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EI Poc és Perillós
S T l U . C=I *****> ...

EPOCA DE PERILL:
1 áe JUÏÏY fins 30 de SETEÄBRH.

-Prohibit encendre foc dins el bosc.
-A menys de 400 m. del bosc hi ha que
denienar permis.

-A ïïés de 400 n. del bosc és pot en-
cendre foc sense permís.
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^-Per cremar en terrenys forestals hi pRQHlBIT. jAMB FERMS |JsEiiSE PERMIS
ha que demanar permís, ^4- -• 4U^

-Si es vol cremar fora del bosc no és
necessari sol.licitar perrais.
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Passen els "dies i jo,
sol a casa, ensopit, m'a-
vorresc, els dies se me
fan llargs'i les nits són
molt solitàries. Qualque
vegada surt a passejar una
estoneta pels carrers del
barri, uns carrers tristos
i sense vida. Les cases
dels meus amics estan

tancades, ells ja
son, han fuit per
i tan sols em queda
record, tal volta

seœpre
no hi
sempre
el seu
jo serê el pròxim en
fugir..,

Torn a
sensació de
jardí tarabé
els arbres

casa amb Ia
solitud, el
és com mort,
estan despu-

llats, regna el silenci,
només es sent el caure de
l'aigua del brollador. EIs
grisos núvols no deixen
veure els raigs del sol
tan característics de Ia
primavera.

Aquella primavera meva
d'infant,

Secord quan passejava
pel camp. Tot era verd,
alegre. . . el cant dels
ocells acompanyava els
meus jocs i es respirava
un aire de llibertat,
l'aire que bufava suaument
feia caure els pètals
dolçament a terra i
m'arribava el seu
agradable aroma.

Heraemor els dies de
pluja, aquelles pluges
d'abril. Quan plovia tot
pareixia trist, el sol
s'apagava i era com si tot
hagués perdut Ia vida.
M'agradava sentir ploure,
el caure de les gotes
damunt Ia teulada i aque-
lla olor a terra banyada.
Quan sortia el sol tot

RECORDS

llargs cabells, rossos com
el blat, relluïen amb els
raigs del sol. Aquest
canviava, era com Ia
renaixença de Ia vida: el
sol apareixia de nou i amb
ell l'arc de Sant Martí.
Les flors mig tancades es
tornaven obrir. Es tornava
sentir elsoroll dels jocs
dels .al.lots, les seves
rialles.

Però aquesta inocên-
cia, Ia infància, Ia
suavitat de Ia primavera
es trencà asib l'anunci
d'una nova etapa a Ia meva
vida, l'estiu: els seus
ulls em deixaren encisat,
aquella mirada alegre amb
aquells ulls com l'aigua
del mar van quedar gravats
dintre de mi. EIs seus

astre donava color, vida i
llum a totes les coses de
l'estiu.

Les seves paraules
eren dolces com Ia mel,
record aquells llavis
sempre vermellosos i Ia
fragància que desprenia
quan caminava sobre l'are-
na de Ia platja.

Aquesta imatge de Ia
meva estimada no va durar
per sempre, va arribar Ia
tardor. I ella, com les
fulles que cauen dels
arbres, se'n va anar i
dintre del meu cor va
quedar un buit molt
profund, que dura fins
ara,

Joan Ferriol i Ferriol,
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Aquest mes de Maig Ia
parròquia ha sortit dues
vegades d'excursió: uaa
vegada amb els catequistes
i nins de catequesi i una
altra amb les senyores
que, al llarg de l'any,
fan neta Ia parròquia
dessinteressadament.

EIs catequistes i nins
<cent deu) anàrem al Puig
de Maria, de Pollença, on
es va impartir Ia darrera
lliçò d'aquest any. EIs
jocs que ens proporcionà
el Grup d'Esplai de Maria,
un dinar compartit i una
missa a Ia nostra manera,
foren actes destacats.
L'horabaixa el passàrem a
Ia vorera de mar, on
l'arena, els castells i
les' pilotes, foren abjecte
d' entreteniment.

Una autèntica comunió,
el dinar, com Ia multipli-
cació dels pans, on tothom
va menjar de tothom, no es
va acabar res i, 'de les
sobres, n'haguèssim pogut
recollir més de set covos.

Les dones de neteja
amb els seus respectius
marits, visitàrem Ia part
d'Andratx, Banyalbufar i
Estellencs. Acabàrem Ia
passejada a Ia Granja
d'Esporles i una breu vi-
sita a D. Miquel Estades,
a qui molta gent ja
enyorava.

L'alegria, el bon hu-
mor, el ball, Ia bulla,
els acudits... feren pos-
sible aquella harmonia,
unió i solidaritat que
regnà entre tots els
participants.



FEST CARSERASY 6U14?

SA XERRADLTA:

I dial5 d'agost me'n vaig anar en es
molí d'en Blai i vaig sentir es
falangistes com partien. Tothom estava
assustat. I sa madona diu: "Ves-te'n de
per aquí, Toni. Te n'hauries d'anar". I
me'n vaig anar devers fioqueta, a sa caseta
del tio Francisco, d'en Xisco de na
Manuela. I d'allà partírem de cap a Son
Aiell i hi havia en Pep Saig, es sogre
d'en Toni Moixet i d'en Miquel Frare,
mestre Nofre de Llampí i jo. I partírem
set o vuit de cap a Sa Serra de Son
Llompart: en Pep Saig, en Xisco, mon pare,
es conco d'en Xisco, en Gabriel de Son
Hiell... I va venir mestre Joan Saig, son
pare de n'Àngela i ens digué: "Veniu,
veniu, a s'escola. Perquè si no veniu vos
mataran. Tots es qui no compareixeran sera
afusellats". I... que feim, que no feim?
Tornàrem a mare i mestre Hofre, no. Aquest
se va amagar per dins sa Síquia Reial,
davall els batzers, no va comparèixer.
Llavors des cap de poc temps mos vàrem
presentar a files. Vaig anar vuit dies
aquí baix, a Son Suredeta. Jèiem a un
femer. Sentíem renou, els rotjos feien
renou i era qué se volien reembarcar. Va
venir un sergent, jo era molt tranquil, i
me va dir: "Vine aquí". Em va raanar cent
metres més enfora dins sa garriga i em
diu: "Posa't aquí i si fan renou, alerta,
perquè en fan molt. Mos volen envestir". I
jo , vet-ací el món! encara no va haver
fuit com vaig agafar sa manta, jèiem en es

serè, maldement fos en s'estiu i trutrup.
Es sergent va venir es cap d'un temps i Jo
dormia. "Tu dorms". "No, senyor". "M'he
cansat de cridar-te". Això era a Porto
Cristo i era que se'n anàven aquells,

5'hi va haver un de Manacor, un tal
Martí Galmés, que tenia sa família amb sos
ròtjos {quan acabàrem anàrem cap a Palma,
desfilàrem i ens daren un dia de permís.
Llavors mos repartírem pels pobles,
íoltros anàrem a formar batalló a Campos i
n'hi va haver a Andratx, Sa Pobla,
Felanitx.) Aquell Martí se n'anava molt
decepcionat pensant "trobaré mon pare i ma
mare morts amb sos rotjos". Però no va
esser així sinó que els va trobar ben vius
i ben contents i aquell feia sa propaganda
de Io que Ii havien dit a ca seva.
Restaren amb es rotjos a dins una cova

rw
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LAMO EN TONI REGALAT
fM.

arran de Ia mar, si Ii volien ajudar t
pelar patates, ajudàvem i si no, no els
obligaven a fer res mai. El dia que
s'embarcaven només els varen dir: "Qué
voleu quedar o voleu venir amb nosaltres?1

A aquella gent els hi sabia greu abandonar
ca seva i varen dir: "Quedarem. Però, mos
pensàvem que després se girarien, mos
fotrien un tir i mos matarien." Però nc
els varen dir res, els tractaren molt bé.
Això només ho varen contar un dia. Quan es
donaren compte de què deia això, el
privaren tot d'una de dir sa veritat,
Sinò, l'haguéssin duit a Illetes.

* El capità Bayo va escriure un llibre
sobre el desembarc i diu que hi vengueren
molt innocentment...

Jo no sé... Soltros teníem un
tinent, el 32, que Ii deien Sitjar, i era
molt republicà i ell i es cabo i no sé qui
més des botiquin se n'anaren i varen dir
si aquell tinent nostro havia vengut amb
ells; era de Santanyí.

* Quin record teniu del Comte Rossi?
(El seu nom era Arconobaldo Buonacorsi)

* El vaig veure. Era un home que feia
por, Un faixista d'aquells grossos, Un
maton, aqueis home. Femeller, per Io que
jo i sa gent havíem sentit; i ses que se
va tirar per Palma, famelles d'alta
categoria. Crec que per Maria no hi va
arribar a venir, però no ho sé cert,
perquè llavors noltros ens anàrem, . .

* Fou millor anar-se'n o quedar?
* Va ser millor anar-se'n que quedar

pel poble. Mira, va venir de permís en
Joan Porret de madò Cotxera, que ja és
mort, es teœps que mataren aquells de
Puntiró, Son Pare d'En Puro, En Jaume
Gual, Son Pare d'En Mio i-tres més que se
salvaren que eren l'amo En Jaume Pastor
que va fugir, mestre Sofre de Llampí i
l'amo En Miquel Cuquet, Mestre Sofre tenia
una neboda casada amb un tal Cifre que
descendia de Santa Margalida i si el Bon
Jesús, que era els qui els escabetxava,
era cabo, aquell era sergent o tinent i
mestre Sofre se salvà per aquesta paraula:
"Llorenç, o Llorenç!", "Què" diu s'altre;
"Coneixes en fulano", "Si, per què?", "és
casat amb una neboda meva" i xerraren un
poc amb es xófer i els se'n dugueren. EIs
haurien despatxats. Aquell va tenir por de
s'altre. M'entens? Feren de tot!

%̂'
>*-

* EIs vostres records de soldat, quins
són?

- Estàvem a Binissalem i mos n'anàrem
a Palma per embarcar-mos, amb es tren (14
de Juliol). Desembarcàrem a Vinaròs,
d'allà amb tren a Castelló i Almaçora.
D'Almaçora ens dugueren a primera línia
no, estarem uns tres mesos un quilòmetre
enrera des front, per Burriana i
Vilareal,.,.Un dia me cercava Ia mort.
Anàrem a primera línia i es vespre, renou
i renou! Tots s'aixecaren manco jo que era
molttranquil. Es renou era que es rotjos
reemplaçaven peces per l'endemà donar-mos
"cacavets". Es sergent llegia ses cartes
per a repartir i varen tirar in
"ximponasso" i va rebre. Es sergent Ia
duia un poc de jo perquè sempre arribava
es darrer, sempre era per Castelló. A sa
xabola era es primer en arribar; a formar,
es darrer. Me va enviar a cercar-ne dos
que eren dins sa xabola, des de sa
trinxera, enmig de ses bales. Vaig trobar
en Puigserver, allà arrufat, tot assustat.
Li vaig tapar sa falta i vaig dir que no
l'havia vist. Però es sergent, es cap de
mitja hora, m'hi torna enviar. I Ii vaig
dir: "Mecagondena, puta! Passem davant i
sinó a puntades de peu! Què m'han de matar
per sa teva culpa? Jo he vengut quatre
vegades i no m'han ferit." Ses bales, pes
camí, creuaven.
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En Ginés, s'altre que cercava, a Ia fi

va comparèixer; I es tinent Ii va posar sa
pistola en es pit. Ja és que se va sebre
defensar: "Yo quería venir, mi teniente.
Pero me he caído y me he dado con las
cartucheras en el estómago y me hequedado
sin sentido" Ii va dir. A un de Campanet
que es va girar a darrera, es va pensar
que volia tornar enrera de por, i Ii va
envergar un tir.. No va morir. Un os Ii va
desviar sa bala. L'operaren a les onze des
vespre a Castellò.

L'arao En Toni em conta fil per randa,
com si fóssim allà mateix, amb una
expressió molt viva, les peripècies
passades per ell i dos companys més on un
d'ells morí i l'altre quedà ferit. Sentim
el xiulo de les bales í preparam Ia xabola
per poder dormir, recollint matallassos,
palla, mantes dón fos manco el darrer
vespre que tot quedà destrossat pels
"ximponassos" dels rojos.

* 5o vos va passar res a Ia guerra?
* Bo, gràcies a Déu. Jo sempre he

estat molt tranquil. Això m'ha ajudat
molt, Hi havia homes molt més valents que
jo i agafaven una nerviada i no hi havia
manera.

* I quan acabà Ia guerra?
I una vegada acabada sa guerra,

s'acabà es menjar bé. No vull dir que
tatíssem fam, però un poc de rusca, sí.
"Mos daven molt poc menjar. Llavors amb un
mes i mig mos llicenciaren. Vaig venir de
sa part de València.

* Contau Ia tornada a Mallorca
* Es mateix any vaig anar a ses metles

a Son Josep, devora S'Indioteria. Jo era
bo per espolsar raetles, no te dic
mentides. En haver-les acabades vaig anar
a Sant Miquel, una finca des metge Perico,
es sogre de s'apotecari.. Després em vaig
llogar amb una cosina meva de s'Esgleieta,
de llenyater. Fèiem dos viatges a Palma
cada dia. Hi vaig estar dos anys. Després
vaig tornar a Maria i aquí me teniu. Tenia
34 anys (L'any 45).

* Quines ocupacions heu tengut a
Maria?

* Un parell d'anys, tenia un cavall i
un d'En Biel Cirerol i llaurava, conreava
10 nostro i feia qualque jornal. Vaig
tenir una hemorràgia i vaig anar de
metges. S'hi havia que deien: "Això serà
un enfitament". I vaig anar a desenfitar-
me a l'amo En Joan de S'Hort.

Ens conta tots els detalls de Ia
malaltia i Ia seva convalescència. Em diu
que deu Ia seva vida a un vermell d'ou que
11 va dar Na Bàrbara, Ia germana d'En

6<116)

Xisco des llums. Acaba dient: "I encara
som viu. "

També conta un altre succés en què es
va trobar estret treguent un niu de corb,
a devers es Bec d'En Ferrutx,

* A quina Edat vos casàreu?
- Jo? MoIt vell, als 42 anys. Amb na

Catalina Mas Carbonell.
* I aquesta afició a l'excursionisme?
- Es una cosa que sempre m'ha agradat.

Córrer, botar, caminar, . . . Igual com quan
era jove, o quan feia es servici. Jo crec
que es caminar és una de ses medicines
bones que te pugui dar un metge.

La corda no s'acaba fins que és hora
d'anar a sopar, Xerram d'En Franco, de
quan era Comandant Militar de Balears, de
Ia vinguda del germà d'Alfonso XIII a
inaugurar l'escola, i moltes altres coses.

La història de l'amo En Toni és única,
irrepetible, com Ia de tots. Ara Ia
coneixem un poc més així com Ia seva
personalitat, ès un home que Ii agrada més
anar a Santa Margalida a peu que escriure
una plana i que aquests darrers dos mesos,
als seus 77 anys, ha pujat al Massanella i
al Tomir, les dues muntanyes més altes de
Mallorca, després del ïïuig Major.

Magí Ferriol
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Pàgina Biblica.
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Si Dêu ho vol, prest
es confirmaran un parell
de joves.

TaI vegada molts ens
preguntam: què és aixo de
confirmar? Per a què
serveix? Serà bo per fer
doblers? Tendré més poder?
Seré mès cosa si me
confirm?

Primerament hi ha que
dir que ni Ia confirmació
ni cap sagrament és art de
màgia o bruixeria o qual-
que cosa que es produeix
per generació espontània.

Una acció sagrada, com
Ia confirmació, suposa Ia
voluntat personal, lliure,
conscient i decidida de
cada un, unida sempre a un
compromís social.

Diu Sant Pere, en el
llibre dels Actes dels
Apòstols, 2,38: "Conver-
tiu-vos i feis-vos batiar
cada un de vosaltres en
nom de Jesús, el Crist, i
'rebreu el do de l'Esperit
Sant.

Si cada
batiar pel
convenciment
personal i
seria aixó
confirmació.
Joan, 3,5:
l'aigua i

un es fes
seu propi

, per una fe
lliure, ja
Ia mateixa
Ho diu Sant
"»éixer de

de l'esperit.
Séixer altra vegada a una
nova manera de pensar, a
un nou estil de vida. Un
dia ens feren néixer, ara
s'ens proposa que nesquem
totsols, des del pensa-
ment, des de Ia conscièn-
cia. Que un mateix sense
coaccions de ningú obti
lliurement pel moviment de
Jesús.

L'entrada al regne o
moviment de Jesús no esde-

egoïsta, com per voler
salvar Ia vida o l'ànima
d'una manera particular o
treure'n profit; és
qualque cosa desinteressa-
da. Es un compromís amb Ia
societat, amb el poble.
Per això deia Jesús: "el
qui vulgui salvar Ia seva
vida Ia perdrà, però el
qui Ia perdi per i amb els
altres Ia retrobarà".

L'acceptació d'un bap-
tísme o confirmació du
dins ella mateixa uns fins
que cumplir, un camí a
seguir, un compromís
seriós, sense beaturies,
hipocresies i falsetats.

Amb aquests sentit el
profeta Jesús de Hazaret
es fa seves unes paraules
d'Isaïes: "L'esperit del
senyor és sobre meu,
perquè ell m'ha ungit^

m'ha enviat a portar el
missatge joiós als desven-
turats, a anunciar als
captius Ia llibertat i als
cecs el recobrament de Ia
vista; a posar en lliber-
tat els oprimits i procla-
mar l'any de gràcia del
senyor".

Amb una paraula, el
batiat o confirmat sap que
és fill de Déu i viu com a
tal. Sap que Ia humanitat
serà una sola família i
comparteix aquesta utopia.
Creu que tots són germans
i és de tots l'herèncía de
l'únic pare Déu. Per això
no Ii fa por, donar Ia
vida per aquests motius
vessant, si fos necessari,
Ia sang dins Ia copa dels
màrtirs.

Pere Fons
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DEMOGRAFIA
EMS HAB DEIXAT

Josep Ferriol Auraques, aorí el
dla 8 de naig a l'edat de 80 anys.
Va viure al carrer de Sa fiavaI, 28.

Pere Carbonell Ferriol deixa de
viure entre nosaltres el dia 18 de
maig a l'edat dè 89 anys. El seu
domicili era el carrer Roses n5 13.

Francesca Flexes Fortina, ha
nort a l*edat de 90 anys, el dia 27
de Haig a Ciutat, on tenia el seu
donicili.

Que descansin en pau.

BE»¥I¥GDTS

f* -.
Í7* "'-V'i'

*Ëjfî
^AXÍ*~v

En Miquel Ferriol Soler entrà a
formar part del nostre món el 17 de
maig. BIs seus pares són n'Bsteve i
na Francesca.

Na Martina Perelló Bonnin nasquè
el dia 22 d'abril. Es filla de Pere
i de Maria.

Que tot siga enhorabona

EL TEMPS

Les temperatures han estat
aquest »es constants i suaus,
amb uns dies calorosos, La
nàxifta, de 242C, fou el dia 17.
EIs dies 12, 13, 14 i 15,
arribaren a Ia fcínita que fou
de 132C1 861S l/«2 havien
plogut, que és »tolta d'aigua

pel »es de maig, repartits de
Ia següent manera; dia 7, 3'S
1; dia 11, 52 1; dia 12, 13 1;
dia 13, 11 I 1 , dia 23, 18 1, i
dia 27, 9 I 1

Durant el «es d'abril
caigueren 60 l/«2 (1 I 1 dia
29),

VOCABULARI RELACIONAT AMB
COTXES

Barbarism«
Embrague
Freno
Asienlo
Maletero
Ventanilla
Seguro
Panal
Mondo
Foro
Limpioporabrìsas

Forma correcta
Embragament
Fre
Seient ^
Maleter
Finestreta
Assegurança
Plafó
Comandament
Far
Eixuga-parubfisa

CONSELL IMSULAR DE MALLORCA

/OCABULARI RELACIONAT AMB
','¿: 'ESTUDIS

>

Barbarismo

Quaderno
Lliteratura
Borrar
Tissa
Estodiar
Companyero
Recreo
Possillo
Bombilla ' '
Bolígrafo
Lapii
Sobressalienle
Bien

Formo correcta
Quadem
Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar
Company
Esplai
Corredor
Bombeta
Bolígraf
Llapis
Excellent
U

OMSELL IPiSULAR DEMALLORCA
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Goncenïració de k
^rcera edat.

CRESTAIG
Bn Ia concentració de Ia Tercera

Edat a Crestaig, hi participaren de
Maria 160 persones. Es calcula que eren
uns 4.000 de tota Ia comarca d'Inca.

Tots els pobles hi participaren
d'una manera i altra en aquesta festa.
EIs nostres majors hi aportaren
l'actuació de l'amo En Xesc de Son
Cloquis amb Ia seva guitarra i Ia
ximbomba acompanyat de Ha Joanaina
Tugores, i Ia de Ia Banda de Tambors i
Cornetes, dirigida per l'amo En Tomeu.
Per Ia seva brillantesa foren
mereixedors d'un diploma.

Votes § destacar a dins el conjunt
foren una gran paella aportada pels
poblers on hi caberen 8 sacs d'arròs, i
no era' plena.

Ademés dels glossadors de Xaria
actuaren En Joan Planisi i En Socies.
EIs de Maria se'n recorden d'aquesta:

M'agrada anar a passejar
i gastar qualque pesseta
serà pitJor Son Dureta
que un bon vici de glosar.

Conten que els vellets de Maria,
ballaven coa a perns de rifa. Però no
cregueu que ballassin anb cap dona de
Maria. Aprofitaren les externes, i bé
que feren!

Donanfs de Sang.

L'Associació de Donants de Sang fou
fundada l'any 70. Actualment hi ha
23.000 donants de sang a Mallorca. L'any
passat es recolliren 50.000 litres de
sang.

Dia 12, a les 6 del capvespre, hi
haurà una gran concentració aquí, a
Maria.

De tot això ens informa Sa Maria
Sureda, encarregada local de dita
Associació. EIs pobles participants
seran: Ariany, Petra, Santa Margalida,
Muro, Llubí, Pina, Sant Joan, Lloret,
Costitx, Can Picafort, Sineu i Maria,

S'han convidat tots els batles
d'aquests pobles. Si vénen tots hi haurà
una bona moguda de batles.

El programa, amb les seves
possibles variants, serà el següent: La
primera part es realitzarà dins el
temple parroquial i Ia segona a Ia plaça
des Pou.

I: Acte religiós
Ofrena i ball d'Oferta.
Cor Parroquial de Maria.
Paraules del Batle de Maria.
Coral "Fra Juníper Serra" de Petra.
Imposició d'insígnies.
Paraules de D.Víctor Gistau, presi-

dent de l'Associació de donants de Sang.

11: Berenar per tothom.
Bulla, festa i sarau per llarg
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BHLLTT de noHeîes
FQRH DE MARIA VAGA DELS EHSEHYAlTS

A tots els veïnats del poble ens ha
arribat un paperet que ens donava Ia
notícia de què -el forn del carrer de
l'Església, es tornava a obrir a partir
del mes de Juny.

Des d'aquí Ii dam Ia benvinguda i
que tenguin una raolt bona estança entre
nosaltres.

KoIt llarg s'està fent el conflicte
a l'ensenyança pública. El deteriorament
i desànim s'està fent patent a tot el
que afecta al sector: professors, pares
i alumnes, principalment. I per acabar
d'arrodonir els problemes, ara s'na
convocat una vaga indefinida. Esperen
que el seny arribi als representants
dels sindicats i als del Kinisteri i
s'arribi prest a una solució.

FESTA DE FI DE CURS
Malgrat Ia vaga, i per si Ia cosa

s'arregla, el Claustre de Professors de
Ia nostra escola està preparant una
festa de fi de curs pel proper dia 22 de
Juny, a les 7 de l'horabaixa, festa que
sempre sol esser molt simpàtica.

REUHIo DE PARES
El passat dijous, dia 19, tingué

lloc a l'escola de dalt una reunió de
l'Associació de Pares, per analitzar i
explicar Ia decissió del Claustre
d'adelantar Ia jornada continuada 15
dies, per culpa de les obres.

Ens contaren que Ia cosa fou molt
moguda, amb moltes protestes, i una
actitud molt contrària a Ia jornada
continuada.

TEMPS DE CQHGRESSQS POLfTICS
Així és. EIs passats dies 21 i 22

de Maig tingué lloc a l'Auditórium de
Palma el 9è Congrés del Partit Socialis-
ta de Mallorca-Esquerra Hacionalista,
Dia 28, al Casal de Cultura d' Inca, el
5è Congrés de Ia Unió Socialista de
Mallorca (PSOE). I els dies 4 i 5
propers, també a l'Auditòriu«, tindrà
lloc el 3er Gongrés d'Unió Mallorquina.

Es coneix que Ia priaavera
desenvolupa més bé les idees polítiques.

N̂ ê ?
N^AS AV \

PUBLICACIONS DEL CIM
Bl passat divendres el Consell

Insular de Mallorca va convidar a sopar
als representants de les Revistes de Ia
Premsa Forana a un restaurant d'Algaida
amb motiu de presentar Ia seva edició de
l'estudi "ORIEHTACIONS PER A LBS BASBS
DE PLAHIFICACIó DE L'ACCI6 SOCIAL A
MALLORCA", fet per l'escola
Universitària d'Acció Social, aixi coa
l'enfocament de Ia seva Política Social
a dins Mallorca i Ia col·laboració en
aquest aspecte amb els Ajuntaments. Bl
temps del café, feren un petit parlament
Ia Senyora Joana Vidal, presidenta de Ia
comissió d'Acció Social, Ia Sra.
Catalina Mir, cap del Gabinet de Premsa
del C.I.M., el Sr. Joan Verger President
del Consell Insular de Mallorca i Sr.
Gabriel Massot President de l'Associació
de Premsa Forana, les paraules del qual
foren les més aplaudides i cel.lebres
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EHLLTT de noHeìes
ACLARIMEHTS SQBRE LES PIKTADES

Moltes diferents interpretacions na
tengut el comentari que sortí al Bullit
de Sotícies passat amb el títol de
"PINTADES ISDEPEKDEHTISTES", que dife-
reixen completament amb Ia intenció
original amb què es va fer l'escrit. En
vistes d'això voldríem aclarir, encara
que qui hagi seguit Ia línia de Ia
revista ja ho sap, que ens referíem a
les relatives a Ia normalització
lingüística a Ia retolació pública. Ens
sap greu que, per manca d'aquesta
especificació, s'hagin arribat a
conclusions errònies sobre els objectius
de Ia revista.

GANES D'ABAR A SQPAK
Crida l'atenció que a tots els

sopars que últimament ha organitzat amb
caràcter oficial el nostre Ajuntament,
Unió Mallorquina hi té més convidats que
ningú. En el darrer que coincidia amb el
ple que va celebrar al nostre poble Ia
"Mancomunitat del PIa" per tractar
l'-assumpte del servei de Policia Rural,
n'hi havia que anaven acompanyats dels
seus parents. Hi assistien per cobrir
les places dels que no hi van?

EU arbres
DeIs carrers
Tan
La çeva
ViQi

Bona mà
tèngue
Ei qui
Les1

Semb^a

COHCURS DE CARTELLS. ARTICLES I GUIQSS
La Cambra Oficial de Comerç,

Indústria i Savegació de Mallorca,
Eivissa, Formentera i de Menorca, promou
una campanya de "IMATGE I DEFESSA DEL
MEDI AMBIEST" i per això convoca uns
concursos de cartells, d'articles i
guions, radiofònics o de TV, que hauran
de publicar-se o emetre's als medis de
comunicació social de Balears.

EIs autors guanyadors del primer
rebran 1.000.000 de pessetes cada un.

EXCURSIÓ DE PÀRVULS I GUARDERIA
Bl dijous passat els nins i nines

dels pàrvuls de Ca Ses Monges i els de
Ia Guarderia varen disfrutar de valent
gràcies a Ia visita que feren a l'Auto-
Safari i Zoo-Baby de Sa Coma.
Acompanyats de les seves mares i/o
encarregats observaren els animals,
dinaren a Ia garriga i Jugaren amb
l'arena de Ia platja. I a dins l'autocar
donaren bona feina al micro, cantant i
contant tot allò que els diverteix.

BQUTIQUE" ES EL PQRT D'ALCfrDIA
Fa pocs dies un paisà nostre i soci

de Ia nostra Associació, en Pau Ribas,
va inaugurar en el Port d'Alcúdia una
"boutique" de roba per gent jove i no
tan jove que vol anar a Ia darrera moda
duguent models exclussius. El seu nom és
"CLASS" i es troba en el complex
turístic "Alcudia Garden" just a devora
el moll.
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Poemes i woses
Aquí vos desxifraré
des fet es significat,
que va ser aprofitat
per aquell qui patengué
es seu cos servia bé
abans d'entrar sa Corema:
Tenia sa sala-plena
i de xots ple es sementer.

>̂

No se trobava tan bé
es pobre .treballador
que un parpal i un picó
eraprava per feina fer.
Una cançó vos diré
que en aquell moment cantà
molta gent recordarà
pels significats que ella té.

Ambmolta pau i concordi
férem es dijous Jarder
set infants i ma muller
sopàrem d'un panet d'ordi.

El qui tenia es tipava
de xot i conill torrat,
era dia assenyalat
i el ric molt ho celebrava,
però no tothom es trobava .
arab mateixes condicions
a pesar de molts pregons
sa boca al vent badava.

Una llei va imperar
quan yenia sa Corema
que tenguent sa panxa plena
sols Ia podies mirar;
Ho ne podies menjar
de llom, tarapoc sobrassada,
una llei te condemnava
Ia teva ànima castigar.

En aquell trist repertori
es pobres respectaria
i a treballar aniria
arab oli i panets d'ordi,
tenia dins sa memòria
s'alarma del bon rector
que amb el seu resolt sermó
les preparava Ia glòri.

Si sofriu molt a Ia terra
les deia el predicador,
en el cel, Nostro Senyor,
vos darà Ia mel en gerra,
no hi ha dreta ni esquerra
allà en l'eternitat
ŝ un món coordinat
'la no hi existeix Ia guerra.

El qui podia matava
un porc per poder menjar
i 1'havia de companej ar
perquè l'any molt s'allargava,
però si ell respectava
set setmanes de corema
Ii venia a Ia neta
endemés que no pecava,

Es mando en aquell temps
a sa gent molt alarmava
dins el seu cap Ii aficava
aquests sagrats manaments.
Eren deu omnipotents
que Déu les havia dictats
i havien de ser respectats
perquè se salvàs Ia gent.

/

Queia en pecat mortal
tot aquell qui carn menjava
si sa Corema burlava
el jutjava un tribunal,
a damunt un cadafal
s'incrèdul era jutjat,
severament castigat
de forraa molt inmoral

Mirau quin modo d'obrar
en aquell temps que susava
es mando raolt se cuidava
de molta gent controlar,
les procurava fermar
dins un gros nuu corredor
carregant-los de temor
pel cel poder alcaçar.

A sa gent fugir sa por
després de passar molts d'anys
a dins uns moments extranys
canviaren Io seu so.
Los rebentaren el cor
en els que se desviaven
però no se ressignaven,
de l'infern no ne tenc por.

Aquellallei va prescriure
menjar carn ja no és pecat
Io que s'usà temps passat,
són coses que nos fan riure,
menjant porc fa més bon viure
i a s'ànima no sent pesar,
procurau no dijunar
cuinar quilo i no lliure.
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PoPTflpÇ1 v / L M i u O O i
Deixau ses supersticions
i es sermons que puguin fer,
es cos alimentau bé
i això són ses condicions.
Aquell qui vengui en cançons
que vos vulgui protegir
d'ell n'heu de fugir
que vos crearà trastorns.

Adorar Déu consisteix
en no robar ni matar,
tothom ha de treballar
a Io que Ii requereix;
cada qual si així compleix
farà bona obra a Déu.
El qui roba Io que és teu
un gros càstig se mereix.

Mirem el bell camp cuidar
que n'és el Déu vertader
tota sa facultat ell té
per poder-nos sustentar
el bon. aire respirar
i contemplar Ia rica flor,
mos enalteix nostro cor
i es modo de disfrutar

Déu a tots mos regalà
un gran jardí molt florit,
de tot arbre ben guarnit,
l'animal no descuidà.
Va dir: vos heu d'estimar
perquè no hi fa falta res
de tot ell hi té comprès,
podeu menjar carn i pa.

Però sa humanitat
aa desviat sa consigna.
Es cami que se trepitja
a Déu cerca destrossar.
Cada qual a Io seu va,
no existeix sa germendat,
s'ambiciò mos ha arribat
que un amb s'altre es vol matar.

Si es dia arribas
que se declaras sa guerra,
el món de dreta i esquerra
i Io creat se destrossàs
no valdria Io sagrat
els miracles prescriurien
per igual Io passarien
el pobre i s'acomodat.

Climent Garau i Salvà, 17-4-88.

.._. . ̂  . T I

Amb una gran esperança
es quintos del quaranta-tres
feren un dinar pagès
jí ses basses de Vilafranca.

Hi ha bastanta saó
enguany a dins es sembrat
i n'hi ha un que ha dinat
i ha vengut de Llucmajor,

Amb una gran alegria,
què tots hi vàrem dinar
i molt que les va agradar,
i tots eren de Maria.

En s'estiu ja no fa fred
i mos fa es sol ben calent
i mos feren es president
en Pere de Son Canet.

Tots es de 'sa Tercera Edat
han de fer una excursió
i faran pagar, a Io millor,
i no serà exagerat.

En Fere de Son »iell
és una bona figura
i algun dia per ventura
podré berenar amb ell.

Sa tenda des Comellar
és un local grandiós
i hi van de dos en dos
quasi sempre a comprar.

Andreu Forteza
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CORREU OBERT

AL SENYQR' ANTQNI LLUC MAS;

Estimat senyor; .
Després de llegir U seva

carta a Ia revista FENT
CARRERANY danunMa "qüestió" de
Ia Biblioteca, intentaré
aclarir, si és que puc, el que
va passar,

Quan es va obrir Ia
biblioteca Ia persona
responsable era En Magí Ferriol,
EIl baixava a Palma anb »olta
freqüència a fer cursets i
reunions de bibliotecaris,
dedicant-hi »oltes hores del seu
temps lliure, Això /o feia
gratuïtament i just aconseguí, a
petició seva, una subvenció per
a les depeses de desplaçament,

Però per no poder estar
sempre al front d'aquesta
institució i per no tancar-la,
demanà ajuda als seus cowpanys i
als alunnes »ajors, els de
vaitè, Així d'una manera
rotatòria tots aquests alumnes,
incluïda n'Antònia, ajudaren a
Ia biblioteca, Aquesta nina
perquè era »olt assídua a Ia
biblioteca, perquè és »olt
responsable i Ii agradava »olt
estar-hi, se'n encarregava quan
ell no podia,

N'Antònia, que té un
caràcter fort, el curs passat ja
va tenir problenes anb una sèrie
de gent que no hi anava per fer
feina i més d'un pic ens va dir
que va haver der treure'ls
defora i tancar, Això es va anar
repetint i, a principi d'aquest
curs, crec que era pel setembre,
Ia cosa es va degradar i
sorgiren «oltes protestes, No
per ella, sinó per Ia gent que
hi assistia,

En Magí, davant aquesta
situació, Ia va cridar i ella
vengué quan jo era al davant
(per això ho puc corraborar),
EIl Ii va demanar si es trobava
en coratge de continuar, ElIa,
»olt inpotent davant aquesta
gent irresponsable, Ii va dir
que no,

•Jo no sé amb qui va xerrar
vostè, però els qui esta« aquí
dedins i hem vist el que va
passar podem dir, i a»b aquest
cas, Ii puc dir, que a N'Antònia
NO se Ii va dir NO TORNIS,

M'agradaria haver aclarit
un poc Ia situació, Si ha estat
així, me n'alegr,

Rebi les »eves salutacions

Ana Mi Barón

A ANTQNl LUJC MAS;

He de rebatre totes les
mentides que vares tenir nassos
de publicar a Ia revista del «es
passat i al »ateix te«ps aclarir
tot el que, "amb totes les ganes
d'arreglar la cosa", has
embullat,

I e« sap greu, perquè de
tota aquesta »andanga, qui en
sortirà »és perjudicat és qui
«anco culpa té,

Crec que ets un investigador
*olt »al intencionat o,
simplement, un »olt »al
investigador, Si has parlat a»b
tantes persones, ¿per què no has
parlat amb »i? ¿Per què no has
parlat amb Ia resta de »estres
que cada dia patien les
conseqüències de Ia falta
d'ordre dins Ia biblioteca? ¿Per
què no has parlat a»b els
infants que deixaren d'assistir
a Ia biblioteca perquè no hi
podien fer feina? ¿0 anb els
pares que, coneixent Ia
situació, prohibiren als seus
füls a assistir-hi? Això
demostra que just has investigat
Ia part que pogués afavorir les
teves errònies, o «al
intencionades, conclussions,

és «entida que n'Antònia en
vengués a contar els desastres
que passaven a Ia biblioteca, A
n'Antònia, Ia vaig cridar jo, a
través de Ia seva germana,
precisament «olt extranyat de
què no em vengués a contar els
problemes que tenia a Ia
biblioteca, El claustre n'estava
cansat dels desastres, tant
interns, co« als envoltants de
Ia biblioteca que es trobava al
dia següent, Les xerrades que
vaig tenir anb ella (foren »és
d'una anb cridades d'ordre als
al,lots i repetició de
problemes), ens varen dur a Ia
conclusió de què no podia
raantenir l'ordre i que era
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CORREU OBERT

millor que deixàs la biblioteca,
Això vaig deixar que ho decidís
ella i no jo, D'aquestes
xerrades hi ha »estres que en
són testimoni,

Tens raó amb el que dius de
Ia família de n'Antònia. Seria
hora, tal vegada da, entre
nosaltres, trobar una solució
per ajudar-la, Però no, de cap
manera, i aqueixa és Ia neva
responsabilitat, a costa del mal
funcionament de Ia biblioteca, I
en aquests moments aquesta
funciona »olt bé, Ia qual cosa
demostra que Ia decisió no fou
errònia,

El que al cap d'un mes hi
hagués una nova responsable,
crec que també fou positiu ja
que aquest servei no podia
quedar desatès, M'acuses de què
és una persona molt relacionada
amb »i; també ho era N'Antònia i
tots 'els que m'ajudaven a Ia
biblioteca,

•Qüestions econòmiques; les
quantitats que es donen com a
subvenció per part de
l'Ajuntaroent són ridícules, Jo
no cobrava res <al cap de tres
anys vaig cobrar una subvenció
en concepte de viatges a
Ciutat), quan s'encarregà
N'Antònia vaig aconseguí que
l'Ajuntament subvencionàs el
servei amb cinc ail pessetes
mensuals que seguí cobrant Na
Catalina, l'any passat, 1
enguany, vaig poder augmentar Ia"
subvenció a de mil pessetes
mensuals, I seguiré lluitant per
a qué es crei una plaça de
bibliotecari con Déu »ana, anb
un sou just, totd'una que hi
càpiga dins les possibilitats
pressupostàries del nostre
Ajuntament, I això sense tenir
en compte qui ocupi si càrrec de
bibliotecari, La qual cosa et
pot fer pensar que n'Antònia pot
tonar-se fer càrrec de Ia
biblioteca; serà »ajor, »és
madura i capac

Tot el que fa referència a
aquesta carta es va parlar a les
següents comissions de govern;
9-10-87, 13-11-87 i Ì2-2-88,

Voldria recordar-te que
formes part d'un dels partits
que signaren amb nosaltres un
pacte per a governar el nostre
Ajuntament, I per tant crec que
hem de seguir un altre camí per
a comunicar-nos aquestes coses,
perquè sempre n'hi ha que
s'engreixen amb els problemes
dels altres,

Per acabar ja, Toni, és molt.
baixa aquesta manera d'actuar,
Te n'aprofites d'unes persones
dèbils per aconseguir el »eu
desprestigi; has usat aquella
tàctica de ";<erra malament de
qualcú, encara que no sigui
vera, que qualque cosa queda",

Atentament

Magí Ferriol

PINTADES INDEPENDENTISTES

Vaig quedar molt sorprès
quan el »es passat estava
llegint Ia revista "FENT
CARRERANY" i en el "Bullit de
Notícies" hi havia un apartat
que es titulava "PINTADES INDE-
PENDENTISTES" i en el »ateix es
deia que aquesta revista
compartia les mateixes idees que
els grups independentistes,

Després de pensar-ho una
estoneta i tirar un parell de
números atrassats, vaig poder
comprobar que aquesta revista no
havia dedicat cap editorial (que
teòricament és allà on es
defineix una publicació) alguns
fets com els següents;

-Que al nostre poble encara
haguem de suportar les lletres
de "Casa Consistorial" a Ia
façana de Ia Casa de Ia ViIa 1*

-Que l'estiu passat molts
de dies festius es deixava
onejar Ia bandera d'Espanya"al
balcó de Ia "Casa Consistorial",

-Que actualment encara
quedin no«s de carrers escrits
amb Ia llengua d'Espanya al
nostre poble,

Aquesta revista que diu
comparteix idees independentis-
tes no ha dedicat mai cap edito-
rial a aquests fets, ni per
alabar-los, ni per denunciar-
los, ni s'hi ha declarat »ai a
favor ni en contra, simplement
els ha oblidat,

P1D,- A Ia revista del «es
d'octubre i a Ia secció "Correu
Obert" hi havia una carta que
xerrava d'aixa, carta que jo
mateix vaig enviar, apart >i'aixo
s'ha fet un mutis,

X*
Miquel Morey i Mas,

fc^_
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A N1ANTONl LLUC HAS I ALTRES

Després d'haver llegit Ia
teva carta dirigida a Ia secció
»Correu Obert" de FENT
CARRERANV, he trobat motiu per
fer una sèrie d'aclaracions que
feia estona que em guardava i
qua a Ia fi m'he decidit a
realitzar, Vagi per davant que
en tot »oment estic qüestionant
l'actuació de determinada gent
des del punt de vista públic o
polític, i mai personal, Co» a
persones e« »ereixen tots els
repectes.

£1 que segueix, és producte
d'estar cansat de sentir dir
mitges veritats, que són les
pitjors mentides que es poden
dir,

De les afirmacions que tu
fas a Ia teva carta en
referència a n'En Magí, no hi
-perdré el terops en contestar-
ies, ni aclarir-les perquè avui
en dia les questions d'enxufisme
estan a l'ordre del dia al
nostre país i a Ia nostra C,A. i
als ajuntaments, i els punts de
vista d'uns i altres difereixen
clarament segons siga el vident,
Consti per davant tot que a ni
no em serveix de res el dir que
altres a altre moment ho han
fet, Per altra banda crec que en
Magí, que és el que ha
d'explicar-ho, ho fa a un altre
lloc de FENT CARRERANY, si et
serveixen o no les explicacions
és unaltre assumpte,

El que sí et diré és que fa
ja temps que sent rumors damunt
el fet i et record que el partit
que tu representes, el PSOE .en
aquests »oments, té un regidor
de serveis socials al nostre
Ajuntament i una responsabilitat
davant Ia gent en aquest aspecte
i si Ia irregJlaritat és tant
sangrant i injusta coa dius, ja
és hora que s'arregli, per el bé

de tots i Ia bona imatge de Ia
democràcia a nivell local,

En pla de conya, recordes
l'ofici i els càrrecs que en
Magí té dins el nostre poble, jo
et puc recordar si vols els que
tu has ocupat i no precisament
en pla de conya, o al nenys
així no voldria ho agafassis,
sin& co» a cosa seria ; ex-
secretari de Ia Societat de
Caçadors "Sa 6uatlera" i ex-
secretari del Moto-Club CQP DE
GAS, que jo sàpiga, càrrecs on
Ia teva labor avui es qüestiona
per els qui ara són directius
d'ambdues,

El problema existent entre
el PSOE i el grup dels
Independents de Maria, tenc clar
que ve des del «oment en que
noltros, els Independents,
decidim presentar-nos sols a les
eleccions municipals per
diferències de feina i pensament
arab el representants del PSOE a
Maria, El que estiguem dins una
democràcia ho permet i així ho
férem, Com a demòcrata que ets,
estaràs d'acord en jo en què
tothom té dret a defensar els
seus pensaments i objectius on
millor Ii paresqui i anb qui
millor Ii paresqui sempre dins
unes vies democràtiques,

Des d'un principi membres
del PSOE, ens han acusat de
lladres de vots i per tant
d'algún regidor »és al PSOE i
segons alguns diuen de Ia
majoria municipal, crec que
aquesta Ia teniu enfora i
analitzant el que segueix,veu-
ràs perquè ho dic,
A les eleccions de l'any 83,

el PSOE a nivell municipal va
treure un total de 460 vots i a
les generals del 62 un total de
443, AIs darrers comicis
electorals, a les generals el
vots obtinguts baixen fins a 354
i a les municipals fins a 347,
Com pots veure Ia baixada és
generalitzada i els 284 que

l'increment de vots d'UM, de 201
a 242 i Ia baixada d'AP de 535 a
386, demostren que els vots
aconseguits per noltros es
reparteixen entre dreta i
esquerra a «és de què l'índex de
participació i els cens augmenta
i l'abstenció baixa,

Sense cap dubte, gent
descontenta amb el que havia
passat políticament al poble
fins a n'aquells moments, va
canviar Ia seva intenció de vot
i va acudir a votar i donar-nos
Ia seva confiança, per Ia nostra
cara, sense sigles polítiques de
partit nacional i històric, ni
ideologia definida,

Tenc també per segur que
part de Ia gent que ens va votar
i que votava fins a Ia data, a
Ia dreta del poble, mai haguera
votat una llista d'esquerres
nesclada amb independents, En
referesc a dretes i esquerres a
nivell local perquè fins al
moment era el que hi havia, Veig
clar que a Maria hi -ha uns
siHils electorals que són
difícils de canviar,

Estam contents dels
resultats per esser Ia primera
vegada i ens sentim vàlids
perquè el vot de Ia gent així ho
va dir,

Les dades que et don,
consten a actes electorals i en
cap moment dubt de Ia seva
certesa ni de què no han estat
objecte de manipulació alguna,

^ /

\ tA
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Una vegada ja dins

l'Ajuntawent, els nostros camins
han estat diferents quan alguna
gent durant Ia campanya
escampava que érera el mateix,
Hem intentat fer feina, unes
vegades bé i altres no tant bé o
malament si vols, emperò sempre
des de Maria i per Maria, sense
extremismes polítics, Ha estat
feina no nolt espectacular, just
sembrar arbres i coses per
l'escola, en va dir una vegada
un afí al PSOE1

Per raons que no sé, tal
vegada estratègia de partit, no
ho sé, voltros no vos distingiu
per fer-ne molta, alguna Ia
teniu a aig fer, altra l'ignorau
i repetiu que amb aquest batle
no es pot fer feina.
Personalment crec que teniu un
bon canp d'acció i aoltes coses
interessants a dur a terae dins
els camps, de l'esport i els
serveis socials i seria una
llàstima.que es perdés,

Heu amenaçat en ronpre Ia
majoria »unicipal i per el
moment no ho heu fet per
voluntat de Ia »ajoria de
membres de Ia Agrupació Local,
el que en pareix bé si em deixes
diT-ho,

Ten en compte, que el PSOE
ja no és oposició dins
l'Ajuntament, ara és part de Ia
Majoria i té responsabilitats
municipals i fins a un cert punt
morals des del »ornant en què
firmàreu un pacte pel progrés,
Oemanau les coses con si
estàssiu fora, a l'oposició i
això, que ho fagi AP, ei pareix
normal perquè per pròpia
voluntat estàn fora de tot,
emperò voltros no.

Un punt cés que vull
aclarir, és el de Ia famosa obra
de Son Monjo, Aquesta és
il.legal, així de clar s'ha de
dir, i si l'únic vot a favor del
batle Ia va dur endavant, el
culpable és ell, no els

assistents a Ia Comissió de
Govern,

A Ia reunió de dia 1-12-87,
hi varen assitir 2 regidor d'UM,
2 dels Independents i 1 del PSOE
a «és dels tècnics municipals,
Vot, a Ia mateixa, just en
tenien els d'Uft, i 1 dels
Independents segons està definit
per Ia composició de Ia «ateixa
i els assitents,

La votació va quedar
reflexada a l'acta i a »és del
que és "oficial", en Toweu
Monjo, així ho trobava, i en
Guillem Bergas varen votar
afirmativament Ia concessió del
permís,

L'abséncia d'En Rafel Oliver
a Ia reunió és extranya, P'er
afirmar això ea bas en un parell
de referències que pot ser que
no et siguin vàlides, Per una
part el coneixement que en tenia
en 6uillem i confirmat amb Ia
seva presència fa pensar que el
grup socialista ho sabia, per
altra, en Guillem Carbonell el
«ateix dia i fora de
L'Ajuntament Ii va dir que
aquell vespre Ii aprovarien el
permís i per acabar en bas amb
Ia teva sortida verbal a una
reunió celebrada a l'Ajuntament
entre UM1 PSOE i IDM eh Ia que
tu digueres que "per escrit no
ho sabia", el que dur a pensar
que sí ho sabia d'una altra
manera, Un erro que crec que no
es repeteix de llavors cap aquí
és Ia falta de convocatòria per
escrit de les reunions i aquesta
en pareix una excusa nolt
ridícula ja que els legalismes a
vegades juguen a favor i altres
en contra.

Tot el que he exposat és pot
creure no esser que totes les
persones anomenades siguin
mentideres, El nostre grup amb
un vot en contra, que era el que
disposa», va votar un NO clar a
l'obra i així ho reflexa l'acta,

Quan el PSQE va voler
aconseguir, mitjançant una »oció
discutida a Ia Comissi* de
Govern de dia 26-5-88,
l'anulació del permís i passar
l'assumpte al tribunal
contenciós, ens abstenguérem ja
que Ia proposta canviava i si el
vot afirmatiu haguera prosperat,
i l'assumpte hagués arribat al
Tribunal i aquest haguera
dictaminat a favor, de Ia moció,
el propietari podria demanar
indeanització a l'Ajuntament i
haguérem entrat dins una

dinàmica de plets i recursos,
Pensàrem que no era procedent-ja
que noltros havíen dit Ia nostra
opinió Ia primera vegada,

Si tractam el tena- de les
discrepàncies entre en Magí i
membres del Moto-Club COP DE
6AS, on sincerament no crec que
el PSOE controli i «és tenint en
compte Ia gent que hi ha, crec
que hi havia part de raó per
problemes de maneres d'esser i
cada vegada ho veig »és clar,
Crec que uns i altres han
d'acabar les disputes i de fet
crec que aixf és, EIs problemes
de COP DE 6AS avui en dia les ha
de resoldre un regidor d'esports
i membres directius i socis del
mateix són conscients d'això,
Per altra part són directius i
socis que fan feina per dur
endavant a CQP DE 6AS, VuIl
rompre una llança en favor d'En
Guillem Jordà que en tot »oment
ha estat defensant al Moto-Club,

Finalment arribam al punt
que m'afecta a mí directament i
que no tant sols et vull aclarir
a tu, Després de Ia publicació a
ULTIMA HORA d'una crònica
firmada per Oratge on es
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denunciava la irregularitat
comesa per uns personatges que
descalificaven l'actuació del
metge i el practicant de Maria
mitjançant una carta areb una
sèrie de firmes falsificades i
que venia a servir de
justificació per "treure a llum"
les iguales,

Tot d'una vaig esser
contestat a un altre diari on
era acusat de servir de portaveu
del grup Independent en aquest
cas concret, E« reafir» en les
meves sospites i en bas en el
que segueix; Ia carta va esser
entregada a *EL DIA" a través
del sindicat U6T on va esser
duita per un ex-concejal del
PSOE de l'Ajuntament de flaria i
segons pareix per en Jau«te
6ergas personatge que ha trescat
per tots els espais politics i
que no és en aquest montent del
PSOE,

Fins aquí em crec les
afirmacions fetes per l'autora
de l'article que no tenc el
perquè considerar-la mentidera,

Després de totes les
converses que nenbres del partit
han sostingut en contra de les
iguales, que s4n lliures de fer-
ho, saber que sempre són els
mateixos els que s'han queixat
públicament d'aquestes i que les
característiques d'aquesta gent
coincideix amb l'individu que va

dur Ia carta a l'U6T, on ea
consta que te bones relacions,
no crec que Ia conclusió siga
molt difícil i *olts hi hauran
arribat amb jo,

Si una vegada llançada Ia
notícia i Ia manera en qué veia
l'assumpte algú s'ha sentit
ferit, mala sort jo no crec que
tot-hom s'hagi sentit
identificat amb l'acte i si n'hi
ha identificat a altres,

He d'aclarir que Oratge ¿s
un col,lectiu que va néixer ja
fa uns 3-4 anys a una caseta de
camp on assistiren a una reunió
persones que ara estan
repartides a distints espais
polítics, Uns al PSOE, altres
als Independents i altres no han
volgut saber res «és, al menys
públicament, Tots havien de fer
feina dins el col,lectiu i jo em
posava més endavant que els
altres si cab, Destacar que
n'Enric Pozo en un principi
també va fer feina emperò els
altres es turaren de fer-ne,
emperò sempre han tengut les
portes obertes per enviar
articles i cròniques i no podran
negar que no els ho hagi dit
algunes vegades a quasi tots,
Alguns em daran »aterial per
publicar i així es va fer, El
motiu del «anteniment del nom
d'Oratge no és altre que aquest
dit, A Maria tothom identifa a

Oratge amb Ia »eva persona, No
he d'aaagar-me de res ni de
ningú, E* represent a jo nateix
si és que puc i e« faig
responsable del que escric, no
m'amag dins un grup polític ni
dins un col,lectiu,

Crec que el primer
interessat en aclarir qui va
escriure Ia carta és el iateix
PSOE, ja que veu bruta Ia seva
imatge, dir ara que les persones
"acusades" no pertanyen el
partit o estan expedientats pel
mateix, després del que Ia gent
veu, ha vist i sentit, segons el
meu criteri, és un afirmació
mala de creure a nés de
pareixar-me feta fora de tenps,
Quedi clar que no dic que siga
mentida,

Personalment, si es demostra
després d'una profunda
investigació amb proves clares
que els autors i les
connotacions no són les
esmentades fins ara* estic
disposat a rectificar les meves
sospites publicamer(t, fins al
moment seguiré pensant el nateix
que ara,

Qued a Ia disposició de tu,
Antoni, i dels qui es sentin
ferits per aclarir els temes
esmentats, o altres que es
vulguin, com a bons demòcrates,

Jaume Mestre,

J3LAJCLJ^AC'IVITAT MUSICIPAT..- RgQllKSTA
Al proper numero Ja s'haurà cunplit un any de l'entrada del nou

Ajuntanent. Aab aquest notiu Ia revista FBIT CARRBRAFÏ ofereix les seves
pàgines perquè, el qui ho vulgui, pugui fer una crítica del funcionament
del nou Ajuntament.

Us proposam aquestes qüestions:
1.- Què esperaves del nou AJuntanent?
2.- T'han decepcionat o t'han enganyat per bé?
3.- Cap on haurien de caminar aquests tres anys que queden?

HOTA: Es convenient que les contestes ens arribin abans del dia 15 de Juny
per poder esser publicades al proper núnero.
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de Ia Vila
CÜAlSSló DB GOVERI DE DIA 28 D'ABRIL

La sessió tengué caràcter extraordina-
ri i hi assistiren tots els seus compo-
nents

S'agafaren els següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió anterior
(8-4-88)
2.- Informar favorablement Ia solicitud de
declaració d'interés social del Bar-
Kestaurant a ubicar a Ia parcel.la 128,
polígon 5 de Ia carretera de Petra a Santa
Margalida, amb els vots favorables dels
Srs. Bergas, Ferriol i el Sr. Batle i
l'abstenció del Sr. Oliver.

PLB DEL DIA 18 DB MAIG

Sessió Extraordinària. So hi
assistiren els Srs. Miquel Oliver i Antoni
Morey.

S'agafaren els següents acords:
1.- Ratificar el caràcter urgent de Ia
convocatòria.
2.- .' Solicitar, dins els pla
d'InstàL·lacions Esportives pel 88, Ia
construcció de Ia Piscina Municipal i
l'apla,nament del camp de futbol.
3.- Aprovar el projecte del Servici da
Policia Rural Mancomunat.

COMISSIó DB GOVBKI DB DIA 25 DB MAIG

Sessió Extraordinària. S'Agafaren els
següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió anterior
(28-4-88).
2.- Propostes del grup IDM:

- Normalització Lingüística: Canviar de
Ia façana de l'Ajuntament "Casa
Consistorial" per "Casa de Ia ViIa"; Dur
al proper ple, Ia proposta de
normalització dels noms dels carrers que
encara estan en castellà; canviar els
cartells interiors i posar-losen català;
imprimir en català les notes, avisos,
impresos, així com es vagin renovant.
- Proposta de fer les guàrdies mèdiques

a un mateix lloc: Recabar informació
d'Insalud i Sanitat; contactar amb el
metge i iniciar contactes amb els altres
ajuntaments per parlar d'aquest tema.

- Subvenció a l'Associació de Pares:
Queda pendent fins a l'aprovació dels
pressuposts per a 1988.

3.- Propostes del grup PSOB:
- Personal: Incloure dues places de

personal de neteJa dins l'oferta
d'Ocupació Pública pel 1988.

- La resta de propostes sobre Torneig
Futbol-Sala, Pressuposts i Imposts es
deixen per a més envant.
4.- Sobre Ia sol.licitud de l'aparellador
municipal de canviar el dia del divendres
pel dissabtes, s'aprova proposar-li el
dimarts, de 9 a 2 i el dissabte, de 10 a
12'30. i
5.- Informe de l'Aparellador Municipal
sobre actes edificatoris: Es recabarà més
informació sobre els deures de Ia seva
feina.
6.- S'aprova vendre 3 depòsits d'aigua
vells, a raó de 15.000 pts cada un.
7,- Bl batle informe que de les obres
solicitades al PIa d'Obres i Serveis, es
rebrà una subvenció de 97%, i les del PIa
d'Instal.lacions Esportives, l'Ajuntament
ha d'aportar 1/3 del seu cost.
8.- S'aproven 15 expedients d'obres.

OBRBS MDIICIPALS

En aquests moments, es té previst
realitzar durant l'any 1988, i per les
quals s'han demanat les corresponents
subvencions, les següents obres:
- Asfaltat de camins
- Enllumenat (IS fases)
- Marge camp de futbol
- Piscina
- Aplanament camp de futbol
- Acondicionament Biblioteca

CURSET DB IATACI6 BSTIUBIC

La Mancomunitat del PIa de Mallorca
organitza un curset de ïatació durant els
mesos de Juliol i Agost, sense límit
d'edat. La inscripció, de 1.000 pts
(inclou curset, assegurança i transport)
es formalitzarà a l'Ajuntament.

PROGRAMA DB FBSTBS PATROIALS

L"Ajuntaaent Iniciarà contactes aab
les distintes entitats per a prograMT,
amb temps, les Festes Patronals. Sl qualcú
té qualque Idea o proposta, Ia podria fer
arribar a l'AJuntaient.
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IV ORAN FREMI FLA DE MALLOROA

DE GIGLISME

El IV 6ran Pre«i PIa de Mallorca de Ciclisme, es
una co*peticio esportiva d'aabit social per
invitació a Ia qual hi poden participar els
corredors dels pobles de Sta, Margalida, Muro,
Sineu, Sant Joan, Villafranca, Petra i Maria de Ia
Salut, localitats que cada diuienge veuen passar
Ia carrera pels seus carrers i plaçes,
La conpetecio d'aquest any es va iniciar el passat
dia vuit de Maig a Sta, Margalida i viurà Ia seva
jornada final anb sortida i arribada al nostre
poble el proper diuwenge dia cinc de juny, Totes
les carreres comencen a les 10 del »atí,
EIs corredors que hi participen defensant els
colors i el nom de Maria de Ia Salut son tres;

-Pere Ferriol Roig; de devuit anys, és una de
les joves proweses del ciclis*e al nostre poble,
Tant sols fa uns quants de tesos que practica
aquest esport,

-Manuel Fernández Tena; és natural de Sa Pobla,
Ja va correr Ia Volta a Mallorca social del passat
any amb el C,C Maria de Ia Salut,

-Tomeu Arbona Quetglas; de vint i nou anys. Fa
deu anys que practica el ciclis*e, Es l'únic
corredor de Maria que ha participat a totes les
edicions del PIa de Mallorca, carrera a Ia qual
l'any passat ocupà Ia tercera plaça de Ia general
i Ia primera de Ia seva categoria, A Ia Volta a
Mallorca aconseguí el vuitè lloc,

No poden oblidar que hi ha altres tres corredors
del nostre poble que participen també a Ia carrera
for*ant part del potent equip del C 1C 1 de Sta,
Margalida, Són en Sitó Darder, en Rafel Ferriol i
en Pere Ferriol, He» de resaltar que l'any passat
en Sinó Oarder es va proclaiar brillant guanyador
de Ia classificació general absoluta d'aquesta
coMpetició del PIa de Mallorca i que a Ia Volta a
Mallorca social va ocupar el quart lloc absolut,
Abans de repassar el desenvolupanent de les
carreres disputades fins al »oient de redactar
aquesta infortació, he» de retarcar que l'edició
del present any del PIa de Mallorca ha estat
possible gràcies a Ia col,laboracio important de
"La Caixa" i ta*be de tots els Ajuntaments del
pobles organitzadors de les carreres,

l§ DIADA; 8 de Haig -Sta Margalida,
Va esser el començament de Ia competició i va
contar en Ia participació de 59 corredors, Passant
per Villafranca s'escaparen cinc hoies que
aconseguiren arribar a Ia meta a*b dos minuts de
diferència respecte al primer grup, Uns dels cinc
primers era en Manuel Fernández (C,C, Maria de Ia
Salut) qui es va colocar co» a primer classificat
de Ia general de Montanya i tercer d'etapa,

CLASSIFICACIÓ;
1) Pep 6aya (C1C Sta Margalida) 1-30-43
2) Pep Monjo " "
3) M, Fernandez ( C 1 C M, Salut)

Foto; flanuel Fernandez
i

2§ OIADA; 15 de Maig -Muro,
Altre vegada varen esser 59 els qui participaren,
Es produiren distints intents d'escapada però
sense aconseguir els seu objectiu. Hi va havcr
canvi de lider i Ia victòria va esser per en Simó
Oarder (C,C, Sta, Margalida) qui es va colocar al
pri*er lloc de Ia general de Ia Montanya,

CLASSIFICACIÓ;
1) Simó Oarder (Santa Margalida) 1-31-16
2) Miquel A 1 Mayol (Sant Joan) *
3) Miquel Rosselló (Petra)
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3a DIAOA; 22 de Haig -Sineu,
Sineu va tenir U participa-
ció «és noabrosa a*b seixan-
ta corredors, La carrera va
esser »oguda i va significar
Ia pri*era victòria dels
corredors que defensen els
colors i el not del nostre
poble. En Pere Ferriol fou
el protagonista, Es va esca-
par a Villafranca i es pre-
sentar en solitari a l'arri-
bada, en segon lloc va en-
trar en Sitó Darder,

CLASSIFICACIÓ;
1) Pere Ferriol <C,C M. Salut) 1-31-12
2) Siió Darder (Sta.Hargalida) 1-3M8
3) Pep Honjo " •
4) H1 Fernàndez (C1C H, Salut)

O
*J
O

CLASSIFICACIÓ 6ENERAL ABSOLUTA,

1) Pep Monjo (C,C,Sta, Margalida) Jovenil
4-33-17
2) M1 Fernàndez (C1C M, de Ia Salut) Afic-Espec.
4-33-17
3) Jauie Jautie (C,C,Sant Joan) Afic-Esp
(•ateix teips)
6) Pere Ferriol (C1C. H1 de Ia Salut) Jovenil
4-35-11

7) Siio Oarder (C,C.Sta, Margalida) Aficionat
4-35-17
9) Rafel Ferriol (C,C,Sta, Margalida)
Veterà-B 4-35-17
11) Toteu Arbona (C1C1 M,de Ia Salut) Afic-Espec
4-35-17
19) Pere Ferriol (C,C,Sta. Hargalida) Aficionat
4-35-17

Tofteu Arbona,

I CAMPIQSAT ESCQLAR O1ESCACS1

Després d'un curset d'ini-
ciació a l'escacs realizat pel
club del poble al llarg de tot
l'hivern a Ia Llar dels Vells,
es finalitzà a»b uncaipionat
per a tots els escolars de Ia
ViIa1 el qual es va disputar els
passats dies 7 i 14 de taig,

La participació fou
noMbrosa; 24 escaquistes tenors
de 14 anys, distribuïts en qua-
tre categories i aab un sisteia
de lliga, tots contra tots,

Les classificacions finals
en els pri>ers llocs, són les
següents;

Inicació;
1- Pere Joan Ribas,
2- Salvador Ribas,
BenjaHins;

1- Catalina Buflola,
2- Jauie Ferriol,

Alevins;
1- Pere Antoni Buflola.
2- Catalina Ribas,

Infantils;
1- Francesc Mestre,
2- Pere Mestre,

EIs priiers de cada grup
se'n dugueren un trofeu i els

: segons una placa; a «¿s tots els
jparticipants veren esser obse-
quiats aib un llibre d'escacs i
llepolies,

FinalMent, el Club d'Escacs
de Maria s'ha coaprottès en con-
tinuar aquesta tasca els propers
anys, A nés cotunica que ja està
preparant el VIII torneig Social
Obert a totes les categories,

Enric Pozo,
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El passat 8 de Maig anàrem
d'excursió fins a Massanella, que
malgrat el seu caràcter de segona
alçària de Mallorca és el preferit dels
amants de grans panoràmiques des de molt
abans que ens véssim privats d*es Puig
Major.

A l'hora de partir no teníem clar
si fer-ho o no, ja que el dia estava
tapat i coincidir amb un dia clar és
important per gaudir de les virtuts
paisatgístiques d'aquest pic,

Tinguérem sort perquè el dia va
anar aclarint-se a mesura que passaven
les hores.
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PeI proper diunenge 5 de Juny tenia
pensat arribar fins al Castell de
Santueri, un castell roquer de Ia
comarca de migjorn, a Felanitx. Està
situat a uns 500 metres d'altitud
dominant Porto Colom, Porto Petro i CaIa
Llonga. Es el que està més ben conservat
dels tres casJ:ells roquers de Mallorca i
amb un bagatge històric molt important
dins el global de Ia història de
Mallorca.




