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USA VEGADA MES I COM CADA AHY, LES FESTES DE
LA MARE DE DeU JA DEIXES VIURB EL SBU AMBIEHT DE
GOIG1 D1ALEGRIA, DE CALOR HUMÀ EHTRE FAMfLIES I
LES GAHES DE PARTICIPACIÓ EH AQUESTS DIES DB
DESCAHS.

SEGURAMEHT COM CADA AHY ES REPETIRAH MOMEHTS
D1EMOCIo RECORDAHT TEMPS PASSATS, QUAH ÉREM MES
JOVES I LES FAMÍLIES HO ESTAVEH TAH ESCAMPADBS.
RECORDAREM ALS QUI JA HO HI SoH, EHS DESITJAREM
BOHES FESTES I ESPERAREM L1AHY QUB VE AMB IL.LUSIÓ
QUASI IHFAHTIL.

MOLTS DE MOMEHTS DEIXARBM EH UH RACo ELS
RELLOTGES, ELS HORARIS I IHTEHTAREM PASSAR UHS
DIES TRAHQUILS, EHVOLTATS DELS HOSTRES I DELS
AMICS.

MALGRAT L1AMBIEHT SIGUI POC MES 0 MEHYS EL
DESCRIT, SEGURAMEHT EHMIG D1AQUBSTA FESTA, I,
PERQUÉ HO, DIHS EL PEHSAMEHT DE MOLTS ESTARÀ
L1AHOMEHADA "FESTA DES MELo". CADA UH DELS MARIBRS
TEHDRÀ UH COHCEPTE DETBRMIHAT, UHS A FAVOR I
ALTRES EH COHTRA, PERo UHS I ALTRES VEURAH LES
FESTES DE LA MARE DB DeU, LA HOSTRA PATROHA, D1UHA
MAHERA MOLT DISTIHTA A COM LA VEIÉH AHYS PASSATS.

PER DESGRÀCIA LA FESTA DES MELo DIVIDEIX DIHS
DIES DE FESTA ALS VEíBS I HADIUS DB MARIA DE LA
SALUT I AIXo, DIHS UHA COMUHITAT, HO ES BO.

LA FESTA DES MBLo COM A TAL, POT ARRIBAR A SER
FIHS I TOT UH ACTE MES DE LES FESTBS SI ES FA COM
UHA PART MES DE LES MATEIXES I AMB TOTS ELS
COHDICIOHAHTS QUE AIXo REPRESEHTA. PERo MEHTRE
SIGUI TRACTADA PER UHS COM A RBIVIHDICACIó, PER
ALTRES COM OSTEHTACIó I PER UHS ALTRES COM A
MAHERA DE PARTICIPAR I DE PASSAR-HO D1ALLo MES BE,
LA DIVISIó SERÀ DE CADA VEGADA MES GROSSA.

I HO PEHSAU QUE SI MARIA ES DIHS MALLORCA UHA
SíQUIA, LA PODEH TAPAR D1UH MOMEMT A ALTRE I QUB
MEHTRE ESTIGUI OBERTA HO S1HI FARÀ FEIHA? VAL LA
PEHA FER UHA REFLEXIó DAMUHT EL MATEIX.

MOLTS D1AHYS.

Iipriieix;
Apóstol y Civilizador
Petra
N2 Dep*sit Legal; Pfl-457/1366
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+ La redacci6 de Fent Carrerany +
+ no es fa responsable de les +
+ opinions dels qui hi escriuen +
m+++++++++++++++++++++++++^+++
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ESTAT DE COKPTBS DB "FEHT CARRBRAHY"

Coincidint amb el canvi de president a Ia nostra associació, donam compte
de l'estat econòmic en què ens trobam a dia 20 d'agost del 08

EHTRADES:

Cobrança quotes de socis:
Cobrança subscriptors revista:
Saldo de caixa al 31.12.87:
Beneficis Loteria
de Hadal:
Torneig Futbol-Sala 87:

SORTIDES:

Edicions revista:
Lloguer de local:
Despeses generals:
Classes de gimnàstica:
Despeses Ràdio Karia:

295.000'- Ptes.
77.950*- Ptes.
158.400'- Ptes.

35.000'- Ptes,
38.350'- Ptes. l̂ f2s

605.000'- Ptes.

248.316'- Ptes.
136.000'- Ptes.
36.690'- Ptes.
14.000'- Ptes.
7.500'- Ptes.

444.506'- Ptes.

Davant Ia resta de l'any 1988, tenim prevists els següents ingressos i
despeses si tot es produeix normalment.

IHGRESSOS:

Cobrança subscriptors revista: 89.000'- Ptes.
Subvenció aprobada per l'Ajun-
tament: 75.000'- Ptes.

DESPESES:

Edicions revista:
Lloguer local:
Ràdio Maria:
Despeses generals:

164,000'- Ptes,

150.000'- Ptes
69.000'- Ptes.
10.000'- Ptes.
18.000'- Ptes.

247.000'- Ptes.

EIs llibres de comj>abilitat de l'Associació, estan a disposició dels .-ocis
pel que vulguin.

La Junta Directiva
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Divendres. 2 de setembre:
A les 20'30 hores: Futbol-sala

(Penúltima jornada)
Dissabte, 3 de setembre:

A les 17'15 hores: Futbol-sala
(Penúltima Jornada).
- A les 19 hores:
I TORNEIG BENJAMí MARE DE DEU DE LA SALUT

- Mariense-Lloret
- Margaritense-Vilafranca

Diumenge. 4 de setembre:
- A les 10 hores: Final Campionat MARIA
TBIAL-SIR (Cop de Gas)
- A les 15 hores: Tirada de Colomins a Son
Roig, organitzada per Ia Societat de
Caçadors SA GÜÀTLERA
- A les 18 hores: Finals campionat de
tennis: dobles masculina i femenina (Cop
de Gas)
Dimecres. 7 de setembre:

A les 18 hores: amollada de coets,
anunciant el començament de les festes.
- A les 19 hores: Partits pel tercer i
quart lloc i final del I TORNEIG DE FUTBOL
BENJAMí MARE DE DEU DE LA SALUT.

A les 19 hores: Inauguració de les
exposicions d'artistes locals a
l'Ajuntament i Ia de fotografies antigues
de Maria, i de Heràldica Mallorca, sobre
els llinatges de Maria, al local de Ia
Tercera Edat.
- A les 21 hores: Pregó de festes, a
càrrec d'En Jaume Santandreu Sureda.
- A les 22'30 hores: Ball de Bot amb el
grup BALADRE (La Caixa)
Pilous, 8 de setembre:
- A les 10 hores: Passacarrers a càrrec de
Ia Banda de Tambors i Cornetes de Maria i
de Ia Colla de Xeremiers de Sineu

A les 11 hores: Missa Solemne
concelebrada, en honor a Ia Mare de Déu.
Predicarà mossèn Bartomeu Mateu CoIl. Hi
estan convidats tots els capellans
mariencs i tots els de les parròquies
veïnades.
- A les 12'30 hores: Corregudes de joies a
Ia Plaça des Pou.

A les 16 hores: Gímkama de cotxes (Cop
de Gas>
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- A les 17 hores: Carreres TT per a motos
de 65 cc, 80 cc i 125 o més cc (Cop de
Gas) •
- A les 19'30 hores: Concert de Ia Banda
de Música d'Algaida (La Caixa)
- A les 21'30: Actuació de Ia Coral ELS
BRÚLLS de Vilafranca a l'Església
Parroquial.

A les 23 hores: Verbena amb
L'ORQUESTRINA D'ALGAIDA, i els grups BLUB
NOTE i EMBASSADOR
Divendres, 9 de setembre:
- A les 12'30 hores: PaI ensabonat, a Ia
Plaça des Pou.
- A les 17 hores: Festa de Ia Tercera
Edat, amb missa, Banda de Música, Ball de
bot, Xeremiers, Banda de tambors 1
Cornetes de Maria i refresc a Ia Plaça.
- A les 17'30hores: DIADA D1ESCACS A LA
CASA DE CULTURA: Simultànies-exhibició
d'un mestre de Balears davant una vintena
de jugadors locals i entrega de trofeus
als guanyadors del VII Campionat Local.
Organitza: CLUB D'ESCACS DE MARIA
- A les 19'30 hores: Partit de Futbol-sala
femení : FADRINES-CASADES
- A les 20'30 hores: Futbol-Sala (última
J ornada)
- A les 21 horès: Projecció d'un vídeo
sobre els diferents actes realitzats per
l'Associació de Ia Tercera Edat.
Filmacions fetes per En Bernat Bergas
Mestre
- A les 22 hores: Sopar popular. Hi haurà
taules, cadires, begudes i pa per a
tothom.
- A les 23'30 hores: Festival Concurs
Play-Back, amb importants premis.
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)lssabte, 10 de setembre:
- A les 11 hores: A Ia Plaça de DaIt,
llada infantil amb jocs variats, .a càrrec
IeI grup d'Esplai ES REBROT.
- A les 15 hores: Trofeu Mare de Déu de Ia
3alut de Ciclisme, amb circuït inter-urbà
L circuït urbà. Organitza el Club Ciclista
Ie Maria de Ia Salut.
- A les 16 hores: Indoor Trial a Ia Plaça
IeI Mercat. Darrera prova puntuables del
Campionat de Balears (Cop de Gas)
- A les 17'15 hores: Futbol-sala (última
Fornada)

- A les 19'30 hores: Actuació i festa
infantil a càrrec del grup BULLA (La
Caixa)

- A les 21 hores: Cant Coral a l'Església
amb L'ARPA d'Inca (Sa ffostra)

A les 23'15: Entrega de trofeus del VI
TORHEIG DE FUTBOL SALA.
- A les 23'30 hores: Representació de
"L'amo de son Magraner" d'en Pere Capellà
càrrec del Grup de Teatre MitJa Hora
Després.
- Fi de Festa amb Castell de Focs
Artificials a càrrec del pirotècnic
valencià Sr. A. Caballer.
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S4 XERRAbLTA:
L'amo en Joan té molt per contar, té

molta de corda, com deim popularment.
A més d'amb en Planissi, ell ha glo-

sat amb na Joana Cartera de Búger, amb en
Socies de Sa Pobla... isegueix glosant. Ho
és de cap manera un glosador que ja ha fet
el lleixiu, està a Ia flor de Ia vida.

* Com vos arreglau per compondre
tants de versos?

Tot ho feim al moment. Tenir
cançons pensades no resulta; llavors no
te'n recordes i fas el ridícul. Lo seu és
pensar i dir.

* Actualment, teniu moltes sortides?
* Cada instant sortim, sobretot aab

en Planissi. Aquesta setmana anam a
Manacor. Per les festes mos demanen molt.
Ara, Io que va més endavant és Ia tercera
edat.

* Les glosades les feis sempre
cantades?

Sempre cantades. Així va una
monada, sobretot amb en Planissi. EIl en
es final ho acaba de confitar amb el seu
trullet, canta fandangos, etc.

* Ara ens podríeu dir alguna cançó an
aquest i an aquell?

* Començarem:

Amb una gran simpatia
començaré pes rector
diuen que és bon glosador
i si me fa una cançó
llavors diré que és de Io millor
en qualsevol cosa sia.

Diu que no està per glosar
anit no hi està, trempat,
és perquè no ha sopat
o que no el s'ha guanyat
o no ni volen donar.

**̂**.i,.
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A l'Ajuntament de Maria
i es batle Ii posaré
a tots los saludaré
i al mateix temps los diré
si en res m' han de menester
mandin que les serviré
amb ses feines que sé fer
amb qualsevol cosa sia.

Es veu que el glosador Colombram
estima les dones perquè les posa ben
amunt.

I també les vull saludar
a ses dones de Maria
duen molta feneria
més guapes i simpatia
dins Mallorca río n'hi ha.
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En Mas se sent jove, i 00 és, i diu
als joves de Maria:

Joves si duis simpatia
accidents evitareu
voltros correu i correu
jo crec que sols no sabeu
perquè és que feis tanta via.

Les fa firmes, no t'amollis
i aniràs a poc a poc
que matareu qualque al.lot
qualcun ja no fa s'estop
de can Miquel de Son Cloquis.

L'amo En Joan també vol opinar damunt
Ia festa des meló i diu aquestes:

Joves, no heu de mirar prin,
heu de viure i disfrutar
però vos heu de guardar
que els altres pobles que hi ha
no mos hi han d'espenyar
una plaça que tenim.

El glosador deu trobar que tiren poc
dins Ia bacina i enfloca aquesta:

Qui per dins el món camina

s'exposa a travalar
es rector content està
que aneu a combregar

però hauríeu de donar
un poc més a sa bacina.

L'amo en Joan., ben coneixedor del
poble de Maria demana al batle que les
parets tortes no caiguin del tot.

Un home qui és condret
corr poc i fa molta via
molts d'anys tenguem a Maria
per batle a n'En Joanet
i per ventura sa paret
que hi ha torta no cauria.

I finalment, com a bon glosador,
demana perdó si ha agraviat qualcú:

Jo som d'una opinió
d'acabar aquest combat
i si pes poble n'hi ha cap
que quedi agraviat
a tots les deman perdó.

* Prest vendran les festes de Ia Mare
de Déu i és ben segur que n'hi heu feta
qualcuna a Maria de Ia Salut.

- Fa uns deu anys que en vaig fer
unes quantes perquè Ia meva filla les
entregàs a l'escola.

La senyora de l'amo En Joan se'n va a
cercar una plegueteta i ella mateixa ens
dicta aquestes:
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Mare Santa Inmaculada
i Mare del Salvador
amb Vós tenc devoció
perquè sou Verge Sagrada.

Mare de Déu, Mare Hostra,
Reina del nostro jardí
dins l'hort de Getsemaní
vàreu derramar per ni
sang preciosa vostra,

OH, Mare de los Dolors
teniu pietat de mi
vos qui tant vàreu sofrir
pels pobres pecadors
amb unes grosses temblors
molt males de resistir.

Verge Santa Inmaculada
Mare del Sostre Senyor
a damunt l 'altar major
per V6s faig adoració
quan veig que anau tan mudada.

En temps de fam i de guerra
Vós podeu 'guantar es timó
sou Mare del Salvador
reina de cel i de terra.

Vós estau per Redemptora
a damunt l'altar major
sou Kare del Salvador
: en el cel, Reina Senyora,

A damunt l'altar maJor
hi estau sense manies
mos donàreu el Messies
el Cristo, Hostro Senyor.

Mare Santa del Eoser
el meu sentiment és gros
vos don ses claus des meu cos
per quan l'hàgiu menester
i collireu del meu roser
ses roses blanques i flors.

A Ia fi el capellà es va revestir de
coratge i pensant, pensant, Ii va fer
aquesta:

BIs bramuls d'un bon pregó
molt petit me fan tornar
amb vós, jo no puc glosar,
m'agafaria tristor
vós sereu s'engolidor
que me fareu naufragar,
i tota sa gent dirà
ha vençut as capellà
ja no Ii queda valor
se creia esser glosador
i es "termo" no va marcar.
Que molts anys poguem tornar
a escriure un borrador
i Fent Carrerany serà
sa veu d'un gran glosador,

Magí Ferriol i Pere Fons

TAN HELO GOM GARABASSA
TOT HO ES BO OE MENJAR
IOVKS VOS VUlL AVISAR
OUE MOtT AtERTA HEU IXESTAR
QCE 8LS AtTRES POBlES OUE Hi HA

f&9

m MOS HAURIEN D'EMBRUTAR
.SK8 RA¿OLE& OE SA PtAÇA

«íoan Co!ontbrant
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Quan parlam de l'excursió a Sa Calobra,
per Sóller, es pot parlar d'extraordinària
en tots els sentits: paisatge meravellós,
mitjans de locomoció agradables: tren
d'Inca, tren de Sóller, tramvia al Port,
vaixell;, amb una mar envejable, plana,
sense ones, aigua biavissima, penya-segats
impressionants, i, bany inoblidable a Ia
platja de Sa Calobra.

Un dinar senzill, comunitari, compartitiu,
a on no hi havia ni teu ni meu; més bé es
podia emprar i hi queia bé Ia paraula
nostra. Si un tenia aigua, tots tenien
aigua; si un tenia vi, tots tenien vi; si
un feia trempó, o duia coca, etc, tots
teníem de tot.

EXCUKSIó COR PARROQUIAL

L'alegria inundava els cors. La ràbia,
l'enveja, l'orgull... se n'havien anat a
pasturar per Ia muntanya, i, abaix, a
l'ombra dels penya-segats del Torrent de
Pareis, tot era alegria, bon humor i goig.
L'amo en Xesc de Son Cloquis, persona
imprescindible, animava Ia festa. EIs sons
de Ia guiterra, el trull de les
castanyetes i les • mamballetes gratuïtes
feren possible un ball ben vitenc.
Va ser una passejada totalment
inoblidable. EIs moments bons, els moments
feliços, ningú no els oblida mai.
El cor parroquial va sebre fer cultura, va
honrar Maria i el benestar feliç fou del
bo, del superior.
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PAGINA BIBLICA Pere Fons

EL DRAC S1ATURA DAVAKT
LA DONA PER DEVORAR-LI EL
FILL TOTD1UNA QUE NASQUÉS.
Apocalipsi, 12,4.

Som a les festes de
setembre del 88. Des de
sempre Ia Festa Major ha
estat dedicada a Ia Verge
Narla. Aquesta devoció
congrega pràcticament tot
el poble. Hom quasi no
queda sense venerar Ia
Imatge de Maria de Ia
Salut.

Voldria fer un breu
comentari sobre Ia figura
dfaquesta senyora anomena-
da Maria de Nazaret.

Lfapòstol Joan, en el
llibre de l'Apocalipsi,
descriu a Maria com una
dona, Ia dona, Ia mare que
engendra, fa néixer un
principi de salvació, una
esperança pels humans, el
destapament d'un camí
desconegut. A aquest fill
real i simbolitzat se Ii
dóna el nom de Jesús de
Nazaret, Salvador, I1Un-
gít, el Crist, etc.

En front d'aquest camí
nou hi ha Ia contra,
l'oposició, a qui se Ii
diu adversari, Satanàs, el
Maligne, o com ho expressa
Joan: EL DRAC.

L'Apocalipsi diu que
és un animalot molt gros,
molt potent, que té set
caps, que bramula fort i
arrastra molta gent.

La dona, Maria, fent a
Jesús, ha fet néixer Ia
idea de Ia germendat
universal, de Ia igualdat
entre tots els homes, de
l'amor sense límits, de no
guerres, no fronteres', no
odis, no races, no egois-
me, no acumulació en mans
de pocs, no explotació, no
engan, no propietats
privades com a màquines

per engreixar uns certs
escollits.

El drac és l'animal
revestit d'imperialismes,
multinacionals, real-
catolicisme, alliberació
nacional, santes creuades,
dictadures, aparicions,
guerres en nom de Déu,
avió papal, opus, estats
vaticans, púrpures, mi-
tres, bàculs, etc. Tot un
conjunt de poders fatus
que, normalment, es donen
Ia mà perquè junts formen

humils, sense ungles;
pells amb rosaris pel coll
1 creuetes de marfil,
pells encorbatades, cares
maquillades, eslògans de
benestar, promeses que mai
arriben i fingidures tele-
visades, etc.

EIs pobles humils, de
Ia terra ho soporten i en
sufreixen les conseqüèn-
cies.

Quan un individu, un
grup, una societat o un
poble reneix, pensa i

l'animal repressiu, veri-
nós i mortífer.

La dona, Maria, Ia hu-
manitat, no s'atura d'in-
fantar, una i una altra
vegada, dins una i altra
persona, dins aquest i
aquell grup, Ia bona idea,
Ia bona nova: Ia salvació
de l'home aquí a Ia terra.
Aquest nou camí no promet
benestar, però sí felici-
tat.

El drac no dorm,
l'animalot de set caps no
està aturat. EIl procura
revestir-se de pells huma-
nes, pells aparentment

comença a aixecar-se, el
drac, l'aparell repressiu,
els interessos creats, el
capital privat, l'empressa
particular, o simplement
Ia botiga del poble, el
que compra el gra i els
alls estiren el braç de
ferro per triturar tota
idea comunitària, 1, si és
possible, aniquilar-la re-
cent nascuda.

Que nostra Senyora de
Ia Salut infanti idees
d'amor, de justícia 1 de
comunitat dins els cors
dels habitants de Maria.
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Al número 24 de Ia
nostra revista hi aparei-
xia una llista amb el nom
oficial que l'Ajuntament
de Maria havla decidit
donar als carrers del
nostre poble; acord pres
en sessió plenària el
passat 17 de Juny.

Ho és Ia meva intenció
qüestionar l'oportunitat o
l'encert d'uns noms o
d'uns altres; ara bé, ni
ha diversos matisos que sí
que m'agradaria comentar.
l.Existeix Ia convenció
d'adaptar a cada llengua
el nom d'aquells personat-
ges que es consideren
patrimoni de Ia humanitat:
sants, científics, monar-
ques, papes, polítics,
etc. Així parlam i' escri-
vim noms de procedència
tan distinta com: Plató,
Mlquel Àngel, lapoleó,
Sant Francesc, Santa Eulà-
lia, Joan Pau II. Així, si
a Maria tenim carrers
dedicats a diversos sants,
és lògic que el seu nom
estigui adaptat a Ia
nostra llengua. D'aquesta
manera si escrivim Carrer
de Sant Rafel o de Sant
Siquel, també haurem d'es-
criure Carrer de Sant
Alfons i no de Sant
Alfonso, a Ia manera
castellana.

2.Si tenim el Carrer
des SoI 1 de s'Estrella,
també hauríem de tenir,
per lògica, el Carrer de
sa Lluna amb article
salat, i no de Ia Lluna,
ja que és un nom que dins
de Ia parla habitual mai
no 1'hem anomenat amb
l'article literari, a di-

ferència, per exemple,
d'altres comel Carrer de
l'Església o de Ia Mare de
Déu.

3.Hi ha un carrer el
nom del qual presenta un
problema d'ortografia ben
bo de solucionar. Es trac-
ta del Carrer des
Boscarró.

Aquest carrer que
apareix a Ia llista amb Ia
grafia de "Bosquerró", no
és més que Ia derivació
del substantiu "bosc", amb
l'afegit del sufix "arró",
que designa un diminutiu
(possible referència a un
bosc petitó d'aquella

contrada). No feia cap
falta, doncs, el canvi de
Ia "c" de "bosc" en "qu"
si anava seguitd'una "a",
Ja que el so es conserva
perfectament. Hem d'anar
alerta, però, a deixar-nos
l'accent a l'hora d'escriu-
re-ho, Ja que Ia paraula
resultant seria completa-
ment diferent. El sufix
"arro", així, sense ac-
cent, designa un augmenta-
tiu, amb una certa conno-
tació despectiva, ben
lluny del significat que
té actualment.

Joan Gelabert,

CAKRER
IDE
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ENHORABONA. MA.LLORCA.
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FENT CARRERANY _ •_ 13(193)

LA tfATVKA tS W POfIMOM VZToTS

S'ALBUFERA
DEMALLORCA

PvcNatml

S'Albufera, forma un
ambient molt parti-
cular i els aucells
que hi viven hi han
d'estar especial-
ment adaptats.

Contràriement al
puguí semblar
això, Ia
d'espècies
ble i Ia
d'aucells
gran.

que
per

diversitat
és nota-
qüantitat
bastant

Fins avui s'han
observat a S'Albufe-
ra més de 200 espè-
cies, d'aucells,la
majoria de prat,pero
també moltes de
forestals<Proximitat
de pinars i alzi-
nars),o altres de
vegetació.

Avui represent una
selecció de les 100
aus més interessants
que es poden trobar
a S'Albufera.

Jaume Ferriol

100 Aus de
5'Mufcra

E: Estival, s'observa de Ia primavera a Ia tardor
S: Sedentària, es veu tot l'any
I: Invernal, sols és a S'Albufera de tardor a primave-

ra
M: Migrant, es veu a èpoques de pas
*: Cria localment"

(*): Cria a Mallorca, pero no a S'Albufera
1: Espècie rara

SETM ESO
CORPATASSA
S\JÍS
ORVAL
AGRO BLANC
AGRO
AGRO ROIG
OCA SALVATGE
ANNERA BLANCA
SlULADOR .
SELLA -
COLL-BLAU
COER
SELLA BLANCA
CULLEROT
BEC VERMELL
MORETÓ
MORETÓ DE PUPUT
ARPELLA
'ÀGUILA D'ALBUFERA
\GUILA PEIXETERA
XORIGUER
FALCÓ CAMES-ROTGES
FALCÓ MARÍ
FALCO
RASCLÓ
POLLA D1AIGUA
GALLINETA D1AIGUA
FOTJA
GRUA
AVISADOR
GUATLERETA DE MAR
TIRURILLO GROS
TIRURILLO MENUT
TIRURILLO CAMA-NEGRE
FUELL

, FUELLGRIS
JUIA
CORRIOL MENUT
CORRIOLVARIANT
BATALLAIRE
CEGALL
CEGALL DE MOSSON
CURLERA
XIVITONA
VALONA
CAMA ROJA
GAVINA D1HIVERN
GAVINA
FUMARELL
FUMARELL CARA-BLANC

2: Escasa

S.
I

E.
M
I
I

E
I
I
I
I

S
I

M.
I.
I.
I.
I.

S.
I.

S.
S
M.
E.
S.
S
S.
S.
s.
M.
E.
M.
M.
E.
S.
I.

M.
I.
I.

M
M.
I.

M.
M.
I.

S.
M.
I.

S.
M.
M.

3 '
3
2 '
2
3
3
2 •
2
1
3
3
3 '
2
2
3
1
3
2
2 •
1
2 C)
3
1
2 C)
1 C)
3 '
3 •
2 '
3 '
2
3 '
1
2
2 *
3 '
2
1
3
2
2
2
3
2
1
3
2
2 *
3
3 C)
2
1

3: Comú

TORTERA
CUCUI
ÒLIBA
MUSSOL
MUSSOL REIAL
ENGANA-PASTORS
FALCIA
ARNER
ABELLAROL
0UPUT
FORMIGUER
CABOT DE VORERA
CABOT DE ROCA
ORONELLA
CABOT
XÀTXERO GROG
XATX E RO
TITINA
TITINA SORDA
TITINA DE MUNTANYA
CAPXERIGANY
ROPIT
ROSSINYOL
BLAVETA
COA-ROTJA DE BARRACA
VITRAC
COA;BLANCA
MÈTLERA
TORD
ROSSINYOL BORD
BUSCARLA MOSTATXUDA
BOSCARLA DE CANYAR
ROSSINYOL GROS
BUSCAREI OE CAP NEGRE
BUSCARET DE CAPE.LL
ULL DE BOU
ULL DE BOU GROS
BUTXAQUETA
CAÇAMOSQUES
CAP FERRERICO
SÓLLERA
MORTOLA DE CANYAR
PINÇÀ
CAPARRÒ
VERDEROL
CADERNERA
PASSARELL
TEULADER
ESTORNELL

E.
E.
S.
S.
S.
M.
E.
I.
E

S.
S.
M.
I.

E.
E.
E.
I.

E.
I.
I.

E.
I.

E.
I.
I.

S.
M.
S.
I.

s.
s.
E.
E.
S.
S.
I.

M.
S.
E.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
I.

2
3
2
3
1
2
3
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3

:

C)

•

'?

C)
C)
C)

C)

•

•

•

?
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BHLLTT de notícies
BLS CQLQMS DES CAPELLÀ

Diuen que el capellà Pere ha gastat
dos rodets de reixeta per tapar els
finestrals de l'Església, amb Ia
finalitat d'impedir als pacífics coloms
que facln de les seves per allà dedins.
Entre tant, i per donar-li una mà, Ja
n'hi ha que els han tastat, els colo-
mins.

LA CORAL DE MARIA
Que sí , que Ja està en marxa! Que

sembla que en aquest poble s'hi va fent
un petit ambient musical i Ia consti-
tució de Ia coral ho va demostrant. Ja
són una bona guarda però. . . dluen que
els hi falten tenors. Així que, Ja ho
sabeu, jovençans i no tant amb veus
tenores: sl voleu passar gust cantant,
en Pere Mas Negre se'n cuida de Ia
direcció.

I CABSERA?
Quan els 98 apuntats a l'excursió

de Cabrera que organitzava Fent Carre-
rany, ens trobàrem diumenge dematí per
partir, ens trobàrem amb Ia mala notí-
cia: després de 25 dies de bonança, el
mal temps havia obligat a llevar Cabre-
ra, i que no Ia tornarien posar flns que
tornàs el bon temps. Així que ens
haguérem de conformar amb un nigulós dia
de platja a l'arenal d'Es Trenc, que
començà amb bones vistes i bon paisatge
i acabà amb el ball de bot reglamentari.
Així com cal. (Què Ii hem fet a Sant
Pere els de Fent Carrerany?)

JUBILACIò
El passat dia 8 d'agost es Jubilà

el municipal de l'juntament Pere
"Boiret", qui durant molts d'anys prestà
servei al nostre municipi, i es Jubilà
fins hi tot amb originalitat en Ia data:
8-8-88. Diuen que dies com aquest són
dies de sort que és el que Ii desitjam
des d'aquí en Ia nova etapa de Ia seva
vida.

BAJEDA^
Divendres, dia 26, els nins dels

tambors i cornetes, juntament amb els
seus pares, reteren un homenatge al seu
mestre Bartomeu Bergas Ferriol "l'amo en
Tomeu de l'Havana". Kestre Tomeu va
agrair aquesta delicadesa que tengueren
amb ell.

L'acte es realitzà a Ia caseta d'en
Bernat Collet. So hi va faltar un sopar
de porcella, alegria, bon humor i
cordialitat.

''T

PSEMSA FGSANA
A Arlany s'atorgaren els Premis

Periodístics Premsa Forana en Ia seva
cinquena edició. EIs premiats enguany
foren per articles publicats a les
Revistes "Es Saig" d'Algaida, "7 Setma-
nari" de Manacor i "MeI i Sucre" de Sant
Joan, que rebé també el guardó d'honor 1
l'escultura d'En Sarassate.

XIVARRI
Kés de 100 persones, sobretot

jovenets, pujaren a Lluc a peu. Aquesta
fou Ia quinta pujada a Lluc, organitzada
pel Bar Xivarri. Io hi va faltar una
missa dita pels pares de Lluc i un bon
berenar de "bocates" a l'ombra de les
oliveres,





MOLTS D'ANYS
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BULLTT de noHeies
PREKIS CIUTAT DB PÁLKA

Ens han informat que a l'Ajuntament
han rebut Ia convocatòria dels Premis
Ciutat de Palma d'aquest any. La convo-
catòria és per a: fotografia,pintura,
activitats artístiques, investigació i
creació literària. Ja ho sabeu artistes
de Karia. Si voleu sebre les bases dels
corresponents premis podeu anar a
l'Ajuntament i les hi trobareu.

CAHVI DE L'ARSAMBADQg
Si anau a Ia plaça de DaIt i no hi

veis l'arrambador, no vos cregueu que
l'hagin robat ni que uns gamberros
l'hagin romput. Es que l'Ajuntament l'ha
decidit canviar per un de ferro, per
veure si aguanta més.

FACAIA I PLAQUES
A Ia fi! Després de mig any d'haver

passat per Ia sala, s'han decidit a
canviar les lletres de Ia façana de
l'Ajuntament. S'hi ha uns quants que
estan ben preocupats per quan .vengui
gent de fora. I si se perden?

Seguint amb el mateix tema suposaa
que ja haureu vist les plaques noves
dels carrers que s'han començat a
col.locar. Estrenà tal honor el Carrer
Santandreu.

i

*, *
' ítt, ••* » ;

.jMBfê '''+.-;3Mfc
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EÏPQSICIQNS A KARIA^A^ ̂r "̂ i~ Mi

Durant les festes i a Ia Casa de Ia
ViIa l'Ajuntament hi organitza una expo-
sició col.lectiva de tres artistes
locals: N'Antònia Maria Garau amb els
seus tapissos, Na Paquita Rigo amb
esmalts i En Pere Alemany i les seves
pintures, el qual ha exposat amb l'èxit
de sempre a Formentor i al recentment, i
encertadament, inaugurat Centre d'Art de
S'Estació de Sineu.

Així mateix, l'Associació de Ia
Tercera Edat de Maria organitzarà en els
mateixos dies i al seu local una expo-
sició de fotografies antigues on podrem
disfrutar de conèixer els repadrins (els
més joves) i de reconèixer els padrins
(els que no són tan joves).

í
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EL TEMPS

MoIt bon temps es pot dir
que ha fet durant aquests dies,
llevat de l'apagada que en
forma de vent ens donà es
frare, Sant Bernat, i dels 12
litres per metre quadrat que
plogué dia 23 d'Agost, A partir
del dia 20 les temperatures han
baixat notablement,

La temperatura més alta de
l'any, 372C, Ia tinguérem dia
30 de Juliol i dins l'agost
arribàrem a 342C, el dia 16,

Les «ínimes no han baixat
dels 212C que assolírem els
dies 22 de Juliol i 17 d'Agost,

DEMOGRAFIA
EJS HAJ DEIYAT

Bartomeu Gelabert Rosselló, morí
dia 18 d'agost a l'edat de 56 anys.
Vivia al carrer Kajor, núnero 113.

Jaume Bergas Ferriol, ens va
deixar dia 15 d'Agost a l'edat de
67 anys. Vivia a Pina de Ebro
<Zaragossa)

Que descansin en pau.

SOTA ACLARATòRIA

En Gabriel Bergas Mas ens fa precisar que
Ia glosa aparescuda amb el seu nom en el
número passat, no és feta seva,que just Ia
va aportar.

CORRECCIÓ DE
BARBARISMES

referents a:
NEGOCIS

Forma
Barbarisme correcta

AGOTAR
AHORRAR
ALMACEN
ALQUILER
BARATO
COBRO
HASlENDA
MOSTRUARl
PORCENTATGE
RECIBO
SOCIO
XEQUE

esgotar, acabar
estalviar
magatze«
lloguer
barat
cobrament
hisenda
BK>strari
percentatge
rebut
soci

CONSELL iNSULAR DE MALLORCA

ATTESTOI<f> !

L'Olivera rebrota

des de les seves

arrels.

^No importarà

funeral.
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Poemes
*i

Part de sa tercera edat
feren una excursió,
anaren en es fogueró
que està a devora Ciutat
i n' hi va haver un grapat
que veren tot Io millor
tres mil pessetes, senyor,
les feren pagar al comptat.

Quan Jo era jovenet
que estava de primera
tocava damunt s'era
d'estiu i no feia fred

Un qui posa segona firma
ha de tenir es seny ben clar
perquè el poden molestar
0 prendre-li qualque finca
1 llavors ha d'anar devers Inca
a pagar es deute que hi ha.

Es temps que hi havia fam
Jo feia de carreter
per guanyar qualque dobber
m'en duia ous 1 aviram,

Un que Ja té dos milions
trob que se pot retirar
i Jo de Sóller vaig tornar
sis corteres de ciurons.

A mi me diuen Andreu
i es nom no vui esborrar
que molts d'anys poguem passar
sa festa de Ia Mare de Déu,

Andreu Forteza

S'aviram no té menjar
s'han acabat ses griances
abans de fer ses matances
hauríem de cosetxar

Sa seva presència m'agrada
perquè té tractament de senyor
Jo Ii dic senyor rector
que hagués quedat molt millor
si en lloc d'escriure una cançó
hagués deixant una copa pagada,

Vos malparlau del rector
i això ho és cosa d'al.lots
m'han dit que teníeu xots
que passegen sa magror,
ara per celebrar-ho
no duran carns ni cuixots,
contau amb sos endiots
des corral d'un servidor.

L'amo en Magí 1 es Capellà

I
Sou el tresor, Mare mia,
d'un poble en devoció
vostra mirada voldria
que els vostres fills cada dia
visquessin amb unió.

II
No n'hl ha cap de marià
que oblidi vostra grandesa
tots hem vingut a cantar
a davant el vostre altar
en temps de nostra infantesa.

III
Es vostra casa pairal
recé d' amor i alegria
font de gràcia del penyal
del vostre cor maternal
que rega Ia nostra vida

IV
Reina damor estimada
Ja no hi ha mare com vós
donau a tots bona anyada
i que vostra mà consagrada
ens il.lumini a tots.

Qualsevol fill de Maria
allunyat del vostre enredar
enviau-li cada dia
com a Mare un somriure
de gràcies i benediccions.

VI
Maria terra estimada
dolça pàtria del meu cor
a dins l'hlvern ets sembrada
i a dins l'estiu adornada
d'espigues de color d'or.

VII
Dins un bon lloc vos estau
de llum 1 de santidat
donau dins el món Ia pau
Mare d'amor si vos plau
que és de gran necessitat.

Miquel Rosselló Quetglas
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CORREU OBERT

ACLABACIO D1lïTEBBOGAITS,

Donat que no hi ha ha-
gut cap persona que sortís
en defensa dels mestres de
l'escola de Maria davant
les darreres cartes apa-
rescudes a "FEIT CARBE-
SAHY", concretament en els
números 24 i 25 i referits
a "Professors de què?" i
"Què passa a l'escola?",
jo, que som part interes-
sada en tot això, ho farè.
Com heu pogut veure,
ambdós escrits són inter-
rogants,

Pens respondre als dos
un després de l'altre.

Kespecte del primer,
"Professors de què?", puc
dir que no és cert tot el
que en ell hi ha escrit.
Fots els qui feim feina a
l'escola tenim Ia nostra
titulació. La d'alguns
resa com a "Maestros de 15
Enseñanza" i les més mo-
dernes com a "Diplomado en
Profesorado de Educación
General Básica" i a més a
més tots hem passat per
més oposicions i que a
part de tot aixó tots
tenim altres titulacions.
Puc dir que n'hi ha quatre
que tenen el títol de
"Professor de Català"
expedit per Ia U.I.B. Que
hi ha mestres qüe es
passen quasi tot 1 ' any
fent cursets de reciclatge
i estudiant Informàtica,
Música, Català, Gimnàs-
tica, etc... a pesar del
cansament de les hores de
classe, desplaçaments amb
cotxe i tot un seguit de
coces rebudes des . del
M.E.C (Ministeri d'Educa-
ció i Ciència) fins a les
dels pares. Ii així han
aconseguit trencar les
nostres il.lusions.

Per tot el que be ex-
posat abans crec que
l'equip de professors que
integren el Claustre del
C.P."A. XonJo" de Karia de
Ia Salut és uns dels pocs
que compten amb tants de
titulats; i fins ara
seguesc pensant, ho he
manifestat altres vegades,
que els pares no han
valorat el professorat que
tenen els seus fills i per
tant que no són merei-
xedors d'ell.

Sespecte del segon
interrogant, "Què passa a
l'escola?", podria dir que
a l'escola no passa res
extraordinari. Iormalment
no succeeix cap esdeve-
niment digne d'esser men-
cionat.

Peró per saber el que
hi passa no estaria de més
que els pares fessin les
visites amb més freqüèn-
cia

Davant les qüestions
que es demana aquest
escrit Ii puc dir que els
resultats d'un curs no
depèn del nombre d'alunnes
exclusivament, Jo puc dir
que he tengut cursos de 46
alumnes on només hi ha
hagut tres suspesos,. Que
un alumne pot anar bé pel
nes d'abril i acabar el
curs fatalment.

En altres ocasions, Ja
ho he dit, gran part del
fracàs escolar es basa en
Ia manca d'alicients i
això ve donat, en Ia majo-,
ria de casos, per conno-i
tacions familiars.

Es demana també si els
fracàs de l'alumnat no
serà culpa del professorat
i jo Ii podria dir que no
hi ha ningú que pugui dir:

"Jo no m'he equivocat
mai!". lingú no ès perfec-
te però jo culpabilitz més
a un sistema d'ensenyament
sense peus ni cap i on els
mestres estan fermats de
peus i mans.
Per acabar, voldria fer un
prec perquè els problemes
de l'escola no siguin
orejats tan lleugerament
sinó més bé tractats cara
a cara amb el mestre en
qüestió i no a les seves
espatles.

Onofre Sureda Sibas.
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CORREU OBERT

ELS NOMS DELS CARRERS

Amic Pèp Lluís:

T'he de confessar que
quan vaig llegir Ia
revista "Fent Carrerany"
del mes passat vaig que-
dar molt sorprès d'una de
les dues cartes que envi-
ares a Ia secció del Cor-
reu Obert.

Com que saps que Ia
polèmica no m'espanta, i
que opín que d'una bona
discussió en pot sortir
qualque cosa bona , a més
de conèixer Ia manera de
ser i pensar del que opi-
na, parlem-ne una mica.

En Ia teva primera
carta titulada ."La Façana
del Consistori" parles
d'establir un ordre de
prioritats per part del
nostre Ajuntament a l'ho-
ra de prendre decisions i
presentar projectes. To-
talment d'acord.

Dius també, que tens
Ia impressió que això no
és així i que Ia seva
actuació va sense cap
camí fixat. Pot ser.

Per demostrar això
que dius -1 aquí és allà
on Jo volia arribar-,
argumentes Ia realització
d'uns fets i l'oblit o
retard d'uns altres.

Parles de Ia façana
de l'AJuntament i el po-
ses com a exemple de Ia
situació d' indefinició en
què es troba segons tu,
el nostre Consistori.

Parles després (en un
to que crec exageradament
apocalíptic), del desas-

tre que suposa tenir els
carrers del poble en les
condicions actuals i com
a contrast, de les ganes
i presses que sembla te-
nir el nostre Consistori
per aprovar Ia normalit-

• zació del nom dels seus
carrers.

Pep Lluís: argumentar
Ia manca de definició
dels membres de l'AJunta-
ment a l'hora d'actuar en
un o altre àmbit que a tu
et pot semblar priorita-
ri, atacant el fet que
decideixin retornar als
carrers del poble i a Ia
Casa de Ia ViIa el nom
que mai no haurien d'ha-
ver perdut, em sembla una
actitud poc objectiva i
sobretot poc comprensiva
per a una persona com tu.

CASA

DE LA VILA

c,o .O\u°

<&•
Ses 0^

Venes

Ses
Corbates

Que tretze anys des-
prés de Ia mort del dic-
tador, encara es qüestio-
ni Ia pressa o Ia conve-
niència de recuperar dues
coses tan importants com
aquestes t'assegur que no
ho puc entendre.

Pep Lluís: esperar
que tots i cadascun dels
problemes que han patlt,
pateixen i patiran els
carrers del poble quedin
solucionats, per tal de
tornar-los el nom que un
dia els varen prendre, em
sembla una argumentació
pobra, infantil i que
surt de botador.

P.D. Abans d'enviar
aquesta carta a Ia secció
del Correu Obert te Ia
vaig voler mostrar per
veure que hi trobaves i
parlar-te de Ia meva sor-
presa en haver llegit el
teu escrit del mes pas-
sat.

En parlàrem i m'asse-
gurares que Ia filosofia
i intencions de Ia teva
carta no entrava, en
absolut, a qüestionar el
canvi del nom dels car-
rers o Ia façana de Ia
Casa de Ia ViIa, sinó el
funcionament -que a tu et
semblava confús, poc
coherent i sobretot poc
dinàmic- de l'equip de
govern del Consistori.

Fet aquest aclariment
que em sembla de justí-
cia", vaig creure oportú -
i a tu no et va parèixer
malament- Ia seva publi-
cació per evitar malen-
tesos.

üna forta abraçada.

Joan Gelabert.
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CORREU OBERT

SOBRE LES SUBVEffCIOSS

Davant les dues cartes
que al darrer número de
Fent Carrerany signaven en
José Luis Corresa i en
Guillem Mas tfegre, expres-
sant Ia seva disconformi-
tat sobre Ia manera com ha
tractat l'ajuntament el
tema de les subvencions,
vull fer els següents
aclariments:

Davant el desgavell de
peticions d'ajudes a l'A-
juntament, posàrem unes
normes i un plaç, que crec
que era suficient i així i
tot es va ampliar quinze
dies, per ordenar Ia cosa.
Com quasi sempre, les
normes, a qui no està
acostumat a cumplir-ne,
molesten, I com quasi
sempre a uns les hi van bé
i a altres, no.

Tots dos parlau de
subvencions concedides a
entitats que havien dema-
nat Ia subvenció fora del
plaç establert. Quines són
aquestes? Jo he repassat
les concedides i no n'hi
ua cap amb aquestes condi-
cions.

S'han subvencionat ac-
tivitats promogudes pel
mateix Ajuntament: crec
que si és el propi Ajunta-
ment que contacta amb una
entitat perquè realitzi
una determinada activitat,
perquè ningú s'ha encarre-
gat d'ella, no se Ii pot
exigir petició.

Em sorprèn Ia teva
carta, Guillem, en refe-
rència al Grup d'Esplai,
En primer lloc et dirigei-
xes a ml demanant-me
explicacions d'una petició
que féreu al batle, Perquè
no les hi demanes a ell?

¿
I en segon lloc no

féreu Ia petició pel de-
sembre, malgrat ho sabíeu
bé, amb l'excusa de què no
feríeu cap activitat en-
guany. Jo vos vaig dir que
demanàssiu i que si des-
prés no fèieu l'activitat,
no se vos donaria Ia
subvenció. Qui és culpable
de tot això? El regidor de
Cultura, supòs, per no
tenir molts de doblers per
tothom.

Accept tota Ia crítica
que era pugui arribar per
les meves actuacions, que
pel que veig, és molta.
Però, no juguem al
confusionisme, per favor.

Magí Ferriol.

^

AIXí HA QUEDAT ES SACo DBS
POU DB DEVORA CAÏ CAKAROJA

PER QUI èS AQUBST "CEDA EL
PASO"? AQUBST CARRER ES
DIRECCIó PROHïBIDA AMB
AQUBST SE8TIT
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COKISSIó DE GOVEBl DEL DIA 11 D'AGOST

Sessió ordinària a Ia qual hi
assisteixen tots els seus components. Es
prengueren els següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió anterior
(14-7-88)
2.- Assebentar-se dels escrits oficials
rebuts, especialment Ia inclussió de Ia
Piscina Municipal, dins el PIa
d'Equipaments Esportius de 1988.
3.- Aprovar el Padró d'Exaccions i
Arbitres de 1988.

4.- Aprovar les propostes presentades pel
grup municipal del PSOE:
- Donar compte de les obres de les escoles
1 de Ia visita feta al Director Provincial
del MEC, Ja ha acabat el plaç d'execució.
- Sol.llcitar al CIM, 30 papereres i 6
contenidors.
- Sol.licitar Ia cessió de les màquines de
Ia neteJa de camins rurals.
- Estudiar el conveni de col.laboració
entre el CIM i l'ajuntament sobre
asistència Social Primària, proposant
passart aquest tema a Ia Mancomunitat del
PIa.
- Fixar lesa subvencions a les entitats
esportives.

- Tractar les subvencions a Ia Banda de
Tambors i Cornetes i Ia del Grup d'Esplai,
quedant sobre Ia taula, en estar aquest
tema en un punt de l'ordre del dia.
5.- Concedir les següents subvencions a
les entitats culturals, sol.licitades dins
el plaç establert:
- Associació de Pares 100. 000 pts
- Grup de Teatre "M.H.Despres".125.000 "
- A. C. "Fent Carrerany" 75.000 "
- Banda de Tambors i Cornetes.. 75.000 "

Les subvencions jes rebran quan es
presentin els Justificants de les
despeses.
6.- Aprovar el programa de les Festes
Patronals amb un pressupost de 1.350.000
ots.

C A S A

D E L A ,

7.- Precs i preguntes: El Sr. Oliver fa el
prec de que l'aparellador municipal faci
un informe donant Ia solució tècnica a Ia
síquia de Ia plaça des Pou 1 que es
solucioni amb el menor plaç possible. Al
prec s'hi adhereixen els senyors Bergas i
Ferriol.

PLACES DE »ETEJADORBS

Ka Xaria Xestre Font i Ha Coloma
Llompart Bergas, seran les dues
treballadores a les quals l'Ajuntament
contractarà indefinidament a temps
parcial. Elles han estat les úniques que
es presentaren al concurs de mèrits que
foren valorats el passat 22 d'agost.

PLAÇA D1AOXILIAS ADKIIISTRATIO

Tres aspirants es presentaren al
concurs-oposició: Petra Jaume, Catallna
Jaume 1 Miquel Morey. Dia 23, a les 10
hores començaren les proves d'oposlció,
que sumat al concurs de mèrits del dia 22,
es seleccionà a Catalina Ramls Oliver, per
a fer el contracte laboral temporal.
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COBCURS DB PORTADES DEL PROGRAKA DE FESTES

El jurat format per En Pere Alemany,
S'Antònia Karia Garau i En Bernat Ribas,
elegí el dibuix d'En Iadal Josep Ferriol
»egre, com a guanyador del concurs de
portades del programa de Festes de Ia Kare
de Déu, dotat amb 15.000 pts.

COMSSIó DE GOVEEl DBL DIA 25 D1AGOST

Sessió ordinària a Ia qual hi
assisteixen tots els seus components. Es
prengueren els següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió anterior
(11-8-88).
2.- S'acorden les feines a realitzar abans
i durant les festes amb els seus
corresponents encarregats.
3.- Propostes PSOE:
- S'aprova destinar del pressupost de
l'any que ve, una partida per a ajudes
escolars a famílies necessitades.
- Sobre Ia proposta de Ia Història de
Maria, el Sr. Ferriol informa que ja ha
parlat amb el CIM i Ia CA i estam a
l'espera del material de l'autor i un
pressupost d'una imprempta.
- S'acorda parlar amb els propietaris dels
terrenys on s'ubiquen restes prehistòrics
per a Ia seva cessió o compra.

4.- Aprovar les següents despeses:
- MACAS (Camp d'esports) 165,993 pts.

(Campdetennis) 94.867 M

- Material Contabil. i Mecan. 111.632 "
- Beguedors escola 90.922 "

5.- Concedir les següents
entitats esportives:

Mariense (inscripcions
quatre equips)
- Club d'Escacs
- Cop de Gas.

subvencions a

Federació de
70.000 pts.
47.000 "
100.000 "

6.- Informació Liquidació Festa des Pedal:
Es farà a Ia propera comissió.
7.- Revisió d'Obres: s'aprova fer
liquidacions complementàries dels permisos
que s'hagin excedit.
8.- S'acorda traspassar a Ia Mancomunitat
del PIa que negocii el conveni
d'Assitència Social amb el CIM.
9.- S'aproven 3 expedients d'obres.
10.- Precs i preguntes:
- Avisar a Ia Guàrdia Civil que controli
el renou i velocitat de les motos per dins
el poble i els desperfectes del camp
d'esports.
- Arreglar 1

Arreglar
funcionen.
- FeteJar 1 arreglar l'escala de Ia plaça
des Mercat.

EIs dies
circulació al

'electricitat de l'escola,
els punts de llum que no

festius, no posar
carrer Ramon LLuIl.

dobie

S'informa de Ia propera Exposició
itinerant sobre Hans C. Anderssen, que
tendrà lloc a Ia Casa de Cultura del 17 al
24 d'Octubre.
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10 ANYS

EIs anys 76, 77 i 78, l'escacs estava
adquirint una gran popularitat entre Ia
gent adulta i els joves.

Les partides de cafè 1 els torneigs
d'estiu dinamitzaven aquest "joc-ciència",
però mancava una infra-estructura que
culminàs aquestes il.lusions.

8 DE SETEMBRE DE 1978, EL CLUB JA ES U5A
REALITAT.

Un grup de persones de totes les
edats, el dia de Ia Mare de Déu de 1978,
crearen el club i designaren Ia primera
junta directiva, encapçalada com a primer
president per en Tomeu Carbonell (q.e.p.d)
i recolzada per en Toni Torelló, n'Enric
Pozo, en Simò Frau, en Gaspar Mas, en Pep
Sabater, en Guillem Mascaró, en Toni Frau,
en Pep Ferriol i en Joan Gelabert.

La primera passa estava donada, ara
faltava posar-lo en marxa. Es va inscriure
el club al campionat de Segona de
Mallorca, a on es va aconseguir un 62 lloc
de 7 equips.

Com a fita anecdòtica, dir que el
primer partit es va celebrar a Porreres
amb el resultat advers de 2,5 a 1,5. EIs
escaquistes eren: en Tomeu Carbonell, en
Toni Torelló, en Rafel Rotger i n'Enric
Pozo.

Aqueixa temporada, destacà un Jove
que prest arribaria a esser el millor
Jugador de Maria: en Gaspar Mas, que a
n'aquest any 78, assolí el campionat de
Maria i el vultè lloc del campionat de
Mallorca juvenil.

A MARU
LES MILLORS TEMPORADES: 79-80 i 80̂ 81.

EIs èxits començaren a arribar l'any
80 amb l'obtenció del campionat de Segona
de Mallorca, ascendint a IS a on en Ia
següent temporada es finalitzà en el 5è
lloc. L'equip titular, estava format per
en Gaspar Mas, en Toni Frau, n'Enric Pozo
i en Macià Ramis.

El club està en els millors moments
de Ia seva història. Uns 80 socis donen
suport a una entitat que cada dia té mes
adeptes, però encara tenia pocs jugadors
competitius i no es treballava amb els
escolars, això era un perill que l'any
següent es va confirmar.
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ANY 81-82: DECANDèNCIA DEL CLUB.
Quan els millors jugadors, exceptuant

en Gaspar Mas, abandonen el club per
assumptes personals: estudis, treball... i
Ia nova junta directiva elegida
democràticament Ia temporada 80-81,
encapçalada per en Pep Sabater, no preveu
aquest problema, provoca una deficient
actuació de l'equip i Ia desaparició del
Club d'Escacs de Maria.

L'ANY 87: RENEIX L'ESPERANçA.
El club Ja no funcionava, però les

partides de cafè no s'obliden i així
durant els anys 84, 86 i 87 s'organitzen
torneigs a Ca's Xigaler i un en Miquel
Ferriol.

Tot pareix que aquestes petites
competicions fructificaren en el
resurgiment del Club d'Escacs de Maria,
fet aquest que es torna realitat l'estiu
del 87 quan en Pep Ferriol, en Simò Frau,
en Rafel Rotger, en Gaspar Mas, en Toni
Frau, en Jeroni Bergas, n'Enric Pozo,
n'Esteva Ferriol, en Joan Mas ...
realitzen una assemblea 1 designen una
junta directiva gestora, que queda
encapçalada per en Pep Ferriol, actual
president.

Aquesta, comença analitzant els
errors d'etapes anteriors planificant una
temporada amb els següents objectius:
recuperar Ia dinàmica del club,
popularitzar l'escacs entre Ia població
escolar i fer un equip competitiu.

Tot això a partir de diverses
activitats tal com Ia participació al
campionat de Mallorca (a on s'obtè
l'ascens a segona), un curset d'iniciació
als escolars i torneigs per les èpoques
nadalenques i l'estiu així com escolars.

El suport no ha mancat, i uns 70
socis, Ia gran col.laboració de
l'AJuntament, així com de "Sa Nostra" i
"La Caixa" han fet possible recuperar un
club que per Ia seva història mereix un
espai dins Ia vida esportiva i cultural de
Ia nostra vila.

Enric Pozo Mas.

VI TORHBIG DE FÜTBOL-SALA M3 DE LA SALUT

Al proper número d'Octubre, dedicaren
ample espai al desenvolupament del tor-
neig i a l'entrega de trofeus als gua-
nyadors de cada apartat. El motiu no és
altre que el torneig no haurà acabat
fins les Festes i Ia incertesa encara
estarà a l'aire a segons quins nivells.
L'únic que pareix que està clar, és que
el guanyador, si Ia cosa no canvia, serà
l'equip de Muro, Caja Postal.
La gran novetat d'aquest mes d'agost ha
estat Ia no presència dels àrbitres a
pitar els partits, Després d'un penosos
i tristsincidents entre jugadors i
d'alguns d'aquests amb el públic, en un
partit entre Dicoteca Charly i el TeIe
Club d'Ariany, es negaren a tornar. En
els partits han intentat posar justícia
voluntaris que desinteressadament ho han
volgut fer. Fins ara els problemes han
estat mínims, tal vegada per Ia falta ja
d'emoció. CaI destacar Ia gran tasca que
està fent el regidor d'Esports de
l'Ajuntament, Rafel Oliver que es mul-
tiplica per fer d'àrbitre, estar a Ia
taula, i fer de moderador si fa falta.

Jaume Mestre.
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C. C. MARIA OE LA SALUT
L'estlu de 1979, a Maria de Ia Salut,

joves i adults començaren a recordar vells
temps; emprengueren Ia tasca de reviure el
ciclisme. Al començament eran pocs 1 n'hi
havia que abans havien estat corredors.

Tota aquesta gent que espontàniament
havia arreglat Ia seva bicicleta o n'havia
comprat una de nova, se juntaren i
començaren a realitzar sortides conjuntes;
passejades a Muro, Ca'n Picafort, Sa
Pobla, Sant Joan, Petra...

Al principi només eren quatre o cinc,
però Ja en el mes de Setembre arribaren a
ser un quinzena.

Aquests primers aficionats al
ciclisme començaren a discutir i a
planificar l'organització d'unes carreres
ciclistes i així, entre finals de Setembre
i Octubre, un grup d'homes (en Pere Mas,
en Guillem Mestre, en Tòfol Pastor, en
Rafel Ferriol, en Pere Mulet, en Miquel
Femenia, n'Antoni Font...) decidiren fer
unes carreres el 21 d'Octubre de 1979.

EIs triumfadors varen esser na
Magadalena Rigo (Femlnes<, B. Moyà
(Alevins), en Guillen Ramis (Infantils) 1
en Rafel Ferriol (Veterans locals).

Aquest èxit i les ganes de dur
endavant un club ciclista varen fer que el
següent dissabte es realitzàs Ia primera
reunió en vista de federar un club a Maria
de Ia Salut.

*

DE LA PRIMERA ACTA DEL C.C. MARIA DE LA
SALUT.

Reunits una sèrie de corredors i
aficionats, es va proposar federar el Club
Ciclista, pel qual ' era indispensable
realitzar i confecionar una Junta
Directiva. Aquesta va esser:
President: Miquel Femenia MoIl.
Vice-president 1er. : Jordi Ferriol
" " 2on. : Pere Mas Pastor.
Secretari: Enric Pozo Mas.
Tresorer: Pere Mulet Vademar.
Vocals: Antoni Font, Guillem Mestre,

Bartomeu Bergas,
Miquel Gual,
Antoni Mestre,
Tòfol Pastor,
Magf Ferriol,
Bartomeu Pascual,
Miquel Font i Rafel
Ferriol.

Després de fer Ia Junta
Directiva, es varen
enviar a Ia Federació
Balear de Ciclisme.

r ClUi CtCUSTA
MARIAKUiAUUO
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DE L1ACTA DEL 02.XI.79
Aquesta és Ia síntesi dels dos

primers resums que figuren al llibre
d'actes del Club Ciclista Maria de Ia
Salut, que com es pot comprovar es fundà a
finals de 1979 i que el proper any
cumplirá el seu desè aniversari. Al llarg
d'aquest temps, han estat molts els fets
que aquesta entitat esportiva ha
protagonitzat i que intentarem resumir tot
segu i t.

Començarem parlant de Ia Junta
Directiva que al llarg del temps ha tengut
com a presidents a n'En Miquel Femenia
MoIl, en Jordi Ferriol Mascaró, en Jaume
Ferriol Pons, en Bernat Mas Carbonell i a
n'Antoni Font Bergas. Entretant, tres han
estat els qui ocuparen el càrrec de
secretari: ff'Enrlc Pozo Mas, en Bartomeu
Arbona Quetglas i en Bartomeu Bergas
Matas.

Dos han estat els cafès del nostré
poble que han acoliit Ia seu del local
social del C]ub; en primer, Ca'n MoIl i a
partir de finals de l'any 1981 el Bar
Central.

Però Ia vertedera història del Club
Ciclista ha estat Ia dels fets .i
esdeveniments que s'han anat produint amb
el pas del temps. Així hem de significar
com a fita important l'anada a LLuc amb
bicicleta, que cada Divendres Sant, ha fet
que una important representació dels
ciclistes de Maria anàs a veure a Ia
Patrona de mallorca, Aquesta passejada
anual és una excursió de companyerisme que
sempre acaba amb un bon dinar que, per no
pecar, sempre és de peix.

Altre punt important , han estat
evidentament les carreres que ha
organitzat el Club Ciclista. Les primeres
foren les del 21 d'Octubre del 79 i a
partir de llavors a principis d'estiu se
n'organitzen unes en commemoració de Ia
inaguració del Club, si bé els darres anys
Ja no se fan perquè són les dates en què
es disputa Ia competició del "PIa de
Mallorca". Les que s'han organitzat sempre
són les carreres amb motiu de les Festes
de Ia Mare' de Déu i dins elles quasi

sempre se celebra una carrera per a
locals, Ia qual els darrers anys ha estat
substitüida per una prova social. Han
estat els guanyadors d'aquestes carreres
en Rafel Ferriol, N'Antoni Font, en Joan
Torrens, en Miquel Capó i en Tomeu Arbona.
Han estat tambè distints els corredors que
han competit amb el nom del Club Ciclista
de Maria de Ia Salut en el seu maillot.
Hem de recordar en primer lloc als germans
Antoni 1 Rafel Mulet, els quals els
primers anys varen esser els únics
corredors del club. Uns anys després, en
Rafel Ferriol, en Ia categoria de
veterans, va participar a les carreres com
a corredor del C.C Maria de Ia Salut fins
que passà a formar part de l'equip de
"Talleres Torrens" de Ciutat.

Una fita inportant dins Ia història
del club, ha estat Ia celebració del "PIa
de Mallorca", trofeu social que pretén Ia
difusió del ciclisme i el foment de Ia
pràctica esportiva entre les persones que
practiquen ciclisme i no participen
habitualment en carreres ciclistes. En els
quatre anys d'aquesta competició, han
vestit els colors de Maria els corredors
següents: en Pep Payeras, en Joan
Estarellas, n'Antoni Font, en Miquel Capó,
en Lluc Bunyola, en Simó Darder, en Manuel
Fernàndez, en Pere Ferriol i en Tomeu
Arbona. Ha estat una competició -que els
darrers anys ha despertat l'interés dels
aficionats de Maria Ja que les dues
darreres edicions han tengut com a
guanyadors a n'En Simó Darder i a n'En
Manuel Fernàndez, corredors . del C.C.
Ciclista Maria de Ia Salut, motiu pel qual
som l'únic club dels participants que ha
repetit victòria, a més consecutiva.

Però no són momès els directius o els
ciclistes els qui han fet possible Ia
petita història del Club Ciclista, sinó
tots els socis que cada any col.laboren
amb Ia seva important aportació, tfo hem
d'oblidar tampoc les valuoses ajudes que
tant l'Ajuntament com les distintes firmes
comercials ens donen i fan possible que
anualment escriguem una nova pàgina
d'aquesta història.

Tomeu Arbona,
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Feim Carrerany
SOU PRESIDENT DE L'ASSOCIACIó

Degut a Ia dimissió presentada per
en Gabriel Bergas, el qual havia estât
alegit president el desembre passât, el
fins ara vice-président en Jaume Mestre
Llompart, n'ha assumit Ia presidència.

A l'hora que desitJam encerts i
eficàcia al nou president, volem donar
les gracies a en Gabriel per Ia feina
feta i pels seus serveis a l'Associació.

RÀDIO MAKIA

DIVEIDRES: "Coaentaris de ïoticies", de
18 a 20 bores.

Per sintonitzar la nostra emissora
heu de cejccar el punt 104.1 de Ia
Freqüència Kodulada del dial del vostre
receptor.

L'horari d'emissió de Ràdio Karia,
és en l'actualitat, el següent:

DIKECRES: "Emissió jove" de 18 a 20
hores.

EXCURSIONS ESGARRADES

En Ia darrera revista, concretament
a Ia número 25, feia un prec: el de no
haver de suspendre cap de les excursions
programades pel mes d'agost. I vet aquí
per on, no tan sols una, sinó les dues
han quedat penjant.

Respecte a SA COSTERA, Ia culpa és
nostra ja que no l'havíem preparada bé i
donat que hi havia molt poca gent
interessada en fer-la i que l'havíem de
fer corrent, decidírem ajornar-la.

Respecte a Ia de CABRERA, això va
ser un cop baix que ens donà Ia
meteorologia. Feia 21 dies seguits que
Ia barca feia aquesta excursió, i de Ia
nit al matí tot es vingué a baix.

EIs qui no ens conformàrem en
quedar a terra, uns 40, agafàrem els
cotxes i anàrem a passar el dia a Ia
PLATJA DES TRENC, una de les poques
platges de Mallorca que encara no han
aconseguit urbanitzar.

Dinàrem entre els pins, enmig de
les salines i Ia . platJa i després
s'organitzà un ball de bot.

L'excursió a Cabrera s'ha ajornat
al 17 de setembre, que és dissabte. EIs
qui no hi puguin anar aquest dia que ho
diguin i se'ls tornarà els doblers.

El que hagués pogut esser un llarL
"carrerany" (èrem 98) es convertí quasi
en no-res.

Demanam disculpes a tota aquella
gent que es senti decebuda però crec que
el cop més fort l'ha rebut l'organit-
zació.

Onofre Sureda




