitat Autònoma,
: * promoció i rordanaoiò del turiama dma al »au amtxt

•*noció de l'eeport i dal seure.
sM*tancia aociaK
.'«tat i Higiane.

. j vfQJUncta I ta prot«cctó dota seu« admca> i àe tos >eves
r - - > ' \ t . La coordinaoo i attrot facuftau on rataci6 amb Lu po-

-«s <*nonetetom>esqueoaXabtoquiurwMorg*nEca.
2. Havant tranacorrBgut cinc anya, i mtt|ancam ta r*forma dob

wut aftatuti, taa Comunrtati Autònomot podran ampfar succoMrva-
rn«nt kts avvaa compat4nctaa dïna al marc aatabMt par fartid« 149.

ArikfeMfc
t. L^>tat té ta

guent»;
1 • Lt raguiaci6 da taa corxfiaona bàaiquaa qua garantaaquin ta ¡

iOuaftat da tots ata aapanyota an l'axardci data drats i «t al compi-

2 Nacionafrut, immigració, ami0rado, aatranoaiii Í drat o"aal.
3 Ratadonaintamacionaia.
4 D*farMlForcwArrnkdaa.
5 AdmratracJ6 da Juatkáa.
« \ ija<iri^ marcanti. panaJ 1 pardundém; Injatarifl piuc*aaat,

aana parjudk> da ta« agiarta*tMa qua an aojuaat on*» as darivan

"«caaaariarnant da taa pacticutaritatt dal drat aubatantiu da taa Comu-
nitatsAutonomaa.

7 Lagoriao6 taboral; Mra parjudKi qua aioui oxacutada pate or-
<3*ra da taa ComunrtatB Autonomaa.

B Laoãdaoò crvtì, aans pariudki da to conaarvact6, modifícaoò i
diianvotupamant data drats cjviím, forata o aapacMta par part da taa
Comunicata Autonomaa aNA on nft haoJ. En quataavc4 caa, taa ragfaa
rvUttvaa • f'apík»cJó i a l'ancaoia dt taa normas ĵrVSquaa, ratacions
ĵridkxHcivi» ratativaa • tas formas da matrimoni, ordanaoó data ra-

g*stras I inatnjmants púbBcs, baaaa da tas obKoaciona contractuata,
normas par a raaotdra ata conflicts» da fois Í ta detarmínació da taa
fonts dal Drat, d'acord, an »quaat darrar caa, amb taa normas dal
dretforaloaapacial. . .

9 LsuJstau6 aobfs proptatat btal.tactual i Mustrial.
10 Régim duanar I araraatarl; comarcaxtarkx.
11 ' StatsnM monatarl: dVtaaa, carM I convartib*tat: baaM da

Tordanaoo dal cradK, banct i saaaQurancas.-
12 Lagiatacia sobra paaos f maauraa, datarminació da rhora

oficial. . *
13 Baaaa i coordmaci6 da ta ptanr5csct6 ganaral da l'activitat

acooòmica.
14 Hiaanda ganaral I Dayta da l'Estat.
15 Fomant i coordinaci ganaral da ta vivaitigscM) oanttfica f

técrdca.
18 Sanitat axtanor. BaM* I coonfinacìò ganaral da ta aarwtat.

LaQt̂ aoó soòra productaa fafOiacauuci.
17 Lagtateoò basica i r*gim aconòrréc da ta Sayuratat Socid,-

aana parjudki qua taa Comunitatt Autònomas n'*x*cutjn ata asrvaia.
18 Los baasa dat régim ̂ jridk: da taa Adminisvacions pubiquaa i

dal régim aatatutarl data saua hjncionana, tas quata garantiran, an
qustaevol caa, ata adowNstrats un v*ctament comú davam »quattos;
al procadimant administratiu comú, wns parjudtci da ta« aspaoa4ftats
donVadea de forganrtzaci6 pròpia da tas Comunrtaa Autònomas; te-
gt»Uoó aobra axpropiacio forçoaa; tagiataciò b*sics sobre contractas
f conctt*e*one administTatívos ' al aktams da raaponsabitotat de totaa
tes Admirwtracíons pubttQuea.

19 P*aci marítima, sans parjudcí da tas competAnciee que s'a-
tribueaquin a tas Comunitats AutònomM an aquost sactor.

20 Marina marcant 1 abandaramant da vatxow, l.kiminaci6 da|
coataa 1 aanysé» maritíme; porta d^ntaraa ganaral; control da T«
aeri, tranaiC t transport aari; aarvaí mata<xc4ogic I matricutaciò
d'aeronaus.

21 • FaiiocarrM I transports tarrsstias qua circuun dina ata tarri-
torta da méa dTuna Comunitat Autònoma; règim ganaral da comuni-
cac*ona; tr*ftc 1 oircutació ds vaníctas da motor; correua i tatacomu-
nicacionB; cahlM aans. aubmanns i raducomunicactò.

22 La tagiatacíò, qder>acio i concessió da racuraos i aprofha-
mants hidrAuica si taa »tgüe» paas>n par més d'una Comunitat AutO«
noma, i rautortaació da taa toataKtaooex oMctriquas ai l'aurofítamarrt

i ahr» Comunrtat o ai ]'anargia 6s transportada fora dal eay

ment de normes addck>nate de protecció. Ls teg*l*oo bèsica sobre
aspaàK i aprofrüimentifofsstatoi viaa ramaderes.

24 Obrec púbbquat d'imw t̂ gerteral o quo ta raaHtzació de tas
quafc arfoctt m*s d'una Comunrtat Autònoms.

25 Bases del regim mner i energètic.
26 Règim de producció, comarç. tinença I us d'ermes i d'expio

IKJS.
27 Normes bAa^uec dat regim de premsa, radK> i teievisió, I, en

generad, de tots els mrt>ani de comunicació social, sans perjudici de
tas tacuftro de desenvoiupament i axecució que corrasponguin s tas;
Cornunrum AutònomM.

28 t>efen>a dal patrimoni cultural, arttatic J monumanta1
esp*r*yol contra l'exportació i CexpoJiació; museus, biblioteques i
arxius de tnuuirrun t*urtal, sons *perjudici que tas Comunrtats Autò-
nomea; n'exercosquin ta gestió.

29 Seguretat púbfccs, aans perjudicà que tas Comunitats Autòno-
mas puguvi crear poticiM an ta forma que ats respectius eststuts
ectttbiesquin dins el marc del que disposi uns ttei orgànica.

30 Regutació de tas condicions d'obtenció, expedició i homok>-
g*cio dc mols scadénwcs i professionaU, i normes bssiquos per al
dea0nvc4upsment de l'srtide 27 de ta Constitució, s fi de garantir aJ
compfiment de tas obbgscions data poden púbbcs an aquests ma
taha.

31 Estadística per a finalitats astatata.
32 Autorització par s ta convocatóaa ds consuftM poputars par

viaderafaréndum. • *
2. Sans perjudioJ de tas oompetenc*Mjque podran assumir tas Co-

murxarts AutònomM, l'Estat consïderarA tl servei de ta cutturs com
un deure i uns atribució sasoncial i facütarA ta comurticac*o curtur»!
entntta« CornunrunsAut6nomesd'scord embelkts.

3. Las matènos no atnbuKÍM expressament s t'Estat per aquesta
ConaXÃució podran correspondre s ies Comunrtats Autònomes an vir-
tut dets Estatuts respectius. Ls cornpetenct» sobre tas matèrws que
no tw0in «tal essumioes peH Estatuts d'Autonomiï oorrvapondré •
l'Estax, tat normes del quaJ prevakjran, en cas de confKcte, sobra tas
d« h» Comunitats Autònom« en tot sUÓ ou* no hagi aatat atríbuTt s
ta oompotancie axctusrv* d'aquaatas darrere*. En quarsevoi cas, »1
Orat evtart aera suotatori del dret de tas Comunrtats Autònomes.
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Entrevista a Francisca 6ual (Continuació)

Nés ênvant, devers l'any 1931, s'introdueix una
»otora de gasoil amb una potència de ÌQO cavalls (un
de 35 i s'altre de 65i,

Cada casa tenia, co» a màxim, tres boabilles de
15 o 25 wats, Si volien «és bombilles havien de
demanar un comptador únic per càsa, En aquell tewps
hi havia de 12 a 15 comptadors, Tots els altres
tenien un comptador únic; era el de Sa Farinera,
Tots pagaven io mateix.

Per poder arreglar les deficiències del sistewa
elèctric hi havia un electricista que »antenia en
deguda forma les instal.lacions elèctriques del
poble,

A Sa farinera hi havia una serradora on els
fusters podien anar a serrar i cepillar qualsevol
tipus de fusta, Molts d'ells es dedicaven a fer
caixes per l'exportació, Aquestes caixes les
enviaven a València,

Per aquests temps a Ia farinera de Maria hi
feien feina uns 8 o 9 homes en total,

Un element d'importància com a »edi de
transport de Sa Farinera era s'ase que aidava a tots
eis camperols a dur els sacs de blat a »oldre a Sa
Farinera, Aquest aniraal estava a disposició de
qualsevol nariando que tengues que nenester, Quasi
tota Ia gent del poble recorda "s'ase de Sa
Farinera" per haver jugat a«b ell quan eren al,lots,

El transport era gratuït, En aquell temps hi
havia poca gent que tengues animal de tracció, i és
per aixó que utilitzaven s'ase des 6uals, Qualque
vegada l'ewpraven per anar a cercar el »etge de
Petra que venia a«b el tren de Manacor,

A l'any 1942 el Servei de Blat avisà als
propietaris de Sa Farinera per canviar el sistewa de
neteja del gra, Anteriorsent se feia »anual«ient, Fou
en aquest moment quan es produeix una gran reforma;
s'esbuca ei «oh de vent, posaren noves tontures i
una maquinària en deguda forraa; tot això va costar
unes sis-centes ail pessetes a l'any 1942, També se
feren 4 o 5 molins amb les lliwpies corresponents,

Qesprés de l'any 1942 hi havia gent d'altres
pobles que venien a comprar farina a Maria, Venien
d'Inca i de Buger, sobretot,

Sa Farinera es dedicava a comprar blat i
després venien Ia farina,

Quins eren els preus oe molduració?
Moldre un sac de blat de cinquanta quilos

costava dues pessetes, Una quartera de blat (55
quilos) i una d'ordi (44 quilos) costava el mateix,
es a dir, dues pessetes,

E

Un sac de farina de cent quilos costava en
aquell temps 44 pessetes, Un quilo, de farina
costava 0'44 pessetes; pode» dir que un quilo de pa
valia, més o »anco, 1 pesseta, Una ensai»ada costava
0'20 cèntims, Actualment (any 1981) val 21 pessetes,

Hi havia altres farineres prop de Maria?
A Santa Margalida hi havia sa d'en Pillo, a

Sineu sa d'en Necto i una a Petra, A ttaria, devers
l'any 1950, se va fer sa farinera d'en Masset,
actualment en mans de n'Antoni Blanc,

Què va passar l'any 1946?
En Pedro Barceló se retira de sa Farinera, ven

ses accions a n'En Gabriel, que havia vengut de
Mèxic, forma societat a»b en Pedro 6ual (tenia una
fàbrica a Ciutat "La Juanita" prop de Ia Plaça des
Patins),

En Pere Barceló va tenir tres fills; N'Antoni
(metge PeIo), Na Franciscà Sual i En Martí <tori als
18 anys), Després de Ia tort d'En Marti, Ia seva
germana Franciscà deixa Sa Farinera i se'n va del
poble de fiaria,

Qui fou el darrer propietari de sa Farinera
dels 6uals?

El darrer propietari de Sa Farinera fou En
Marti 6ual Tauler que va vendre aquesta fàbrica als
germans Vives Bunyola,

Aquesta venda es realitza a l'any 1968-69,
L'escriptura de compra-venda es reahtza el dia 6
d'abril de 1971, Joan Vives compra les
participacions a Martí 6ual Tauler i, per altra
part, En Pere Antoni Vives les compra a Na Joana
Maria Frau Rosselló,

En Haver un canvi d'awos també es canvien els
estatuts i el canvi de Ia nova societat fa que hagin
fr canviar el no» a l'ewpresa, En pruer lloc Ii
posaren el nom de Hernanos Vives S.L, (HERVI SL)
peró fou rebutjada per haver una fàbrica a*b el
»ateix nom, Després l'anomenaren DIVISA, Posaren un
recurs i, al cap d'un te*ps, s'acceptà el no» de
HERVI SL,

A què es dedica aquesta fabrica?
Partíre» antb unes altres activitats;

"n>aquileras" que consistia en »oldre blat, També es
fabricaven pinsos per animals i, sobretot, a Ia
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compra-venda de cereals i molduraci4 dels »ateixos,
Al pagès Ii és »olt costós dur el blat al SENPA

(Servicio Nacional de Productos Agrarios), per aixó
el du a Sa Farinera i després de firmar una fulla
(Cl) nosaltres ens encarrega« de dur-lo al Senpa que
té un magatzea a Sineu, Er, aquest cas guanya» certa
quantitat pel transport,

Aquesta fàbrica maquilera es converteix en un
lloc d'enmagatzawent i el que ens agradaria »olt
seria fer uns grans "silos", per* per ai;o>
necessitam una forta suna de capital i els
interessos són »oït elevats,

Aquesta fàbrica no pot incorporar matèries
primes a les seves molduracions, La molduració ha
sofert grans canvis al llarg d'aquests deu anys, La
molduració d'un quilo de farina a l'any 1971 costava
0'75 pessetes i a i'any 1981 val 2'5 pessetes,

Què val un sac de farina de 50 quilos?
L'ordi comprat al Senpa al moll de Pal»a 16'60

pts, Per ITE; 0'13 pts, Per transport Palma-rtaria;
0'5 pts, Preu sac paper; 0'6 pts, Per molduració; 2
pts, Per ITE de fabricació; 0'64 pts, «erma; 0'76
pts, TOTAL; 2l'23 pessetes,

Aquests sacs de 50, quilos es venen a 20'20
pts, perquè esta*t a final de campanya i l'ordi que
vàrem comprar al Senpa el vàrem conseguir 80 cèntims
més barat gràcies a una subvenció del transport,

Fa un any que es va construir un gran "silo",
Quina capacitat té?

La capacitat dep6n del pes específic del cereal
que volguem posar, Caben aproximadament unes 600-700
tones, Després n'fu na un de 130 tones, un de 30
tones i un de 40 que encara no està montat, £1 »és
gran d'aquests "silos" està dividit âib S cel,les de
ies quals tres són dobles i 6 simples, Quan arriba
el camic-, descarrega danunt Ia tolva i amb un
elevador posam el gra al dipòsit que noltros volem,
El cost d'aquest "silo" fou de 10 »ilions de
pessetes, Te una altura de 75 pams, uns 15 »etres
aproximadament,

Quantes persones treballen disn Sa Farinera?
Actualment hi treballen 5 o 6 persones, Hi ha

hagut anys en què els treballadors, dins Ia societat
d'Hervi SL han participat com asocis,

Quants quilos de cereals s'han comprat?
L'any )981 es varen comprar uns 3 »Ilions de

quilos, Si volen saber que es va comprar a l'any
1971 hem de restar un 20 X cada any,

Es dedica a vendre altres productes relacionats
a»b l'agricultura?

També ens dedica« a vendre varietats de llavors
de qualsevol tipus, El pagès sols vol veure fets,
desconfia de les innovacions que vulguis introduir
dins el camp, Per ai;<o s'han fet uns camps

W^

d'experimentació que afortunadament han cridat
l'atenció del pagès al veure els seus elevats
rendiments,

A nivell «undial hi ha unes 11,000 varietats
de blats,

També poguérem xerrar a»b En Pere Antoni Vives
el qual ens conta quina és Ia seva feina disn
aquesta farinera, Es dedica més a Ia part del camp
i, sobretot, als camps experimentals, Sembra noves
varietats de llavors i al cap de l'any exa*ina quin
ha estat el rendiment per hectàrea de cada varietat
sembrada i així demostra als pagesos Ia
productivitat de cada varietat seabrada,

La zona més fèrtil es Ia part de i'Alquena
Blanca i Son F'arot,

Per acabar aquesta entrevista, què creïs que fa
falta per a què.l'agricultura es pugui millorar I
treure una major productivitat?

Es necessari fer una "Escola de Pagesos" allà
on cadascun participi i posi en pràctica noves idees
que repercutiran damunt Ia rentabilitat de les seves
terres, Un problema de Ia pagesia «allorquina és que
Ia gent és molt tancada i no vol saber res de
renovacions,

Antoni Carbonell i Castelló,
(Acabarà al proper número)

1581
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Un vespre anàrem fins al local de Ia
35 Edat. Tenguérem Ia bona sort de poder
passar una estoneta amb el president,
l'amo en Pere "de Son Canet", i amb el
secretari l'amo en Guillenrx"Pollet", Ens
contaren moltes coses de l'actual
directiva.

-QuX na. _ss Ia situaciO ad As.
1'AsQciaciQ?
r_Eexe: Mira, noltros, Ia junta directiva
de Ia tercera edat, que s'ha constituïda
ara fa tres setmanes, tots fein cos. A un
poble petit tots ens hem de menester, els
joves , l'Ajuntament, les altres associa-
cions, etc, . per tant això és una cosa
que, a criteri meu, s'ha de col.laborar en
tot i per tot i en el que siga. De moment
no ès que poguem dir massa coses, tots
sabem que fa un any es va constituir
l'Associació i s'ha fet molt poca cosa. En
primer lloc no teníem local adequat. Ara
fa 6 mesos, dia 5 de Setembre, es va inau-
gurar. Dia 31 de gener d'enguany es varen
celebrar eleccions i jo vaig sortir elegit

president, en Pere Mas Mestre, vice-
president, en Guillem Carbonell, secreta-
ri, en Joan Mas Ximenis vice-secretari, na
Rosa Bauzà, tresorera, n'Eulàlia Ginard
vice-tresorera i cinc vocals mes. En total
som onze. Des d'aquell dia Ia cosa va
normal i pareix que ens avenim tots.

La directiva té moltes ganes de fer
feina, ja que Ia cosa va molt atrassada,
ho tenim tot de qualsevol manera. Si tenim
el recolzament de tots, crec que Ia poden
arribar a fer marxar,
-Guillem: Hem de partir de Ia base de què
nosaltres hera de tornar partir de zero o
quasi més mal,

- De quins medis disposa l'Associació?
-Pere: Si l'Associació s'ha de valer pels
seus medis, aíxi quasi segur que no poden
comptar en res.Som 276 socis que pagam una
qüota de 100'- ptes. mensuals i això no
basta per res. Nosaltres, és a base de
tenir un bon consens, o bons costats, com
l'Ajuntament, amb el que pareix que ho
tenim bé, Ia Comunitat Autònoma, el
Consell Insular de Mallorca, i Ia Coníede-
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S4 XERRAÛLTA:
ració de Ia Tercera Edat. Si tenim aques-
tes ajudes, de moment pareix que sí, crec
que a Ia llarga podrem veure aquesta nova
empresa endavant.
-Guillem: A més del que ha dit l'amo en
Pere, Ia joventut creira que ens pot aju-
dar, sense cap dubte, perquè ens hem de
menester uns als altres.

zLss_jpOf_igs_dei iQgal__aai.arajq._Q̂ grte.s_A.Ls
j_qyes2.
Z-..ESTS.'' Soltros feim comptes que Ia cafe-
tera com raes prest es pugui es posi en
marxa, íerem una mica de barra, un poc de
bar per Ia tercera edat, emperò si hi
vénen joves de passada i s'aturen, seran
molt ben rebuts i podran fer un cafetet en
noltros, Si posen Ia biblioteca aqui
d'alt, podran devallar a prendre qualque
cosa sempre que siga fora molestar,
rĴ LiLLfija: Posar Ia biblioteca aquí Ü'alt
seria molt important per noltros, perquè
encara que no estàssim junts, alternaríem
amb els joves. Per Ia tercera edat Ia
col.laboració i convivència amb els joves
és imprescindible.

-Què vos sembla l'edifici?
-Pere: Com a residència per Ia tercera
edat, no és adequat. Ha estat fet per
salons i res més, no hi altres comoditats.
Pareix que està fet amb els peus. Ara
podent afegir-hi Ia casa del costat podria
quedar bastant bé.
-Guillem: Aquest edifici per habitacions,
no val per res, no hi ha cuina ni
menjador,

rQuiuas asJLi vitats pensau organitzar o
potencjar?
zQ.uJJJLam: Ja tenira a Ia pissarra un
torneig de truc. Ja ens han oferit sis
copes.
-Pere; Excurssions: cada temporada pensam
sortir a fer-ne una. Dia dotze d'aquest
mes tenim pensat fer matances, que consis-
tiran en lloc de matar un porc gros, que
Ia carn és mala de menjar, els mateixos
quilos els durem de porcelles tendres i de
les freixures feren una mica de fritet i
el demés tallades i ho rostirem. Feim
comptes convidar les autoritats de Palma.
Les de Maria, no en parlem perquè ja hi
estan. Projectes en tenim molts. Massa i

tot pot esser, el que hem de menester són
forces majors.

- Quina serà Ia vostra actuació com a
President?
-Pere: Jo no em donaré mai importància,
sinó a tota Ia junta. A Ia directiva tant
comanda el president cora el darrer vocal.
Tots hem de fer una massa.
-Guillem: Ens necessitam tots uns als
altres tant socis cora directius. Cada més
o cada dos o tres hem de fer una
assemblea, en què no venguen tots, encara
que just siguin Ia meitat, aquests
informaran als altres,

El que voldríem és que els correspon-
sals de Ia prensa no publiquin res si no
han estat presents, que no s'informin pel
carrer, que venguin perquè després es dòna
Ia casualitat que cada persona ho inter-
preta a Ia seva manera i ells escriuen el
que els diven.
-Pere: Jo no crec que hi hagi persones que
vulguen que això vagi malament, però
sempre n'bi ha que a n'el lleu hi troben
ossos.

- Creis que els vells de Maria han respost
adequadament?
-Guillem: En cos i ànima. EIs vells de
Maria ja en Ia votació, varen fer el que
no esperava ningú, varen venir a votar un
90%, Hi havia 200 i un parell de socis, En
votaren 197, A Ia nova junta, seguit
seguit venen a apuntar-se'n
-Pere: Tots els que varen poder venir,
vengueren i els que no varen poder venir
era perquè estaven malalts.

EIs vells de Maria es coneix que
volen coses. Volen veure que Ia gent es
mou. Sobre tot, feim comptes que les coses
aniran bé. Podríem tenir un revés. Voldria
no tenir-lo; hi ha un refrany que diu:
"L'unió fa Ia força". Si anam units, tenim
possibilitatsde fer qualque cosa.
-Guillem: Si hi ha unitat ho solventarem
tot.

- Hi voleu afegir res mès?
- L'únic que deman als socis és col.la-
boració, cosa que crec que hem de tenir.

Jaume Ferriol i Coloma Perelló.
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Ü\ SAtUTHO ES TO'
ELS ANTIBIOTICS. Il

Alexander Fleming, va
néixer el 6 d'agost de
1081 a una granja del
comtat escocès d'Ayr, prop
de Ia ciutat de Darvel. La
seva família era modesta i
els seus membres dignes
camperols. Fleming, de
petit, va créixer i es va
formar a un medi rural
cosa que Ii va proporcio-
nar algun element essen-
cial per a Ia seva vida
posterior.

Seguint l'exemple del
seu gerraà Tomàs, metge
oftalmòleg i cirugià va
acabar els estudis de
Medicina a Londres. La !
seva primera vocació fou
esser cirugià, però l'at-
zar el va encarrilar a Ia
bacteriologia. Fléming era
un gran caçador i això li
va permetre treballar a
l'hospital St. Mary's de
Londre,s gràcies a Ia seva
amistat amb el Dr. John
Freeman. Va poder conèi-
xer, a l'hospital, el pro-
.fessor Almroth Vright, pa-
tòleg i bacteriòleg, home
molt treballador, imagina-
tiu i molt hàbil en els
treballs de laboratori.
Aquesta amistat va fer
possible que Fléming s'in-
teressàs per les malalties
infeccioses.

A Ia tardor de 1921,
Fléraing es va refredar.
L'atzar va fer que ell
mateix analitzàs Ia seva
pròpia secreció nassal per
tractar d'aïllar Ia bactè-
ria del refredat (consti-
pat): "Vaig sembrar Ia
pròpia secreció nassal a
un raedi de cultiu sòlid,

EIs tres primers dies no
es va veure res, però el
quart dia vaig veure que

: Ia placa de cultiu estava
contaminada per un microbi
de color groc llimona que
vaig anomanar MICROCOCUS
LYSODEILTICUS. El mucus
nasal havia fet desaparèi-
xer les colònies d'aquest
microbi". Fléming va ano-
menar "Lisozima" Ia subs-
tància que produïa aquest
efecte destructor. Aquest
important descobriment va
sortir a Ia Royal Society
el 13 de febrer de 1922.

Aquest fet va permetre
que Flèming, per casuali-
tat, descobrís el primer
antibiòtic, Ia Penicilina
<1929), que tantes vides
ha salvat i de fet l'acció
o principi de l'antibiossi
està en l'efecte de Ia
"Lisozima".

Fléming per aquesta
aportació tan inportant,
el 1945, guanyà el premi
Nobel de Medicina i Fisio-
logia, i el va compartir
amb altres investigadors,
Florey i Chain que tots
junts varen descobrir Ia
seva estructura quiaica,
procedent d'un fong <flo-
ridura) anamenat PBHICIL-
LIUM SOTATUM.

Avui dia les penicili-
nes es poden sintetitzar
al laboratori i s'anomenen
a base de lletres, per
exemple B, F, G:

Actualment s'estan, in-
vestigant tot tipus de
s\ bstàncies procedents
\\rganismes tant animals
v\> vegetals, marins, per
veure si tenen utilitat a
Ia Medicina humana.

Pere Crespí
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LA TEMPTACIÓ VE DELS
GUSTOS PROPIS DE CADASCtf
QUE L'ATREUEH I EL
SEDUEIXEH. Jaume, 1,14.

Contínuament som pro-
vats. Estam enrevoltats de
lloves, de trampes, de
verí, de mines; de tota
classe de coses, pensa-
ments, idees i propagan-
des, etc, Sortim al carrer
i ja en trobam un que
trata de convèncer-nos i
dur*-nos al seu terreny, a
Ia seva idea o al seu
partit. Arribam al cafè i
darrera Ia porta ja ens
espera una màquina que,
per si no Ia veim ens
crida amb Ia seva
musiqueta. Anam al taulell
i ens espera l'alcohol, el
tabac i loteries de tota
classe, etc. Ens feim un
poc més avall o més amunt
0 més endins i trobam Ia
víbora que ens ofereix,
com a xocolata, el verí
que ens acompanyarà a Ia
tomba abans d'hora: Ia
droga.

Agafam cotxe cap a Ia
mar i allà ens espera Ia
droga femenina a tot preu,
segons 1'edat i 1'hermosu-
ra com si de venda i
compra d'esclaus es trac-
tàs. Allà hi cau tothom,
joves i més vells, fadrins
1 casats. Aquests darrers
han de fer doble esforç,
ja que d'alguna manera han
de consolar Ia seva dona
legal.

També tenim Ia tempta-
ció o llova de les caixes
i bancs que ens ofereixen
doblers com si d'un regal
es tractàs, però si t'es-
torbes un poc a tornar-
los, resulta que, després
d'haver pagat un interès
alt, agafen allà on podén
si tens res i, si hi ha
hagut segones firmes com
per compromís i pietat, te
cerquen sense cap d'aques-
tes virtuds.

Llavors queden les
temptacions que sempre
duim damunt: l'orgull, el
voler esser més que els
altres, fins a criticar-
los, trepijar-los i empo-
brir-los sense cap classe
de remordiment.

Moltes altres coses,
com les modes, Ia societat
de consum, les multinacio-
'nals, els peixos grossos,
els grans comerciants,
etc., que directament o
indirecta ens duen a
l'abeurada, a l'engan, a
Ia dependència, etc.

Ben bé podrem demanar,
¡si volem esser lliures,
que no ens deixi caure en
Ia temptació i ens allibe-
ri si és possible, de
tants de perills i mals
que ens envolten.

En frase de Sant Pere:
"Són com a lleons que
bramulen cercant a qui
devorar".

Pere Fons Pascual

r? 3(DADES DE 1987:
17 milions d'infants

aorts en el món.
1 bilió i mig de

pessetes, en màquines de
joc a Espanya.
- 300.000 milions en bingo
a Espanya.

240.000 milions en
loteria a Espanya.
- 100.000 milions per
fam, en tot el món. )

^
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BULLTT de noHeics
AJLA_fL_ELBCO&SS

Si, quan ja n'hi havia molts que no
s'ho podien creure, es convocaren i
realitzaren les eleccions a Junta
Directiva de l'Associaciò de la-Tercera
Edat, EIs resultats foren els següents:
Es contabilitzaren 167 vots, 181 vàlids,
4 nuls i 2 en blanc; Pere Mas Bunyola,
arab 105 vots, serà el nou president de
l'Associació. La resta de Junta
Directiva estarà formada per: Pere Mas
Mestre (05 vots), Guillem Carbonell
Quetglas (84 v.), Josep Anglada Benejara
(79 v.), Rosa Bauzà Vanrell (67 v.),
Josep Aulet Vanrell (67 v.), Joan Mas
Ximenis (65 v.), Eulàlia Ginard Tugores
(65 v.), Antoni Alomar Mas (64 v.),
Antoni Gelabert Carbonell (47 v. ) i
Franciscà Maria Ribas Ginard (37 v.).

N'estam segurs de què ha començat
una nova etapa de tranquilitat,
democràcia i enteniment dins aquesta
associació.

BJJA_ESCJ2LM_

ELJiSuE Jffi_JBALLJffi_BQI
MoIt animats estan els alumnes que

assisteixen a les classes de ball de bot
que imparteix Na Franciscà Costa,
d'Ariany. Aqueixa animació s'ha notat
amb dues ballades populars, amb fogueró
i torrada inclosa, que han organitzat
aquests dies passats. La primera d'elles
tingué lloc el dia 30 de Gener i Ia
segona dia 13 de Febrer, aquesta darrera
amb motiu dels Darrers Dies,
desfressats. Les ballades tingueren lloc
al bell marc de Ia plaça de DaIt.

Seguiu ballant que això és alegria.

UK PLE MQLT LLARG

Si, el més llarg dels que han fet
els nous regidors. De les nou a les onze
de Ia nit. Serà perqué per primera
vegada l'oposició presentà una moció i
es dignà a contrariar una mica a Ia
majoria municipal.

Cora ja es va fent habitual, el
passat dia 11, el Dijous Llarder, Ia
nostra escola organitzà una desfilada de
desfresses, una rueta, pels carrers de
Maria. Aixó, encara que en petit, sempre
ès una explossió de color i d'alegria,
on tots els participants, desfressats i
espectadors, s'ho passen molt bé. El
recorregut, acompanyats per Ia banda de
Tambors i Cornetes, fou pels. carrers de
Sa Raval,' Ses Corbates, Ramon Llull,
Deulosal, Sa Quintana, Plaça des Pou,
Carrer Hou i tornada a l'escola de dalt.
La Festa acabà arab un refresc pels
assistents.

HIT DE FRESSES
La nit del 13 de Febrer, fou una

nit especial. Passejant pels carrers del
nostre poble tan ens podíem trobar amb
un dimoni, cora amb el bisbe, amb una
guarda de bruixes, un grapat de
pallassos, gent amb camieta de dormir,
infants molt crescuts, etc. Però Ia cosa
no era molt greu: era Ia nit de fresses
que Ia gent del nostre poble vol
revitalitzar. Hi col.laboraren fent
concursos pels seus clients els pubs
Xivarri, S'Estiu-82 i Cas Xigaler.

FEBRER, CURT. PERÒ LLARG
Si, el febrer és el mes raés curt de

l'any. Però aquest febrer serà un poc
més llarg. Te un dia més, cosa que es
tornarà a repetir l'any de les
Olimpiades de Barcelona. Just és que ho
recordem i ho celebrem.

HJLPJ3RÇ_EELS__¥£LLS_
I perqué Ia cosa surti més rodona i

no hi falti mossegada per pegar, el
batle, que mai diu no a res, els hi
prometé un porc per fer unes matances.
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BHLLTT de noHeies
HA COMENÇAT LA SEMBRA D'ARBRES

Tots ho haureu ja comprovat. A
vàries zones del poble, el nostre
Ajuntament ha procedit a sembrar arbres,
L'objectiu és anar embellint Maria fins
que sigui un orgull per a tots. I què hi
ha més hermós que Ia natura!

EL MELo

'̂ L̂

ESPECIAL MARIA AL "BALEARES"
Estam molt contents de qué es facin

reportatges o treballs sobre Maria i que
es publiquin a Ia premsa. Però ens
agradaria que les informacions que hi
surtin siguin més reals. Ens referim a
vàries de les aparegudes al diari
"Baîeares" el passat 2 de Març. D'on ha
sortit aquesta festa del meló que allà
hi pinten? On són els informes que diuen
que l'aigua de Roqueta és Ia millor de
Mallorca? Un poc de serietat.

AP I LA PREMSA
EIs regidors d'AP pareix que no

s'han donat compte que Ia seva feina no
és controlar el que s'escriu sobre Ia
revista. Sinó controlar el que fa Ia
majoria municipal a l'Ajuntament, que ho
necessita. I si necessiten de Ia revista
per fer a saber qualque cosa, ja saben
des de fa estona que està a Ia seva
disposició.

VIATGE D'ESTUDIS
DeI proper 23 al 30 de març, els

alumnes de setè i vuitè del C.P. A.
Monjo partiran de viatge d'estudis el
nord de Ia península. El viatge els hi
surtirà a meitad de preu gràcies a les
activitats fetes per recaptar diners i a
les subvencions demanades als distints
organismes del poble. El recorregut serà
Barcelona, Zaragossa, Burgos, Santander,
Picos de Europa, Gijón, Oviedo, León,
Valladolid, Aranda de Duero, Zaragossa i
Barcelona.

Tristement el poble de Maria ha
tornat esser notícia a causa del meló.
La nostra opinió és que de totes les
bandes s'ha extralimitat el problema i
que tant els acusadors com part dels
acusats no han sabut estar al seu lloc i
comportar-se. Hi segueix havent-hi
amenaces i malestar. I aixó s'hauria
d'acabar: a veure si demostram Ia nostra
maduresa i sabem dialogar per resoldre
els nostres problemes.

i

LSVEl LS VA8 DE RUA
1 mirau si han començat bé que del

seu local del carrer de Sant Miquel,
just es sent música. El diumenge dia 14
s'estrenaren amb un refresc a base de
coca i begudes no alcohòliques, i...
ball. La música: Antonio Machin, Jorge
Sepúlveda, Julio Iglesias, "los
pajaritos",... El ball el repetiren el
dimarts, 16 de Febrer, darrer dia de
Carnaval.

SS REBSQT
Aquest és el nom que ban elegit els

monitors del futur Grup d'Esplai de
Maria per anomenar-lo. I perquè ho
sapigueu, ens han comunicat que estan
plens d'il.lusió i de ganes de fer
feina, cosa que faran tot just acabin el
seu curset de formació.

^

TQTS SASTS
Amen.



PRlT CARSERAHÌ 14(54)

DEMOGRAFIA
EJS HAB DEIflVT-

Antonia Fons Carbonell, morí a
l'edat de 72 anys el passat dia 1
de Febrer. Vivia a Ia Carrera
Plana, 13.

Catalina Fiol Arlès, ens deixà
als 00 anys, el passat dia 21 de
febrer. Vivia al carrer Unió, 1.

Que descansin en pau.

.TA T.'HA» FETA
En Pere Pastor Aloy i Ia

Catalina Mas Mas es casaren dia 14
de febrer a Ia nostra parròquia.
EIs seu nou domicili és Avinguda
Pere Mas i Reus, s/n del Port
d'Alcúdia.

I'Antoni Aloaar MIr i I'Aina Clotilde Ronera Ronera,
es casaren dia 27 de Febrer a Ia parròquia de Maria de
Ia Salut. Viuran a Ia Carretera Vella de Bunyola, K«
4'5 de Marratxí.

Que el vostre amor no acabi mai..

EL TEMPS

Al costat teniu les
gràfiques de les te*peratures
ffiáxiMâ i a í n i f f l â dels »esos de
Gener i Febrer, Han estat iolt
suaus i inusuals a dins
Ha l lo rca , Per* al to*ent de dur
a i»pr i« i r el numero, ens ha
nevat, Us donare» »és
inforaaciò a Ia propera

revista, La tàxina Ia
registraren dia 9 de Febrer aab
17 2 C i Ia «íniaa, apart de Ia
nevada, Ia registraré* dia 8,
amb 72 C, 1 de p l u j a , res de
res, llevat dels 11 litres i
nig d'aigua i neu que han
caigut entre dia 24 i 25,

Es nostro poble de Maria
una mica ha avançat
perquè han inaugurat
un local per sa tercera edat
perquè encara no n 'h i havia;
jo també hi aniré qualque dia
si em veig a estar jubilat
0 si tenia paga d'Estat
ara mateix ja hi aniria.

Be canta un rossinyol
en venir sa primavera
dins Ia vila raariera
han fet una tresorera
una dona sineuera
casada amb en Ferriol.

Un per guardar un secret
no ha de tenir molta xerrera
1 n'han fet una tresorera
una dona sineuera
sa segona N'Eular i Bielet
viuda d 'En Joan Boiret
que és una Jove de primera.

En Pere de Son Canet
l 'han fet es President
perquè ve de bona gent.
Si vol dar gust a Ia gent
ha de dur es camí dret,

Un qui juga a caramboles
és jugador de billar,
i en es poble marià
rebassen ets arbres que hi ha
i entrecaven ses rajoles.

Magí Nadal

A sa festa de Maria
es meló se va acabar
saps que en duien d'alegria
quan d'Inca varen tornar;
allà les varen ensenyar
que es "Uep" ja no valdria,
ara, per més armonia,
hauran de dir "Ahí va".

Joan Ferriol



PBBT CARRERABY 15<55)

1
Closes

A Sa Pobla fan covent
amb moltes espinagades
1 en punxo arab ses arengades
a mi no me fa content.

En Punxo és molt faner
jo sempre l'he d'alabar
arengades no en puc menjar
perquè sa sal no em cau bé.

Un qui raenJa una fot ja
sa carn Ii ha d'agradar
i es cafè que més gent va
és es de Can Camarotja.

N'hi ha que fan moltes gloses
i a mi em solen capturar
i es cafè més bo que hi ha
de Maria, és Can Miogues,

Hi ha qualque senyora
que Ii agrada anar a comprar
sa tenda des Comellar
Ia proveeix n'Alzamora.

A mi no és que em sàpiga greu
que hi vagi gent a comprar
a sa tenda des Comellar
perquè l'amo que hi està
també Ii diuen Andreu.

SEMBLANÇA
A casa seva
un dia i altre
anar ca-p a Ciutat era Ia feina.
Quan ell va créixer
un dia i altre
a Ia vora dels monstre es va fer gros.

A casa seva
un dia i altre
Ia menjadora a dalt ell hi trobava.
Quan ell va créixer
un dia i altre
a llepades de cul es va fer amunt.

A Ia gran taula
un dia i altre
les llagues del vell monstre ell estovava
mentres a fora,
menjant polsada
petitons llepaculs van esperant.

Xisco Mas

.".~¿¿

Andreu Forteza

SESSACIONS

Veig que passes
i res et puc dir.
Veig que em mires
i no et puc besar.
Sent que em xerres
i no et puc dir t'estim.
Sent es teu perfum
i no et puc tocar.
Te veig molt ansiosa
i no hi puc fer res.
Not que em desitges
i no et puc fer s'amor.
Ets de carn i os!
No ets una il.lusió.'

Biel Bergas

Me'n vaig anar a cas rector
pensant que seria totsol
m'hi vaig trobar un estol
que feien reunió
es menjaven es gall de llevor
amb patates i patató
i un trosset d'ullet de col

Tant si ès bergant com berganta
Io que ha de fer és mirar i callar
i jo anit he anat a sopar
a dins una casa santa.

Jo vaig en cos de camia
perquè encara no fa fred
dic l'amo n'Andreu Marxandet
és d'ets homes bons de Maria
va perdre sa companyia
i ara roman totsolet.

Pere Joan Punxo
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CORREU OBERT
TOTS NO TANT SANTS

Co« així, amics de U revis-
ta de Tots Sants, criticau i no
sabeu el que deis?

A«ic Pedro Ferriol Torelló;
en el número 2 de Ia revista
Tots Sants, tu demanes que
l'Ajuntament ens demani factures
dels doblers que »os dóna, per
justificar les despeses, Idó
sàpigues que l'Ajuntament quant
te dóna una subvenció, si no Ii
entregues Ia factura de corapra,
amb Ia qual has gastat els
doblers que ell te dóna, no Ia
te dóna a Ia subvenció, Al «anco
és el que ens fan fer a "FENT
CARRERANY", Aixi és que abans
d'escriure el que no saps
informa't de les coses i així no
diràs pardalades,

EIs doblers de FENT
CARRERANY, si fossis soci de
dita Associació, sabries anb què
es gasten, perquè tots els socis
que han assistit a l'Asse*blea
General ho saben i si hi ha cap
soci que vulgui sebre per on es
gasten els doblers, no»és ha
d'anar al nostre comptable i Ii
dirà tot el que vulgui sebre, Es

gasten en »aterial, activitats,
etc, i no co» tu et penses,
perquè si qualcú reparteix U
revista a»b el seu cotxe, Ia
venzina, Ia paga de Ia seva
butxaca, Si teniu ganes d'anar a
sopar.cadascú el se paga de Ia
seva butxaca; i no co» en Pedro
Mas (Peter), que es »eabre del
consell de redacció de Ia vostra
re-vista Tots Sants; que a les
Festes Patronals de Haria de
l'any 1986 demanaren una
subvenció a l'Ajuntament de
100,000 pts, per fer un
Autocross i d'aquests doblers
anaren, ell i tres persones »és,
a fer un sopar de LLAGOSTA,

Si s'arriba a tancar
l'eaussora de radio, cosa no
aolt probable, els aparells i
doblers serviran per fer altres
activitats, no aniran a parar,
co» tu dius, a un xalet (si
fossin vostres és ben cert que
hi anirien a parar a qualque
xalet des vostres),

En el pri»er núwero de Ia
revista Tots Sants, es diu que
sou independents i ' no
publicaríeu a dita revista res

de cap Institució, id<> perquè en
el priner núnero feis propaganda
del G,0,e, (6rup d'Ornitologia
de les Balears), o és que no és
cap Institució?

A Ia contraportada del
número 2 de Tots Sants vos
pintau co» a "SANTETS" i abans
de criticar he« de sebre perquè
critica» i a veure si és vera el
que deiw,

Perquè vosaltres xerrau i Ia
mitad de les coses són »entida;
criticau, críticau i criticau, i
llavors resulta que les coses
que heu dit, de deu n'hi ha nou
que no són vera i resulta que Io
que criticau, vosaltres sí que
ho heu fet,

Així és que abans de xerrar
pensau bé el que deis i a veure
si és vera i no dir "alguns
»embres de l'Associació", sinó
que heu de fer co« jo que he
donat no»s i llinatges, I si
vols sebre els altres t^s que
anaren a»b en Peter a sopar de
llagosta a»b els doblers que els
va donar el consistori d'AP, ja
m'ho deaanaras i t'ho diré de
paraula, perquè no és el cas
dir-ho per escrit, ;a que'
aquests tres no hi tenen res a
veure,

I per què feis tanta de
comèdia awb l'olivera? és que
encara voleu que hi hagi Ia creu
dels "CAIOOS"?

Aiics de Tots Sants; anau
alerta a»b Io que deis, Si no ho
sabeu, val «és callar i no
erooullar troca, Que no sou tant
SANTETS co» vos pintau,

Antoni nas Negre

PER A "TQTS SANTS"

Abans de llegir Ia vostra
segona publicació, ja estava
entresentit del seu contingut i,
per esser sincer, a»b una
predisposició desfavorable que
testimonia el rebeaent que ha
tengut,
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Una vegada llegida

reposadament de cap a peus he
quedat certament esglaiat per
ì'enfilall de bestieses o
ximpleries que hi ha, Fins i tot
és ventat que algunes coses
m'han alterat una mica l'ànim,
Es necessita soìament un ainin
de sensibihtat per passar
inmune davant una transposició
d'idees tan desgavellades i
falta de firaesa, serietat i
argumentació,

Es fa necessari raonar uns
fets i beure de bona font abans
de llançar-los baix el perill
d'engrandir la ignorància, Us
aprofitau «assa d'aquest terreny
per sembrar el desconcert, Tot
és, sense dubte, »assa paradoxal
per a sortir-ne lluïts,

Som pacifista i no n'agrada
incordiar, sinó protegir, fer
unió, contrastar i acostar
perèixers,

Us havia ja contestat a Ia
vostra priaera publicació, peró
per descuit no va poder sortir a
llU»,

£ra una contestació
d'acollida perquè crec que
almenys era el que havia de fer
i em sentí quasi obligat davant
el sentit que, en el fons,
volguéreu donar-li, Reprov totes
'les connotacions que feis i co»
que ja he exposat les »eves
particulars consideracions, i
per no abusar d'espai, vull dir-
vos que, encara que »olt joves,
sou ja majors d'edat per »esurar
més conscientment el que deis,

Us reconan que aprengueu .a
controlar-vos i a fer auto-
censura per evitar tota aqueixa
aar d'incongruències,

Tenc prou arguaents per a
rebatre el que vosaltres i
altres teniu l'atreviaent
d'afinar,

A nés, vull puntualitzar
una altra qüestió; aquest feliç
binomi Fent Carrerany-
lndependents pot estar
polititzat, i ho ratific una

CORREU OBERT
vegada »és, encara que sigui per
pura coincidència i el que és
fruit, evidentaent, de
l'afinitat tantes vegades
esmentada de Ia »ajoria dels
seus components,

Crec que és humà i propi,
sens dubte, d'un fet cultural
que s'ha traduït en aquesta
amalgama on s'ensaablen unes
inquietuds i una preocupació
social, incloent en ella i per
descomptat, Ia parròquia, Estan
molt satisfets de formar aquest
front coaú per aconseguir
aquests objectius comuns,

No desitjat polèmiques, No
us inventeu falsos pretextes, Es
de mal gust i està fora de
sentit i sobretot teniu una
mica, si cal, de respecte a
qualsevol institució,

Us passau, No té gràcia, Us
recoman que sigueu »és
respectuosos, No entene« ae
grosseries ni de befes,

En el que pertany » a
l'Ajuntament no»és cal dir que
l'oposició mantén Ia positura
que ha volgut, Per a »és
informes, us convit a passar per
secretaria,

Per altra part, no estaria
millor que col,laborassiu en
certs esdeveniments que
requereixen Ia presència viva i
lliure de gent que senti una
preocupació aínima pel seu
poble? Perquè us aturau a fer
crítiques tan gratuïtes com
insolvents?

Si tot us diverteix, que
aquest escrit us faci bon
profit, Peró el que pretenc no
éssolaaent aixè, sinó qualque
cosa més,

Crec que, de veritat, he
aconseguit no passar-me, 1 con
humà que son, co» vosaltres,
m'ha estat prou difícil, Aixó
era el que pretenia, perquè
consider que al davant de tot
està el respectar les nors>es
d'una bona convivència,

Bartomeu ílonjo Sureda

COP OE 6AS

Intentaré esser molt breu
i, si és possible, clar, No vull
ni ser irónic, ni crear
polèniques, ni ofendre a ningú,
Peró si és necessari contestar i
tornar a contestar, xerrar i
tornar xerrar, explicar i tornar
explicar ho faré, Anb aquest
ànim entràrea a l'Ajuntaaent,
Volea intentar ronpre barreres,
que hi hagi coaunicació i
intercanvi d'idees, que crec que
és el que «és falta al nostre
poble, Cadascú es tanca dins el
seu grup i allà se suposa, o
s'inventa si és necessari, el
que ha dit l'altre grup, 0 el
seu representant, 0 un element
del grup, I aquestes suposicions .
van a missa,

Les paraules de Ia vostra
carta, així com les d'En Miquel
Mestre a l'entrevista del »es
passat, transpuen agressivitat,
No ho heu entès, o no ho heu
volgut entendre, el que jo deia
a Ia carta; heu tret del seu
context una frase que no té
sentit sinó dins el seu conjunt,

En quant al «eu recolzament
com a regidor, l'heu tengut
sempre i ho vaig »anifestar
públicament just acabades les
festes, Crec que &l que ens ha
faltat ha estat comunicació,
Perquè «'heu evitat sempre per
qüestió de festes? Una persona
pot restar aïllada perqué ella
no vulgui parlar aab ningú o
perquè les altres no vulguin
parlar aab ella, Quin ha estat
sl cas?

Just ea queda dir que tenc
ganes de xen-««- amb totes les
entitats per pariar d'objectius
comuns, Esper escolteu Ia »eva
petició i poguem discutir i
aclarir postures,

Magí Ferriol
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CORREU OBERT
PER ACLARIR LES COSES

Estan a diumenge vespre, £1
prop-passat divendres a da*unt
una taula de Ia Casa de Ia ViIa,
vaig trobar amb el meu no» el n2
19 de Ia revista FENT CARRERANY,
de Ia que so» subscriptor, i
corresponia aquest al mes de
gener,

£1 mateix divendres vaig
llegir en part Ia revista i en
vaig quedar estorat quan m'enter
que Ia Comissió de Govern de
L'Ajuntanent en sessió celebrada
el dia 26 de gener aprovà en el
punt 82; ADVERTlR A
L'APARELLADOR MUNlClPAL DEL
CUMPLIMENT OEL SEU HORARI DE
FElNA- Alabat sia Déu!!

Quin és l'horari de feina
de l'Aparellador Municipal?
Quines són les obligacions i
retribucions de l'Aparellador
Municipal?, Jo que ocup aquest
càrrec de funcionari municipal
des del 1973, priwer co« a
contractat i després co» a
funcionari en propietat en
virtud d'una oposició guanyada
també ja fa anys, ntai »'he
demanat ni e» preocupa o
preocupava el »és mini», £1 que
sí em preocupa fer» és tenir una
Comissió de 6overn que sense
donar-me audiència aprova aquest
punt, que Ia Delegació
d'Informació de l'Ajuntament de
Maria l'envia a Ia revista FENT
CARRERRANY, Qualsevol que llegís
Ia revista ha d'interpretar que
l'Aparellador de Maria no
curopleix amb el seu OEURE co» a
funcionari, i senyors, aquest
que f i r m a , a n'això no hi juga!,
NO CONSENT de cap manera que Ia
»eva professionalitat,
dedicació, atenció i honradesa
professional es posi en dubte
d'una manera tan gratuita,

Escric aquesta carta i
encara ès l'hora que ningú
m'hagi dit res de res de cap

aspecte de Ia »eva funció i
franca»ent no ho puc entendre
sense ofendre-me,

Quan aquest Consistori es
formà, va esser l'Aparellador
Municipal qui va deaanar al
senyors regidors que composen Ia
Comissió de 6overn, que per
favor es definissin respecte al
camí a seguir en tot el que
pertany a l'urbanisme del ter«e
Municipal de Maria, Es produí
una reunió després d'haver-ho
demanat dues o tres vegades i
així aclarírem un caní a seguir,
i era un camí hermós per Io net
(legal) i humà (ara pareix que
aquest camí ha tingut un creuer
i no s'ha »irat l'indicador ni
les senyals preventives),

A Ia nateixa reunió vaig
exposar quin horari havia seguit
fins ara i les raons, Igualment
vaig exposar el meu desig de
poder disposar d'una taula í
aparells de dibuix amb el fi de
no veure'flt aturat en l'horari i
després haver-me'n de dur feina
a casa, apart de poder-ne fer
d'altres que no són perenMries
peró sí necessàries,

L'horari de Ia »eva feina,
com es pot imaginar qui tengui
front, no el m'he fixat jo, El
que t'he fixat jo és esser una
eina per fer un Maria »és bo,
a«b el que pugui, perd no vull
esser co» un ordenador en »ans
de nins,

Oes d'aquesta carta deman
co» legalment correspongui als
membres de Ia Comissió de 6overn
de Maria que, per separat o en
forma col,legiada, posin en
coneixeaent públic a través de
Ia premsa Fent Carrerany si
l'aparellador municipal de Maria
se l'hi ha advertit res mai en
cap aspecte, inclòs l'horari de
feina, des de que formen part
del Consistori. Igualment
agraina manifestassin si hi ha
feina atrassada i si així fos,
relació d'aquesta o aquestes,

iiS|
Ui

Aigualment vull demanar
disculpes a tot e l q u i es pugui
ferit, Aquesta no és Ia »eva
intenció, simplement vull posar
les coses al seu lloc i ho faig
a través d'aquesta publicació
perquè per aquest conducte »e
n'he enterat i per aquest deman
que quedi clar,

Ent pos, co» qualsevol
funcionari, a disposició del
Consistori, que si troba de
canviar l'horari, no seré jo qui
posarà pegues,

Oon les gràcies a l'equip
de redacció de Fent Carrerany
per acollir-me a les seves i
estimades planes,

Joan Mas Ferriol
Arquitecte

Municipal,
Tècnic

PARLA EL SECRETARI
de 1'Ajuntament

En contestació a l'escrit
publicar el passat mes de febrer
a Ia Revista Fent Carrerany i
que f i r m a l'Agrupació Socialista
baix el títol de "Senyor Batle,
així no anam", voldria aclarir
unes afirmacions fetes sobre Ia
meva actuació con a Secretari
d'aquest Ajuntament, sense cap
ànim de polititzar ni molt »enys
de polemitzar, i sense entrar
amb altres consideracions que no
siguin justanent tècniques;

Oir que no existeix cap PIe
de Ia Comissió de Govern, Són
dos organs completanent distints
el PIe i Ia Comissió de 6overn
awb competències definides,

PeI que fa referència a
"avís, escrit o una sitple
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CORREU OBERT
PUNTUALIT2ACIQNS EN QUALHAT DE
DENUNCIAOA A UN REPORTAT6E
F1UBLlCAT A LA "ULTIMA HURA"
SQBRE EL JUDlCl DE LA FESTA DEL
KELo,

La sentència va absoldre
als denunciats i no als
processats, ja que el priser
terme es refereix als denunciats
per simples taltes i el segon
als processats per delicte,

PeI que fa a 1'afirmació de
quê tot el que es va dir allà
són «entides, el que va quedar
demostrat a l'acte de judici
oral va ser tot ei contrari, ja
que precisament se cita a judici
a tots els iapiicats perquè
puguin reforçar davant el jutge
les seves postures, No es pot
desaprofitar l'oportunitat ja
que tot el que no es faci valer
a primera instancia, en quant a
proves, ja no serveix per a res
en segona instància, Ës a dir,
pel cas que hi hagi apelacio,

"PeI que fa al retará âè U
denúncia Ia cosa lògica era, si
els fets presumiblement
constitutius de falta tengueren
lloc el dia 7 de seteabre, Ia
denúncia es formulas el dia
següent i d'ofici per les

persones que assistiren per
controlar i reprirair, i no dia
15 d'octubre, signada per un
capità de Ia Guàrdia Civil i
remesa anb posterioritat per Ia
Delegaci* de Govern Civil, a
partir del 30 d'octubre, per Ia
qual cosa és comprensible que
tengués entrada al jutjat el 18
de Novewbre, per qüestions de
correu, el que fa que d'acord
amb Ia legislació vigent, els
fets estaven prescrits, Aixó
implica que l'expedient podia
haver-se arxivat sense cap tipus
de trafflit, El jutge va trobar
convenient entrar al fons de Ia

qüestió, Ia qual cosa va aclarir
l'actitud dels denunciats,

La justícia no és negativa,
aí contrari, es aioit positiva
pels qui van a cercar,
precisament, JUSTfCIA (en
lletres majusculesJ i no peis
que intenten servir-se d'ella
per interessos particulars,

En quant a les equivoca-
cions de filiació i dowicili del
0,N,I,, el dia del judici, tant
el capità com el sergent varen
declarar devant el jutge que en
cap moment varen requerir a cap
dels compareixents ni a cap
persona de les que hi havia a u
plaça, que eren moltes, perquè
exhibís Ia seva documentació, I
sí varen explicar que Ia llista
que tenien i que havien inclòs
-in una denúncia en finalitat
idministrativa i que *ai creie,n
fos judicial, les havia estat
facilitada pel senyor batle,

Co» vol arribar a l'Audièn-
cia Nacional, senyor batle, si
és que el que va dir va en
sèrio? En bicicleta o aatb un
carro envelat?

Joana Mana Mas Perelló

telefonada del secretari de
l'Ajuntaaent,,, ", voldria
»anifestar per a Ia vostra
inforaació que, cada sessió que
es celebra, tant del PIe con de
Ia Comissió de Govern, s'obn un
expedient, el qual conté,
després de l'ordre del dia, Ia
notificació anb Ia deguda
antelació (que són dos dies
hàbils), a tots els co»ponents
de l'*rgan que es tracta, Ia
qual cosa evidentnent, no es fa
pel secretari, i sense tés
obligació per part d'aquest, tot
aixó cutplint el que disposa coa
a obligació del Secretari, el
R 1D, 1174/87, de 18 de Sete»bre
del Règim Jurídic dels

funcionaris d'Habilitació
Nacional,

rtr tot aixó, Ia teva
funció i obligació per el que
respecta a les ordres del dia de

• les sessions finalitza aquí, ja
que el Secretari no és cap
emissari ni avisador,

No voldria que es prengués
res d'aixó malament perquè res
està més lluny de Ia neva
intenció, peró us agraïria que
us n'adonàssiu de Ia vostra
nanca d'informació, pel que fa a
les afirmacions sobre Ia «eva
persona i, per altra part, crec
que us heu precipitat sense
tenir Ia informació suficient
per donar judicis sense

fonaments, ja que tant us costà
,venir a l'Ajuntanent i verificar
Ia infor»ació al respecte!!!

Per acabar, us agraïna que
signàssiu els escrits dirigits a
Ia revista a»b no»s i llinatges,
con fan Ia aajoria dels que
escriuen, ja que tres persones
que perteneixen a Ia vostra
agrupació »'han dit que
desconeixien totaltent el texte
de l'escnt de referència,

I per altra banda posar-se
a Ia vostra disposició i a Ia de
tot el poble per el que desitgin
inforaar-se de l'actmtat
municipal anb el que estigui en
les meves »ans,

Bartomeu Marimon Simó
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Bo assisteix, justificant-se, En Rafel
Oliver.

S'Agaiaren els següents acords:
1.- Aprovar, l'acta de Ia sessió anterior
<26-l-88)..
2.- Inforinació sobre Ia correspondència:
- Circularsobre fosses sèptiques de Ia
Conselleria de Sanitat (No autoritzar Ia
seva construcció si hi ha possibilitat de
conexi6 a Ia xarxa de Clavegueram).
- Escrit d'Antoni Crespí Rotger, sobre una
oferta de creació d'una empressa mixta que
dugui el tema de les aigües,

Comunicació d'Hisenda, adonant-se de
l'acord de Ia puja del 25 % sobre Ia
contribució urbana.
3,- Aprovar el pagament de 100.092 pts. a
l'enginyer Ricardo Collado en concepte de
direcció d e l'obra del mur de Ia plaça
.del Mercat.
'4.- Concedir les següents subvencions:
- Al col.legi Públic, per l'excursió als
vivers de Manut, recollint els arbres que
ha de sembrar l'Ajuntament... 20.000 pts,
- AIs alumnes de setè i vuitè del citat
col.legi, per a Ia realització del seu
Viatge d' Estudis 30. 000 pts.
- A Ia Biblioteca Municipal, per despeses
de personal(10.000 pts/raes)..120.000 pts.
5.- Aprovar Ia segona certificació d'Obres
de Pavimentació de Camins, per valor de
5,250.657 pessetes.
6.- Aprovar el Conveni entre l'Institut de
Forraació Professional d'Inca i
l'Ajuntament pel qual Na Catalina Ramis,
alumne del citat Institut, realitzarà les
practiques al nostre Ajuntament.
7.- Iniciar els tràmits de Jubilació del
Policia Municipal Pere Fons, que es farà
efectiva el Ô-8-8Ô.
8.- Liquidació Festes Mare de Dèu-87:
- Ingressos: 1'655.000 pessetes.
- Despeses: li712.625 pessetes.

Hi ha hagut un dèficit de 57.625 pts.
sobre Ia quantitat pressupostada.
9.- Meraoria de Ia Biblioteca, de l'any 88,
<Trobareu inforinacio ampliada a Ia p. >
10,- Arreglar Ia cisterna de ca Ses
Monge's.
11,- S'iniciaran gestions per a demanar

l'aigua de Sa Marineta i que IRYDA

s'encarregui d'asfaltar els camins de Ia
zona.
12,- Ceraenteri Municipal: davant vàries
queixes que hi ha hagut es decideix que
resti tancat. La clau sempre serà a
l'Ajuntament per a qui Ia necessiti. EIs
diumenges estarà obert tot el dia per a
visites.
13,- Normes subsidiàries: Davant el retard
de l'entrega de les citades normes per
part de l'equip redactor, es proposen
distintes sortides, entre elles deixar el
citat equip. Es decideix insistir i donar
pressa a l'equip redactor.
14.- Aprovar 2 expedients d'Obres.

PLE DEL DIA 19 DE FEBKEK

Es tractaren els següents punts:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió anterior.
EIs regidors d'AP notifiquen que no
assistiren a Ia sessió perquè l'únic puTit
de l'ordre del dia, "Actes Festes de Sant
Antoni", ja se n'havien enterat pels
cartells dels cafès.
2.- Rectificació del Padró d'Habitants: A
1 de Gener del 88 Ia població és de 1886
habitants,(926 horaes-960 dones). L'incre-
ment ha estat de 20 habitants.
3.- Rectificació del cens Electoral:
4.- S'aprovà per unanimitat Ia moció
presentada pel grup AP, sobre construcció
d'un Hospital Comarcal a lnca.
5.- A proposta de l'Alcaldia s'aprovà
inicià contactes amb SA NOSTRA per Ia
possible compra de Ia casa veïnada de Ia
Llar dels padrins i de les cases de Son
Roig, com a futura Residència de vells.
6,- A proposta de l'Alcaldia s'acordà
solicitar l'aigua de Sa Marineta i que es
rebi informació sobre el pla de regüiu.
7.- S'aprovà adherir-se a Ia petició feta
per l'Ajuntament de Sineu, solicitant un
Institut de Formació Professional a Sineu.
Al mateix temps eo demararà que Ia branca
agrícola es realitzi al nostre poble.
8.- S'aprovà solicitar incloure l'eix
Palma-Sineu-Can Picafort dins el PIa
Director de Carreteres, i com alternativa
a l'autopista d'Inca.
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9.- A proposta de l'Alcaldia, s'aprovà
solicitar l'ajuda necessària al Govern
Balear per al Sanejament Integral del

Municipi.

10.- Presentació de Ia memòria de Ia
Biblioteca de l'any 1987.
11.- Informació dels acords de les
comissions de govern dels dies 26 de gener
i 12 de Febrer,

ll'

^ ̂ -̂ ̂6
Tota Ia gent estava

molt aniroada torrant
sobrassada i botifarró i
de tant un glopet de vi
fet de potada, Aleshores,
l'amo En Xesc de Son
Cloquis dona el toc

El passat dissabte 30
de gener es va fer a Ia
plaça de DaIt un fogueró
organitzat pels alumnes de
ball de bot; fou una
vetlada prou moguda i
divertida.

ae&>T
especial a Ia nit; amb Ia
seva guitarra no s'aturava
de tocar jotes, mateixes i
també bones xirobombades.

No es tractava de qui
ballava raillor; tan sois
íéiem el que sabíem i un
poquet raés.

EIs alumnes de BaIJ. de
Bot donam les gràcies per
Ia seva col,laboracio a un
grupet de balladors d'Ari-
any i a Ia nostra profes-
sora de ball perque íeren
possible que Ia festa
tingues més encant.

Esperem que a Ia
propera no falti ningú del
poble i menys aquelles
persones a qui els agradi
pegar quatre bots, tocar
castanyetes, sonar guitar-
res i tocar Ia ximbomba.

Bl folclore mallorquí
ha d'anar endavant, no hem
de deixar-lo apagar.

Joana Gelabert.
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v U L ! A CLU,I8TA
MALLÜRoA.

PLA DE

Aquest any es celebra-
ra ia JV edició de Ia com-
petiGj.o ciclista "PIa de
Mallorca" i el Ciub Ci-
.;iista de Maria de Ia Sa-
:ut reccrda a tots els
interessati; en participar-
ei que per tractar-se
d'una prova social, s'han
d'haver associat al Club
abans del dia 20 de raarç.
Aquesta prova, en 1'edició
passada va tpinr en els
seus lloos de privilegi al
podium, a dow cnrredors de
ttaria, Sn Simó Darder,
priraer clâssificat, i en
'fomeu Arbona, classiíicat
en sejron lioc.

Les dates i llocs de
oelebració de les etapes
a'enguany, soa les que
segueixen:
-Primera etapa: vuit de
ftaig a Santa Margaiida.
-Segona etapa: quinze de
Maig a oineu.
-Tercera etapa: vint-i-dos
de Ma.ift a i>ant Joan.
-Cinquena etapa: dos de
luny a vilaíranca.
-Sioena etapa: cinc de
Juny a Mana de Ia tíalut

i,'itinerari respecte
ò.; de l'any passat ha
variat una mica i sera el
seguent: Santa Margaiida,
Aaria ae ia Salut, F'etra,
ViLaíranca, Sant Joan,
riineu, Llubi i Kuro.

Que 1'èxit de i'any
vass>at es repetesqui?

1 TOKNElG DE TEHSIS
SOSTRA" DE JUVENILS,

1SA

Encara que ha estat
una mica llarg, per l'e-
lasticitat del calendari,
ha acabat el I Torneig de
tennis juvenil, patrocinat
per "Sa Nostra" i l'Ajun-
tament i que ha estat
organitzat per en LLuc
Bunyola.

TaI com es presumia,
l'ha guanyat en Pep Bergas
Mayol, que ja va esser
finalista del torneig de
les Pestes de Ia Mare de
Déu, fora haver perdut cap
partida. El passa-t diumen-

ge dia 21 de Febrer el
migdia, a Ca's Xigaler va
tenir lloc l'entrega de
trofeus i es va fer una
mica de bauxa.

La classificació
final ha estat Ia següent:

1- J. Bergas Kayol
2- J, Gual Bergas
3- Gm. Carbonell
4- J.m Bergas Font

Sabater Garau
Ferriol Pons
Bergas Font
Bergas Bergas

5- J
6- L
7- J
8- A

8 pts
6 "
6 "
5 "
4 "
3 "
2 "
1

9- M, Mascaró Pastor 0 "

Jaume Mestre.

OBRA CULTURAL BALEAR: ASSESSORAMEKT ALS
SQCIS SQ̂ RE' LA SECEPCI6 DE TVE EN ESTéREQ-
DUAL
- A partir del 15 de Març es rebrá a les
llles Balears Ia TV3 en estéreo-dual
(bilingue).
- Permetrà escollir entre Ia versió en
catala i Ia versió original (anglès,
alemany, francês, etc) de pel.lícules,
sèries, etc.
- En benefici dels socis i davant el gran
nombre de consultes rebudes, CXiB i Voltor
creen un servei d'ASSESSORAMEiT sobre
totes les informacions relatives a aquesta
notable millora de l'oferta de Ia TV3.

TeI: 71 79 48
71 48 57 Matins de 10 a 12 hores.

e
d
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a
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JOCS ESCOLARS: RESULTATS

L'esport d'equip ja ha arribat a ia
seva meitat. I quau ja ha acabat Ia
primera volta hi ha hagut resultats per a
tots els gusts. Un factor a tenir en
compte es Ia redida matrícula del nostre
centre que fa que les plantilles esporti-
ves siguin molt justes fins arribar a
l'extrera a què en bàsquet just disposam de
set jugadores.

Però això no ens ha desanimar i hem
d'actuar segons l'"eslogan" que diu:
"L'important és participar". Però aixi i
tot els resultats són satisfactoris.

BASQUET INFANTIL FEMENí
MARIA 19 Sant Jordi 35
Sta. Eugenia 16 MARIA 46
Montuiri 14 MARIA 14
MARIA 13 Sineu 23
V.Monti-Sion 16 MARIA 16

FUTBOL SEGON NIVBLL
Sant Jordi 5 MARIA 2
MARIA 3 V.Monti-Sion 1
Algaida 0 MARIA 1
MARIA 3 Montuïri 3

FINAL CROSS INSULAR
Iniciació Femenina:
5.- Catalina Inès Barceló Pira
7,- Antònia Margalida Cladera Pira
8.- Anne Sophie Estarellas Massanet
32.-Francisca Maria Bunyola Mas
33,-Maria Payeras Bergas.

Per equips, aquestes nines quedaren
classificades subcampeones de Mallorca.

(35 participants acabaren Ia cursa)

Iniciació Masculina:
6,- Miquel Mas Ferriol
24.-Antoni Carbonell Mas
47.-Jaume Ferriol Martí

Per equips, quarts de Mallorca.
(51 participants)

Beajamí Masculí:
29.-Simo Font Darder
33,-L·lorenç Segui Artigues
38.-Rafel Aulet Mas
49.-Guillem Mas Bergas

Per equips, setès.
(79 participants)

Ben,1ami Femení:
41.-Maribel Font Mestre
67.-Margalida Perelló Salom
68.-Isabel Vanrell Mascaró
69.-Catalina Franciscà Mestre

Per equips, dotzès
(69 participants)

Aleví Feafeni:
30.-Antonia Ferriol Obrador
63.-Jeronia Aulet Galmés
66.-Marilen Cladera Pira

(78 participants)

Aleví Masculí:
50.-GuillemCarbonell Roca
65.-Daniel Estarellas Massanet

(88 participants)

Infantil Femení:
60,-Francisca Maria Obrador Llompart
85.-Beneta Anneli Bunyola Sinkkonen

(87 participants)

Cadet masculj..:..
64.-Bartomeu Carbonell Roca

(73 participants)

ESCACS INFANTIL: CLASSIFICACIÓ
6.- Gabriel Vanrell Mascaró 6 punts
ll.-Francesc Mestre Mestre 5 "
18.-Gabriel Bergas Ferriol 3'5 "
24.-Antoni Quétglas Tugores 2 "

El primer classificat obtingué 7
punts. En Gabriel Vanrell s'ha classificat
per a Ia fase Insular. El número de
participants fou 25. Per equips foren
cinquès, amb 14'5 punts.
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EXCURSIó AL PUIG TOMlR

El proper diumenge, ó de Març, anam al
Fuig Tomir. Aquest puig és el tercer en
altura <1.103 mJ de Mallorca, darrera el
Puig Major i el Massanella^ i les vistes
que d'allà dalt es dominen, sòn meravello-
ses. Al costat teniu el trajecte i l'hora-
ri aproximat. La partida serà de Ia plaça
des Pou, a les 0'30 del mati. Qui s'anirai
ja ho sap. A íer esport s'ha dit.-
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Lluc

planta embotelladora

vèrtcx del Tomir

Casa de sa Neu

El CoII del Puig de Ca

Es Camp Rcdó

Av INCA

PREMSA hORAMA:
COMUNiCAT UE PREMSA

L'Associació de Ia
Premsa Forana vol fer
publica Ia seva solidari-
tat amb les emissores de
ràdio i de televisió lo-
cal, que recentment han
solert escorco]ls i denún-
cies, aJ temps que ens ie-
licitam per Ia constitució
d'una Eederació d'emisso-
res per deiensar el dret
més elemental de llibertat
d'expressió reconegut per
Ia Constitució.

1980.
Sant Joan, gener del

Fotograf ia que correspon â i 'excurs i<> del
passat 7 de Febrer a Ia vall de COANEoRA,

DOMCIo DE SAJSG A M A R I A

Ens comunica Ia Germandat de Donants
de Sang de Mallorca, que ei proper
divendres, dia 4 de Març, a les ó de
i 'horat>a. ixa, es procedJra a l 'extraccio de
Ia ¿>ang als donants voluntaris, als locals
de 1 ' A iun ta raen t .

COJVCERT AL JEMPLE PARROQUIAL

Dissabte dia 19 de Març es donarà un
concert de cant coral per Ia Coral de
Consell. Hora: les 6 de l 'horabaixa.

Us hi esperara a tots, que ha de ser
gros.

FEDERACIÓ DE CORALS DE MALLORCA Consell Insular de Mallorca
CAWAOEBALEARS
"SANOCTRA"




