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Escriure un article,
encara que sigui Knsual-
nent, a l'entorn de Ia
llengua, no sempre resul-
ta fàcil, Io, perquè no
hi hagi res a dir <afor-
tunadaaent o desgraciada-
»nt els te*es lingiiitics
senpre generen poléjdca),
sinó pel fet que seapre
ne intentat çonectar el
teaa desenvolupat amb Ia
realitat del oojnent.I de
vegades, això resulta
especialaent difícil.
A través de parents 1
amics, m'han arribat
noves d'una gent (ao se
sap quants, ni quins),
que a falta de millor
ofici, s'han decidit a
recuper-ne un, que darre-
raaent anava de baiza,.
B« referesc a l'ofici
d'exsecallador, podador o
acoronador.

Sy-

Cada arbre té el seu
temps de ser ezsecallat,
podat o acoronat. Seabla
ser, per tant, que per
Tots Sants no era Ia
Hillor època de fer una
acoronada tan grossa con
Ia que patiren els arbres
que s'havlen seabrat als
voltants del nostre caarp
de futbol.
Per a aquesta persona o
persones que aart> tanta
il.lusió s'han proposat
de recuperar uns oficis
tan nostres i tan dignes,
jo els recomanaria que

aprenguessin bé el tenps
en que cada arbre
necessita tal acoronada.

Si no ho fan així,
correran el risc
d'equivocar-se d'ofici i
enlloc de parlar
d'exsecalladors, haurem

de parlar de vulgars
destralers o pizatinters,
noas mas adequats a Ia
present ocupació dels
nostres anòmlns aadcs.

Joan Gelabert i Sas.
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LA SOOIETAT CCXBTSTJMIöTAs

La finalitat de 1' article és Informar analitzant Ja
composició de diferents allœnts que tenia a 1 'abast a Ia nostra
societat de consum.

"Societat de Consum" és un dels
teres de les cançons del cantant
valencià RAIMOÏ que ens ajudarà a
i nt rodu i r-nos:

Tíi costpres un poquet,
jo coiïpre un poquet,
aquell una s>iqueta de res/
d'aixà en diran desprès;
Societat de consuM,

Tu treballes bastant,
jo treballe quan puc,
aquell treballa tot l'any,
i sentpre es diu el aiateix;

Societat de consu*,

Tu viatges »olt poc,
jo viatge bastant,
aquell del poble no surt;
ha! ha! ha! ha!;
Societat de consua,

Les botiges ben plenes,
les butxaques ben buides,
les teues, les »eues, les seues,

Ferò és hora de saber
qui és qui les té plenes,
Societat de consua,

Aquesta vegada parlarem del foie-
gras ("pate" de fetge de porc) en
conserva.

IlGREDIElTS:

Iaturals: carn i grassa de porc,
fetge de porc.
aigua,
sal.
sucre,
espècies.

Artificials <additius>:

- caseinat: <de calci <H-4511> o
sodi (H-4512)); de funció
estabilitzant, eaulgent, espessant
i gelificant.

- fosfats: Bf? s'esper1fica el tJPUS
però amb funció diversa com el
caseinat.

- glutaBBt Bonosòdic: H-5801,
poteociador del sabor.

- conservadors: sorbat potàslc (B-
202), Parahidroxibenzeat d'etil.

- nitrificants: Iitrit sòdic <E-
250), nitrat potasic <B-252).

ALT8ES DADBS:

- Data de fabricació: 7-9-86

- Data de caducitat: consuKir
abans de 1993.
- Pes net: 00 gra*s.

- Súmero de registre sanitari:
10-1807/B

- Control de fabricació (barres):
84125033

- Producte fabricat a Espanya.
Adreça.

- lor» B.O.E. 9-11-81

- aroBBtitzants: donea aroi
«•»specific« el tiPUS.

OQ Conclusions fiaals: de tots els
ingredients, el 50% són additius
allaentaris.

Conclusions finals: de tots els Ingredients, el 5O% son additius
alimentaris.

Pere Crespi 1 Salom
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JPER QTJE

L.ES üTORMEs-

Seria possible conviure els
veïnats sense unes narnes? Seria
Meravellós que Ia resposta fos
afirmativa. Tant de bò aquestes no
fossin necessàries, perquè el fet
de què existeixin, ens limita Ia
nostra llibertat.

La nostra vida municipal està
regida totalment per normes: de
circulació, urbanístiques, sanità-
ries, horàries, lingüístiques, etc,
i quan ens topan a«b un caire no
normalitzat, ès obligació de
l'Ajuntajent establir Ia norma, fer
un reglament.

Què significa tenir una nora?
En principi no poder fer el que un
vol: Io puc anar per l'esquerra en
cotxe, no puc edificar tot el
solar, no puc tirar el fems enmig
del carrer, no puc destrossar els
bancs de Ia plaça,...

I perquè no ho puc fer si això
em beneficia o em diverteix?

La resposta és òbvia: no ho
puc fer perquè perJudic als altres.
Quan faig cas omís a una nora amb
Ia neva actuació, fins i tot Ia nés
petita i banal, estic perjudicant
als altres.

Però hi ha gent que no està
acostumada a conplir-les, bé sigul
perquè no les coneix, perquè
coneixent-les necessita que se' Is
recordi o perquè les incumpleixen
conscientment. Contínuament, dins
el nostre nunlcipi, ens troba*
cassos d'incompliment de lleis,
normes, acords de l'Ajuntament, els
quals, si hi són, si existeixen, és
per a defensar Ia justícia i el bé
de tots els veïnats.

Moltes vegades, el seu
compliment ve condicionat per les
possibles sancions econòKiques que
ens puguin pervindre si fallam.
Però, no seria aillor que tots ens
conscienciàssim del seu compliment,
respectant els drets dels altres,
les seves propietats, l'espai
públic, els bens conuns?

El mu escrit és una crida a
Ia necessitat que tenlm tots
d'aquestes noraes per tenir una
bona convivència 1 una confiança en
tots 1 per tot. 6s una crida a Ia
col.laboracló ciutadana per arribar
a tenir un poble agradable, amb
unes construccions harmòniques a»b
el tarannà del poble 1 el seu
paisatge, circulant per dins el
poble a velocitats Kxterades,
aparcant correcta«ent, evitant els
renous nocturns i actes de
gaBberrisae, etc.

Just així, a»b Ia
conscienciació personal 1 faalllar,
aes que a«b una actuació repres-
sora, aconseguiren el benestar que
perseguia.

Esper Ia vostra col.laboracló.
Gràcies.

Magí Ferriol
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COMISSIO DE QOVERM DB DIA 24 DE
NOVEMBRE

No assisteix, per malaltia/ D.
Miquel Torelló. Es prengueren els
següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió
anterior(10-ll-88)
2.- Sol.licitar a Ia C.Adj. a Ia
Presidència Ia subvenció total de Ia
compra d'un vehïcle i un Walkie-
Talk.ie per a Ia policia municipal.
El Sr. Oliver s'abstén.
3.- Sol.licitar al CIM Ia redacció
dels següents projectes: Construcció
d'"aceres", Construcció d'un
magatzem municipal/ Asfaltat i repàs
de camins veïnals i Pavimentació de
carrers.
4.- Aprovar Ia certificació anica de
l'obra "Acondicionament Camp de
Futbol", perun total de 1.950.000
pts.
5.- Designar a Bartomeu Monjo com a
representant de l'Ajuntament al
Consell Escolar del C.P. A. Monjo.
6.- Destinar 84.000 pts a l'Organit-
zació del IV Torneig de Futbol-Sala.
7.- Estudi de Ia problemàtica de
l'Escola Municipal deMúsica/ davant
Ia falta d'instrumental i Ia seva
possible solució.
8.- Informació del batle de les
reunions mantingudes amb els batles
de Ia Mancomunitat del PIa sobre
Disciplina Urbanistica i de les
conversacions mantingudes amb
l'equip redactor de les Normes
Subsidiàries.
9.- Aprovació de dos expedients
d'obres.
10.- Precs i preguntes: El batle
demana aclarir les gestions fetes
per a Ia compra de papereres i
contenidors i el conveni per
assistència social transferit a Ia
Mancomunitat del PIa.

PLE EXTRAORDINARI DE DIA DE
DESEMBRE

Amb assistència de tots els
membres del Consistori/ es prengue-
ren els següents acords:

i.- Aprovar l'acta de Ia sessió
anterior.
2.- Suprimir Ia tassa de Recollida
de Fems i Ia de les aceres sense
construir.

3.- Augmentar en un 5% Ia Contribi
ció Territorial Urbana.
4.- Establir Ia quota de 200 pts pe
metre lineal/ el tribut dels solar
sense tancar.
5.- Sol.licitar a Ia Conselleri
d'Obres Públiques i Ordenació de
Territori una subvenció o col.labc
ració financera per a Ia redacció d
les Normes Subsidiàries. El Sr
Miquel Oliver s'abstén.
6.- Reconèixer Ia compatibilitat pe
a activitat privada al Secretari d
Ia Corporació.
7.- Informació als assistents de 1
nova composició de Ia Comissió d
Govern i dels tinents de batle.
8.- Donació de compte del decret pe
qual el representant a Ia Mancomuni
tat del PIa serà el batle D.Mag
Ferriol.
9.- Donació de compte del decre
d'Alcaldia designant Regidor delega
d'Urbanisme i Cementeri a D. Mique
Torelló i regidor delegat d'Obres
D. Bartomeu Bergas.
10.- Ratificació de l'acord d
Comissió de Govern de designar
D.Bartomeu Monjo/ representant d
l'Ajuntament al Consell Escolar de
C.P.A.Monjo.
11.- Precs i preguntes: El Sr
Miquel Oliver formulà les següents:
- Que s'arreglin les faroles que n
s 'encenguin.
- Informació sobre Ia liquidació d
les festes de Ia Mare de Déu.
- Utilitat del vehïcle sol.licitat ,
Ia C.A. a Presidència.
- Prega es procedeixi a arreglar el;
clots dels carrers dels municipi.

COMISSIÓ" DE GOVERN DE DIA 1 Dl
DESEMBRE

Amb assistència de tots el;
seus components es prengueren el¡
següents acords:

1.- Aprovar l'acta de Ia sessií
anterior(24-ll-88)
2.- Adjudicar l 'obra "Asfaltat de
camins veïnals" a D.Sebastii
Carbonell Monjo al preu de 6.875.00(
pts.
3.- Adjudicar l'obra "Reforma :
millora de l'enllumenat públic" a D
Guillem Mayol Alomar al preu d
2.985.186 pts.



4.- Adjudicar l'obra "Tancament
solar Av.Santa Margalida-Camp
d'Esports" a Jordi Pastor Bergas al
preu de 2.323.000 pts, amb el vot en
contra del Sr. Torelló.
5.- Aprovació de les següents
propostes del grup socialista:
a) Assebentar-se sobre el conveni
Mancomunitat-CIM sobre assistència
social primària, iniciar gestions
amb Inserso per tractar de solucio-
nar el problema de les persones
soles i més necessitades.
b) Convocar als propietaris-confron-
tants amb Ia paret del Poliesportiu
per tenir un canvi d'impressions
sobre les obres a iniciar.
c) Sol.licitar al CIM cooperació
tècnica pel projecte d'il.luminació
del Poliesportiu, així com el
projecte d'asfaltat del camí des
Rebosté, Es Pujol i del qui fa
partió amb el terme de Santa
Margalida.
6.- Aprovació de Ia proposta
d'Alcaldia de sol.licitar una
subvenció al CIM per a l'adquisició
d'un piano per a l'Escola Municipal
de Música.

COMISSIO' DE GOVERN DE DIA 12 DE
DESEMBRE

Sessió extraordinària. Hi
assisteixen tots els seus compo-
nents. Es prengueren els següents
acords :
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió
anterior (1-12-88)
2.- Aprovar el programa d'actes de
les Festes de Nadal, Reis, Sant
Antoni i Sant Sebastià.

3.- Precs i Preguntes:
- El batle formula el prec de què es
procedeixi a col.locar Ia il.lumina-
ció de Nadal.
- El Sr. Oliver, prega s'iniciin les
gestions oportunes per a què un
odontòleg passi consulta al Centre
Sanitari i també -per a realitzar un
estudi sobre el caràcter depressiu
dels habitants del municipi.

PLE DEL DIA 16 DE DESEMBRE
No assisteixen sense excusa

prèvia, els tres regidors del grup
municipal d'AP. En aquesta sessió
ordinària es prengueren els següents
acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió
anterior(l-12-88)

FENT CMWCKANY 7 (7)

2.- Aprovar que tota Ia documentació
administrativa i les actes es
redactin en llengua catalana o amb
les dues llengües oficials quan
sigui preceptiu l'ús del castellà.
3.- Aprovar l'expedient n. 2/88 de
modificació de crèdits dins el
pressupost de l'any 1988, amb
l'objectiu d'incloure l'obra de Ia
piscina, entre altres depeses.
4.- Modificar l'ordenança fiscal de
Ia Tasa sobre ocupació de terrenys
d'ús públic per a taules i cadires
amb finalitat lucrativa, establint-
se Ia tarifa de 1.000 pts/m2 de
superfície ocupada.
5.- Elegir els dies 17 de Gener,
Sant Antoni, i 8 de Setembre, Mare
de Déu, com a festes locals.

COMISSIO* DE GOVERN DE DIA 27 DE
DESEMBRE

Sessió extraordinària, a Ia
qual hi assisteixen tots els seus
components. Es prengueren els
següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió
anterior(12-12-88)
2.- Concedir les següents subvenci-
ons :
- C.P. A. Monjo: .... 100.000 pts.
- Pàrvuls Col.legi Sant Francesc
d'Asís 25.000. pts.

3.- Aprovació de les següents
factures, de despeses del poliespor-
tiu:
- MACAS 259.154 pts.
- MACAS 39.073 pts.
- INTECSA 70.616 pts.
4.- Aprovar Ia sol·licitud de
l'aparellador municipal de canviar
el seu dia de feina del divendres al
dissabte.
5.- Acceptar favorablement l'estudi
de possibles inversions turístiques
que es pretenguin realitzar dins el
nbstre terme.
6.- Donació de compte del nou horari
dels funcionaris per a 1989 amb
l'objectiu de complir les disposici-
ons legals, que serà el següent:

-De Dilluns a Divendres: de 8'30 a
15 hores.(El policia municipal, de
8 a 14'30 hores)
- Dissabtes: de 8'30 a 13 hores.
HORARI DE L'APARELLADOR MUNICIPAL:
Dimarts: de 8'30 a 11'30 hores.
Dissabtes: de 8'30 a 13 hores.
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RECEPTES DE CUfflfl
(Gastronomia Hatear)

Ja ha arribat el temps de les matances, per tant avi
vull ensenyar-vos a fer unes bones sopes per tal de que
quedeu malament davant els vostres convidats.

D££ M-A~TA-NC.32íE>
Preparació :

Rentar tota Ia verdui
culdadosament. Tallar Ia cel
llarguera 1 fina. AlIs, tomàtigues
Juliverd es piquen molt ben picati'
apart. Llevar els troncs a Ia col
rompre a trossos les fulles amb letí,
mans. Tallar Ia carn a quadres i el
botifarró en cèrcols. Els esclata-
sangs s'han de tallar en quatre
trossos.

Encalentir l'oli en una greixonera
i sofregir Ia carn; afegir-hi Ia ceba
fins que estigui daurada; aleshores
afegir-hi les tomàtigues, alls i
darrerament el juliverd. Donar unes
voltes fins que tot estigui ben
confitat. Ha arribat l'hora
d'agregar-hi les carxofes, tallades a
quarts, i Ia colflori,

Remenar una estona i ficar-hi els esclata-sangs. A continuació regar
amb dos tassons d'aigua bullenta. Salpebrar i deixar coure fins que Ia
verdura sigui cuita.

Provar el brou per veure si està be de sal i de pebre bo; de gust
ha d'esser fort Ja que el pa Ii restarà gust. Treure Ia verdura 1
posar-la dins un plat gros. Ficar les sopes dLe pa dins el brou bullent
procurant que Ia darrera llesca quedl sempre davall l'anterior perquè
es banyi bé. Escampar Ia verdura per damunt el pa banyat. Tapar Ia
cassola i deixar reposar durant uns minuts abans de servir.

Acompanyar les sopes amb ravenets, tàperes i olives trencades.
A les matances per berenar com a segon plat solen servir un

suculent frit fet amb Ia carn del pobre animaló que acabekn
d'escorxar. Jo vos recomanaria que el faceu de Ia següent manera:

Ingredients:Per quatre persones.
400 grs.de sopes de pa.
Quatre cebfis.
Tren tomàtigues de ramellet i uns
brots de colflori.
Tres dent d'all.
Dues carxofes.
Un bon manat de Juliverd fresc.

- MitJa col.
Una tassa i mitJa d'oli d'oliva.
200 grs. de llom de porc.
200 grs. de carn magra de porc.
Mig botifarró.
500 grs. d'esclata-sangs.
SaI I pebre bo.

^R I T PE MATAJJCES :

Ingredients: Per 4 persones.
- 2OO grs, de carn magra.
- 200 grs. de "xua" de Ia ventresca.
- 200 grs. de fetge de porc.
- 100 grs. de lleu.
- 1 kg. de patates.
- 1/2 kg. de pebres vermells.
- 2 pebres coents.
- 2 cabeces d'alls.
- SaI.

Preparac i ò :
Primer de tot preparar tots els

ingredients de tal aanera que hem de
tallar les patates llarsçueres; el
pebres es poden tallar amB les nans,
més o menys a quadres i Ia carn es
tallarà a trossos llarguers no molt
grossos i prims.

Posar dins una paella abundant
oli per fregir Ia patata acompanyada
d'un grapat d*alls 1 sal per donar-li
bon gust. Una

vegada cuita, coure els pebres. A continuació anar fregint Ia carn
però per separat; s'hi ha de posar sal i els pebres coents.

Quantot estarà cuit es depositará dins el mateix calderó que
serà el lloc on es mesclarà tot i abans de servir es rencalentirà.

Es convenient acompanyai—Io amb olives i pebres envinagrats.
El dia de les maxances no sol servir-se cap plat dolç sino que

únicament es serveix fruita: taronges mandarines 1 meló, especialment;
cafè, licor i a moltes cases un pur a cada home que hi ha.

Franciscà Pons Pastor.
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DENADALASANT ANTONI A MARIA
^>Dia23,ales lOhores:

Festa Nadalencaa l'escola amb xocolatada.

Dia 24, a les 22 hores:
Celebració de Matines a l'església, amb actuació del Cor Parroquk
Cantarà Ia sibil·la, na Jerònia Aulet. Exposició del betlem de tigures c
fang, realitzat pels nins del grup d'esplai.

Dia 25, a les 11 hores: Missa de Nadal.

Dia 26, a les 12 hores:
Concert de piano, a càrrec del professor de l'Escolo Municipal de Músi-
ca, Fèlix Aguiló, i d'alguns alumnes de cant coral amb Ia Coral de Maria,
a l'escola de baix.

Dia31:
Festa de Cap d'Any,-ambfoguerons, raïm i xampany a Ia plaça dedalt,
per rebre l'any nou.

Dies 3,4 i 5 de gener, de 4 a 8 de l'horabaixa:
Recollida dejuguetes al local parroquial.

Dia 5, a les 7 de l'horabaixa:
Arribada de SS. MM, els Reis Mags i Ia seva corta Maria, acompanyats de
Ia Banda de Tambors i Cornetes.

Dia 6, a les lOdeI matí: Festa dels Reis Mags d'Orient.
Ofici a Ia parròquia i a continuació repartimentde lesjuguetes pertotel
poble,

Dia 16: Nit de foguerons,
A les 17 hores: A l'escola de dalt, amb torrada i ball.
A les 21 hores: A Ia plaça des Pou, torrada i vi per a tothom. lL/)t

Dia 17, a les 3 de í'horabaixa: Festa de Sant Antoni.
Tradicionals beneïdes de Sant Antoni a Ia Plaça des Pou amb desfiladc
de carrosses, Hi haurà obsequis per a tots els participants.

Dia 20: Festa de Sant Sebastià,
BaII de Bot i torrada a Ia plaça de dalt.
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LES HERBES
Després de Ia caiguda

del Imperi Romà encara
perdura Ia confiança de
Ia gent amb les herbes,
per aprofitar els seus
sabors, olors i
propietats curatives.

De totes formes Ia
introducció del
cristianisme retornà a
les herbes Ia seva antiga
importància, aolts de
temps descuidada.

Bn els Boaesteris que
es varen construir per
tota Europa varen fer els
nonj os grans horts
d'herbes que utilitzaven
per curar malalts i

reaniKtr el cansament
dels peregrins. Aquests
primitius horts eren KiIt
bonics doncs tenien tota
casta de plantes que ara
no mês relacionam amb el
color i aroKt con,
plavellines. peonies,
didaleres i rosersf
encara que abans tenien
un destí.

Així i tot co» l'única
font per adolcir era Ia
•el, es cultivaven
plantes que atraien a les
abelles: Aquestes eren,
kexgajKit&> BE2JLssa,

tOJBUTÜ i i frfljfllidfl-

P>Ot,EO MlENTA

Es una herba,1

anual vivaç originària de
l'Asia i Europa.

La paraula »pnth« ve
de mintha. nom grec, que
una nlnfa Persifone,
gelosa va transformar en
planta.

Pfl^gium l'hi ve de
puJLfiX, que significa
pusa, i el seu fun matava
les puçes. Fa Ia seva
flor en primavera 1 estlu
segons Ia regió a on es
cria, de tall curt, flors
peludes de color pàl.lit,
celenques, norades i fins
i tot blanques, totes fan
olor a menta.

Es carminatiu,
digestiu estomacal 1 s'
utilitza vilt per el KtI
de panza. AIs
hipoclorhídrits, per
excitar Ia seva
segregació gàstrica, es
recoaena que durant el
nenJar prenguin una
infusió de POLEO amb suc
de llimona en lloc
d'aigua.

CMBETTTHA

T>OLBG I TJM>

En tissana carregada
se l'hi dona als nins amb
dejuni pels cucs.

Actua cov analgèsic de
Ia »cosa estomacal, com
estimulant aromàtic i
antiséctic intestinal.

Ss diu d'ell que va bé
contra el vèrtic,
narejaaents, vòmits, KiI
de ses muntanyes, KtI de
panza...

Es precís recordar que
aquesta herba a grans
dosis pot esser
perillosa, doncs té un
afecte directe al
cervel1.

IIFüSIó. Per ses
migranyes <mal de cap>.
Tres culleradetes de flor
de PQLEO, 200 grams
d'aigua bullint. Deixar
reposar cinc minuts,
passar pel colador i
adolcir amb KiI. Prengui
tres tasses al dia, una
d' elles després del
dinar.

Es reconenable nenJar
taronges i pones
fresques.

Amb les ensalades
posar suc de llimona 1
all. Io son convenients,
els picants, vinagre,
postres dolços, conservés
ni fritures pesades.

En priKtvera pot esser
KiIt benficiós que
prengui dues taces
diàries d'aigua d'ortiga
bullida amb suc de
lliwna. Millora molt les
molèsties de Ia migranya
fent tres minuts de bafos
d'eucalipto aspirant per
Ia boca i el nas. Per
acabar es poden donar
unes petites fregues
d'aigua freda pel cap.

,vti
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WLLTT-^i<3HnoHeie&
PBrniSA PORAlA

DIa 16 de Desembre a Sant Joan
l'Associació de Premsa Forana entrega
els premis "Persones de Poble" que
patrocina el C.I.K. en laseva segona
convocatòria. Desprès de les votacions
ens reunirem a taula aab els personatges
que les revistes presentaveau EIs tres
priaers llocs fóren per Llucmajor de
Pinte en Ample, Bona Pau de Montuiri
(toria Jfesquida) i Ca*n Picafort
(Franciscà Oliver), que retoeren
l'éscultúra feta per Sarasate. Bl nostre
candidat, l"amo En Toni Aloaar "Regalat"
fou distingit amb un diploaa
cjunmemoratiu, igul que Ia resta de
personatges presentats. La bondat del
sopar aab que varea esser obsequiats va
coapensar un poc Ia manca d'organització
d'enguany, que esta» segurs de que l'any
que vé serà nolt millor.

l.ES VOBCTRS KFCABA nfiES» PKW*

En coBisió de Govern, es va tractar
el te»a de les nostres voreres, i és
varen prendre solucions.

Esperea que pel 92 el veïns del
carrer de Ia Äare de Deu no tinguin que
demanar pas als maresos, el cotxe i el
garrover, per poder anar per les
voreres del seu carrer.
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^MLJUTT—de-^iofíeïc
DIu BL IQSTK BATLE OBKA CULTURAL BALEAR

Que vol esser recordat, per actuar
anb imparcialitat i justícia. Esperen
que no rapi els nins con en Salomon.

AQUEST CLQT!
D'aquí a poc teaps veurem

solucionat el problema del retzat de Ia
plaça del Pou, segons va informar el
batle a Ia darrera trobada
d'informadors.

PALTA EL SElYOR KIlISTBE
Amb l'absència del senyor ministre

del govern socialista, larcís Serra, que
per ventura va quedar a tocar el seu al
Ministeri, el Ja fa«ós piano que
l'Ajuntament va coaprar a l'Escola de
Música, va deleitar a un centenar de
persones que varen poder veure com els
seus fills, familiars o veïnats feien
les primeres arnes dins el món de Ia
Búsica. Qui sap si algú d'ells, ens surt
un famós concertista o tal vegada
ministre.

BRUTQR ETESlA
Esperem que les vergonyes deixades

pels Barrufets Coronadors siguin
cremades abans de Ia Flama Olímpica del
92.

L'O.C.B. lliurà els Premis 31 de
Desembre el passat dia 15, a les
persones y entitats que enguany s'han
destacat per Ia seva contribució dins
l'àmbit de Ia nostra cultura,que foren:
Professor Josep A. Grimalt <premi
Bartomeu Oliver), Escola Municipal de
Mallorquí de Manacor <premi Bmlli
Darder), Escola Universitària de Treball
Social <premi Gabriel Alomar) i Grup de
Ornitologia i Defensa de La Iaturalesa
<G.O.B,) <premi Francesc de Borja
MolD..

Al mateiz acte es distingí a l'Aina
MoIl amb una placa, donant-li Ia
benvinguda a les Illes Ja que desprès de
vuit anys de ser Directora de Política
Lingüística a Ia Generalitat de
Catalunya ha tornat per col.laborar amb
l'Obra en Ia matelza tasca.

IQ HI HA MAL QUE BE IQ VElGOI
Que hagués passat si el nostre

batle arriba esser un pilot comercial?
Per ventura "Son Koig" no seria un
projecte de camping, sino una- pista
d'aterrizatje.
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COKTOKRT 3DE I>IA*TO GABTT CORAL

El passat dia 26 de
desembre tingué lloc a
l'Escola d'abaix, un con-
cert de piano i de cant
coral. A càrrec els dos
de l'escola de Música i
de Ia coral de feria de
Ia Salut respectivaaent.
A l'acte asistí un nov-
brós públic, més del que
s'esperava en un prin-
cipi.
L'acte que en principi
s*haviade realitzar dins
un aula, es va fer final-
•ent dins el pati central
de l'escola ja que té aés
capacitat per allotjar
•és públic, donat que
feia un dla preciós.
Creia que Ia gent assis-
tent s'ho va passar de Io
»és bé.

L'acte constà de tres
parts:
La pri*era: COICEST DB
PIAlO.
S'interpretaren les peces
següents:
1.- Melodia ie 1 en Do
Major de A. Diabelli,
interpretat per Maribel
Font.

2.- Andante Cantàbile en
Do Major de A. Diabelli a
càrrec de Antònia K.
Sureda.
3.- Mbderatto en SoI
Major de A. Diabelli
interpretat per Joana MS
Capó.
4.- Andante en Ko Major
de A. Diabelli a càrrec
de Catalina 8ibas.
5.- Litanei en Hi Beaol
Major de F. Schubert
interpretat per Mlquel
Capó.
Aquestes cinc peces han
estat interpretades a
quatre nans per les
persones esventades abans
i pel professor de
l'escola Felix Aguiló.
6.- Opus 147.de J.S. Bach
interpretat per Pere Mas
legre.

Per Ia segona part:
Interpretació ausical a
càrrec d'un grup de Petra
que tocaren les peces
corresponents a bandes
sonores de pe1.1í cules
ço» "El Golpe", "Cerezo
Rosa", "A»erican Patrol",

"La Ba*ba" i "La Polca
del Barril" axb els
instruaents següents:
Teclat, Troapeta, Sazo,
Guitarra Elèctrica i
Caiza.

La tercera part:
Cant coral aab Ia coral
de Maria, s'interpretaren
les següents cançons:
1.- Oh, quin gran goig!,
en Fa Major a dues veus.
Popular israelí.
2.- Ageraanats. Bn SoI
Major, canon a tres veus.
Popular.
3.- Dins el »ar, Ia vela
blanca. Bn Fa MaJor,
canon a tres veus. Lletra
de JoaquiB Maideu i
aúsica de Santi Klera.
4.- La Dana de Mallorca.
Adaptació de La Da*a
d'Aragó a càrrec de
Baltasar Biblloni.
5.- Les dotze van tacant.
Iadalenca.
Aquestes peces i cançons
foren Ia presentació de
l'escola de aúslca 1 Ia
coral.

Onofre Sureda Slbas.
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NATURAL
KASCARILLA
DBSCOVGBSTIOKAVT

Si tè el cutis especialient sensible
sofaretot quan Ii pega l'aire fred, podeu
donar-li una rápida i sencilla cura
descongestionant durant uns quince iinuts,
RECEPTA; Tritureu un ianat de fulles de
creixents (berro) i apreteu-les anb una
gasa fins obtenir el suc, Per darrer,
afegir-li set gotes d'oli d'at*etles
dol;es eiulsionant Ia iezcla abans
d'aplicar-la a Ia vostra cara, Un pic
transcorreguts els quinze »inuts, notareu
que Ia vostra pell està »olt »és nutrida,

CINMMA
ALHODOVAE

El director de »oda, tl
ianxeg Pedro Al*odovar,
després del seu gran ¿xit
aib Ia pel,Hcula "HWERES
AL BORDE DE UN ATAQUE DE
NERVlOS", no co*ptara pel
seu proper fil» a»b Ia fins
ara constant actriu Carien
Raura, La protagonista de
1RUJER TQXICA", no» de Ia
pel,Hcula, serà ttasstasia
Kinsky, La producció
d'aquest fil» serà
co*partida entre Ia
productora d'Aliodóvar, El

UN PLAT

u s r c^A
&IXLF>L,Y jeJE3JD,

BL PBL-KOIG DB VBD ÏEGRA

Siiply Red, »b sols dos L P , h a n tingut un èxit fu lgu ran t , El
pri*er "Picture Book', que tolt poca gent va poder escoltar, va
crear un autèntic confusionisie, especulant-se si aquella veu
desgarradora seria Ia d'una dona, probableient (gorda) i negra,
EIs videos s'encarregaren de desfer el »alentès i aquella veu de
Ia »illor tradició SOUL tenia un noi iasculi, rUcK Hucknall ,
Un pèl-roig de 29 anys nascut a nanchester, llicenciat en Belles
Arts . apassionat per Ia »úsica negra, iniciat aib el pur* i aib
un vici confesat, el sexe,

Aquell pri*er disc va
sorprender en 1985
obtenint tres
noiinacions als
pre»is 6rauy. A*b el
segon LP Ren and
Voien Holland-Dozier-
Kolland", a*b Ia
col.laboraciú de
La*ont Oozier el ii-
tic ieibre del grup
Holland-Dozier-
Kolland, es pot dir
que definiliva*ent
arrasaren,

Pedro Almodóvar.

Oeseo S , A , , i Ia
nortea*ericana Orion, a»b Ia
qual s'ha signat un
contrac te de coproducció que
suposarà una nova injecció
de doblers pel nostre
internacionalient reconegut
director,

MíctHucïaall, a l'es
querra, encarna Ia
pasSi6 del "soul",
"Simply Red" conquerí
el mercat americà des
del primer moment.

RERDIUS RARCIDES
lïGREDIEHTS: Per a qua t re persones; dues
pe rd iu s netes, un hou . un tassó de vi blanc, una
llauna d'anxoves a*b o l i , quatre tallades p r i m e s de
cansalada, tres pebres verds tallats en tires dues
dents d 'a l l s picats , dues cullerades de »iquetes de
pa, una branqueta de j u l i ve rd , dues toaàtigues
sense pell i fetes a tallades, una tassa de brou i
t r e squa r t s de tassa d'oli ' , sal i pebre bo,
PRBPARACIO: Mescleu els fetges de les perdius
a*b l ' o u les Miques de pa, el ju l iverd , l 'a l l , sal
i pebre bo, A*b aix6 f a r c i r e u les perdius, cubrint
cada una d'elles aab una llesca de cansalada i
ftriant-les, Dins una greixonera posareu les
to*atigues i els pebres, salant a gust, i damunt
posareu les perdius , Banyar a*b l 'ol i i al f o r n
ROderat durant uns noranta »inuts. girant-les
quatre vegades, Un pic tretes del forn, les
banyareu a*b el vi i les posareu danunt el foc suau
f i n s que Ia salsa estigui reduïda a Ia «eitat,
a feg i r - l i el brou i deixar-lo al t res vint »inuts ,
Final*ent les desfer*areu, tr inxar-les i servir-les
dins Ia »ateixa greixonera,

^hores2 minut*30 <T^>^
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CORREU OBERT

RESPOSTA PER AL,LUSIQ

Com qua e» sent a l , l u d i t i crec
que ten>: dret a defensa ì a
informar del que és ver, ho
faré,
Al darrer núatero de Ia revista
d'opinió apareguda pel poble,
s'informava que un mestre del
C,P> de Maria feia vendre
paperetes a benefici d'una
escola privada (L'Escola de
Música de Maria), Aixà és cert,
Pera he de dir que els alumnes
de l'Escola de Música ho són
també del Col,legi Públic i són
per ells els beneficis, no per
jo ni per l'escola,
Per això també vull dir que
allà on les donen les prenen i.
s'ha de dir tot o s'ha de
callar,
Com que n'hi ha que només
inforien del que els convé diré
que hi ha un professor da
l'Institut de Sa Pobla (públic,
no privat), que és de «aria, i
que es dedica a fer una
revisteta (segons s'al,lot sa
jugeta) que anomenen d'opinió
(satírica, malintencionada,
destructiva. ,,,),
Per fer-la utilitza un
ordenador de l'esmentat
Institut i llavors fa pagar 200
pessetes per cada exemplar, per
tant Ia revista esmentada deu
esser privadíssima i caríssima,
per les poques pàgines i pels
desbarats que hi surten,

i i t i t QUE HI TENDRA QUE DIR EL
H 1E 1C. A TOT AHO!!!!!

Onofre Sureda,

AL CONSELL DE REDACCIO

El que vull dir, ho vull
fer anb poques paraules, Diuen
que tothom es grata allà on Ii
pica, El que passa és que n'hi
ha que graten sense que els
piqui i >faltresque els pica i
no es graten perquè no senten
Ia picor,

La nostra llengua és cosa
de tots; aquesta llengua tan
estimada, motiu del «teu orgull,
I aquest orgull voldria
s'estengués a tot el que es
senti d'aquest petit país
nostre, I dins aquesta feina
estic des de ja f a m o l t s anys,
des de l'escola, des de Ia
revista i ara des de
l'Ajuntament, Es tasca i
responsabilitat de les nostres
institucions, de totes, Ia
recuperaci* i total
normalització del català, a»b
Ia modalitat que es parla per
,les nostres contrades.

Consell de Redacció de Fent
Carrerany: ea va sorprendre
molt, i crec que és un cop baix
que qualcú ha pegat que al
darrer número, al "Bullit de
Notícies" es fesbefa de Ia
nostra llengua i de Ia seva
normalització, quan aquest és
un dels objectius de
l'Associació Fent Carrerany i
de Ia revista, Voldria demanar-
vos que valoràssiu quan
s'ironitza sobre una persona, o
sobre tot un poble, sobre tota
una comunitat lingüística,
Entenc que es volia ironitzar
sobre Ia meva persona, Ia meva
línia d'actuació, a Ia qual
cosa no don importància, Peró
crec que no es pot jugar amb
les senyes d'identitat d'un
poble, del nostre poble,

VuIl expressar des d'aquí
el »és enèrgic rebuig a totes
aquelles actituds que van en
contra dels mallorquins, Ia
seva terra i Ia seva llengua,

Potser trobeu que no hi ha
per tant, que estava en clau
d'humor, D'acord, Peró
repetesc; hi ha actituds en
contra del nostre poble, que no
són cosa de broaes,

Magí Ferriol,

MIRAPRIM

Aquest escrit ve a compte
d'uns altres que, de manera
reiterada, es van publicant
damunt el "Diario de Mallorca"
Comarca d'Inca,

Diré que, per suposat,
accept Ia llibertat de premsa i
d'expressió, peró el que no puc
acceptar és que gent amparada
en aquesta i, baix un
pseudònim, vagin intoxicant
l'ambient dins el nostre poble,
No ens fan gens de bé ni al
poble ni a l'esmentat diari,

La firma d'aquest senyor
és "Mir i Mir", Jo Ii diré que
«ira molt peri no veu res, o
només veu el que vol veure, ja
que dins el nostre poble es
produeixen fets molt més
noticiables que les beneitures
que escriu.

La darrera es titula "El
piano del alcalde de Maria",
Amb aquest escrit jo Ii diria
que ha tengut "poca vista" per
varis motius,

Un és el de tractar els
batles dels pobles dels
voltants "d'alcalditos". Crec
sincerament que pel fet de
comprar un piano per l'escola
municipal de música no es
»ereixen el qualificatiu
disiinitiu que se'ls dóna sinó
de "valents" o de "batles co»
Ia copa d'un pi", que miren pel
millorament de Ia infraestruc-
tura o dotació de material per
una escola que mai s'havia
tinguda i que suposa un pas
endavant per sortir de Ia
incultura que hem patit durant
molts d'anys,

Un altre motiu és el que
els tracta d'imitadors,
referint-se al concert del
Ministre Narcís Serra, No crec
que sigui un intent d'imitació
peró en aquest cas crec que el
Sr, Serra té molt d'imitable
mentre que aquest senyor, el
Mir i Mir, al pas que va, du
camí de convertir el "Diario de
Mallorca" en un vulgar fulletó,

Jo Ii diria que ja està bé
de beneitures, que es dediqui
seriosament a informar del que
passa al poble sense
*conyetes", que cerqui les
informacions a les fons
d'origen i que no vagi
désinformant o intoxicant
segons les seves conveniències
o tes del partit.

Onofre Sureda Ribas,
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Per continuar att> i*aginacio i bon hu*or, que faltaens fa, en aquest petit espai dedicare»
jjnes línies al rector del nostrepoble, a Ia directora delcol, legi iaTpracticant,

Ha llegit.-

BBL MBSTSB (DISBCTORA COL.LEGI)

Aniria a dinar... Al »ont Atlas

*Sftt:
De pri>er.- L l ib res de atagre
De segon.- Tu*bet o calaaars a»b sa seva t in ta

Compota de carabassa.j^^^K^;
T i;s;SAna

Postre.-
Begudes.-

Assignatura pendent

PBSB FOfS <CAPBLLA>
vV

M Aniria a dinar... A Jaén ( ter ra d 'o l iveres)

MEIU:
De priM*r.- "Potaje de V i g i l i a " o LLenties de Sant «ateu

r De segon.- Mongetes
Postre,- Pastissets de 616ria i Cansaladeta de CeI
Begudes.- El seu vi

Ba llegit.-jg^ • L 'Ul t iM Testptació de Crist" (Kazantzakis)
' P o r Quién OobUn Us Caapanas" ( E , Heaingway)

JOSB LUIS CORSBSA

Aniria a dinar... A U Plaça del Supositori (Pataa^|

HHTO: ^P^ J^S
De pri>er.- Sopa de a ia la l t o sopa de P Z
De segon.- Pinchos Korunos o Esclata-Sa_ngfs
Postre.- C^TJRA-saniCroissantj"
Begudes.- A_igua TTota iSolaj

Ha llegit.-
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT

Ia Catalina Carbonell Ros. Morí
el dla 23 de Deseabre. Vivia al
carrer Iou, 42

I'Antonia Ferriol Rlbot. Xorí el
dia 26 de Desenbre. ?ivia al carrer
Xajor, 13.

Que descansin en pau.

BEMVlNfìUTS

Juan Klquel Xas Sabater nasqué
el 16 de deseobre i es fill de Pere
Has i Xargalida Sabater.

X'AatoniTorelló Gondla, nasqué
el dla 16 de Deseabre. EIs seus
pares són I'Antonl i Ta Isabel.Vi
ven a ne's carrer de Sa Raval, 30.

H'Eaili Xarcel Siu Pascual,
nasqué el 9 de Desenbre. EIs seus
pares són I"Emili 1 naM5 Begonia.
Viven al carrer de Sa Quintana, 10.

Que tot siga enhorabona.

**- »*

aöf
.*WÌ

9^^f

IL.LüMIMACIÓ I BBTLEM, DOS SIGÏBS FADALBHCS A MARIA

ÜÍSS-

METGES DE GUÀRDIA

Localitat Jlelèioas

DILLUIS XARIA

DIXARTS LLORET

DIXBCRBS COSTITI

DIJOuS LLOBi

DIVEK)RES SIIEU

52 52 65
52 52 87

52 02 76

51 31 57

52 22 61

52 Od 18
52 02 92

Angel 24: 28 13 13
Abonat: 629

CAPS DE SHTKAWA;
del dissabte a les 14 hores

al dillUBS B les 9 hores:

SIVEU 52 02 92
Angel 24: 28 13 13
Abonat: 629

OESA IICA
AVARIBS: 500700

BOMBERS: 0 8 5

AXBULATORI
D'IEBA : 502850

SOI DURETA: 239447

AXBULÀICIBS: 200362

UJUl

AJUrrAXEIT:

XETGE:

A.T.S.:

APOTBCARIA:

525002
525194

525265

525287

525020

BSCOLA D'ALT: 525083
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'Pàgina sanitària"
GRBMADURBS

JBs Ia lesló de 2a pell i mucoses produïda per Ia calor.
Afortunadament, Ia aaJorla de 1&& lésions téradques són de caracter lleu.
ìtoft frequentaent els accld&nts a Ia casa tenen coa a conseqüència una
cremadura. Les grelxonere& aab liquids en ebulllcló, les flames, els
brasers, 1 les estufes., son moltes de vegades causants d'aquestes
leslons.

Les crewadures as poden produïr per dos »ecanisies; Per .contacte directe
aftb Ia font de talor i per irradiació <creaadura solar ),

El grau de Ia cremadura dépendra fonatentalaent de dos factors; El tetps
d'exposició i Ia intensitai de Ia calor. Ia qual cosa vindrà donada pel
tipus de calor i Ia conductivitat de Ia nostra pell ( hi ha gent que
aguanta »es Ia calor que d'altres ),

La gravetat de Ia cre*adura vé donada per altres dos factors; L'extensió
de Ia lesió i Ia profunditat de Ia tateixa,

PER L'EXTENSltf.

-Es clar que quanta ies quantitat de superfície corporal està afectada
per Ia cresadura tés greu es el pronòstic de Ia »ateixa,
PER LA PRQFUNDITAT,-

-Segons Ia profunditat de Ia crenadura és a dir, segons Ia penetració
de Ia calor, poden fer Ia següentclassificació;

— Creaadures de l"r grau,
Afecten només a Ia capa superficial de Ia pell, predotínant l'erite*a*1
siaple sense haver necrosi* de Ia pell,

— Creaadures de 2on grau,
Afecten a tota l'epiderais* i part de Ia der»is* caracteritzant-se les
lesions per l'aparició de bàfegues,

CFWEMÄDOR« OE TEf*CER ORACI

— Creaadures de 3*r grau,
Afec ten a totes les capes de Ia pell , epidtrti«, der>is i teixit
subcutani*, essent el ies caracter ís t ic , l'aspecte de sequedat i Ia
coloració, blanca o terrosa, de Ia pel l ,

En general Ia i*portancia de les crenadures ve donada per dos factors;
L 'al teració de Ia barrera de protecció natural del nostre cos -LA PELL-,
produint canvis a Ia seva estructura i per altra banda, Ia pèrdua de
líquids,

Aquesta al teració produïda a Ia pel l , pot cotplicar Ia gravetat de Ia
cre*adura, ja que Ia possibilitat d 'una in fecc ió posterior a Ia crenadura
augmenta notableaent,

BL TRACTAKElT:

Con a noria general, les creaadures han de ser tractades pel aetge o
personal q u a l i f i c a t , Coa a cura d 'urgència , al «ateix aoient de produïr-
se Ia creaadura, a ca nostra tenii un reiei iolt b4 i senzill,
l 'apl icació d'abundant aigua freda a Ia cre*adura, Ia cual cosa produirà
dos beneficis; disiinució del dolor i r e h i d r a t a c i ó de Ia pell, una gasa i
una iica d'eibenat. serán suficients per evitar coiplicacions posteriors,
Es »olt iiporUnt NO posar cap tipus de poaada per tal de favoreixer U.
inspecció posterior a la consulta,

BSITBKA: Bnroglaent de Ia pell
MBCKOSI: Bs dlu d'un teixit uort.
BPIDBSMIS: Capa exterior de Ia pell
DBKXIS: La més loportant 1 gruixuda
de les capes de Ia pell, sota 1 'eplderads
TBIXIT SUBCUTAfI: Inaedlatamant sota Ia pell
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PASSATEMPS

ENCREUAT.- HORITZONTALS.- 1: De dobtefS. 2: Mol-
ta gent és to primera cosa que fa cada dia. Camineu cap
a un lloc. 3: Vostè en deu tenir camises o vesttts. Aco-
madaments. 4: Entonació. Per exemple, verd. 5: Con-
federació Nacional de Treballadors. MatrfcUa del üban.
Camp de... (en voten fer un a Anchuras). 6: CoLtocar (al
revés). Símbol químic del neptunl. 7: Que prcn opl o al-
tres estupefaents. Fray Luis de León en va escriure un
dedkada a Salinas. 8: Historia en vers acompanyada de
dibuixos explicatius. Faig força perquè una cosa vengui
cap ajo. 9: Mancança, escassetat.

VERTOALS.- 1: LJinatge de dos COShS (Ramon i
Guillem) que acompanyaren Jaume I a to conquesta de
Mallorca, morts en combat al CoN de Sa Batalla. 2: Mo-
del de cotxe de to casa Ford. Ase. 3: Riu d'Africa. Ma-
deixa, cabdeU. LJibre del segte Il a. C. on se conten els
viatges extraterrestres d'un descendent de Set Esdava
i concubina d'Abraham. 5: Possessiu. Acció de navegar
amb to proa al vent. 6: Jovenetes, nines. 7: Element
químic gasós. Símbol del stokes. 8: Que no se pot mou-
re ni deturar per si mateix. Organisme tetevisiu. 9: Ca-
tedral. Paisasiàtic. 10: Uevar,prendre.

8 9 1O

SOLXJC I CDMTO t

Ol 6 S L 9 S fr C Z t

OI ES?

Ia Margalideta, està mirant una casa on
vlven coloms esperant que alguns d'ells
surtin per Ia finestra, Io es dona
compta que al seu voltant, es troben
quatre d'ells, a més d'un ca, un cuixot
o "jamon serrano" i una bota. Totes
aquestes coses, es troben amagades entre
les retxes del dibuix. Es una mica
difícil, emperò segur que els podeu
trobar, tant als coloms com als elememts
anomenats.
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Donamla
màals

ajuntaments,

constrvum
MaUorca
plegats.

El Consell Insular de Mallorca du a terme en col.labo-
ració amb els municipis petits Ke l'illa, un ambiciós programa
de realitzacions que és el resultat d'una estreta cooperació
en matèria tècnica, jurídica i econòmica i en una àmplia pla-
taforma d'accions en els camps més importants de l'activitat
ciutadana diària

El Consell Insular de Mallorca ofereix als diversos mu-
nicipis una ajuda inestimable en matèria d'assistència social
als ciutadans, de foment de Ia cultura popular, de dotacions
d'infrastructura esportiva als pobles, de potenciació de les
activitats econòmiques i socials, de creació de llocs de feina,
de construcció de carreteres, de protecció del medi ambient
i de tot quant s'ha de menester perquè els petits municipis
de Ia nostra illa puguin disposar d'unes dotacions d'infrastruc-
tura adequades a les seves necessitats.

Pernosaltres,
els més petits són els

més grans.

COMSELL INMJIAK DE MALLORCA
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DAVANX UNA NOVA XEMPORADA.

Com dèiem al nùmero anterior, l'arribada
dels darrers mesos de l'any significa Ia
finalitzaci6 de Ia temporada ciclista, però
també vol dir que ha arribat el moment de
reforçar-se i pensar en Ia propera
temporada.
Això és el que ha fet el Club Ciclista de
Maria de Ia Salut. En primer lloc s'ha
confirmat Ia presència al seu equip dels
mateixos corredors de l'any 1988: En Manuel
Fernández Tena, En Pere Ferriol Roig i En
Tomeu Arbona Quetglas. Però, en segon lloc,
s'ha pensat en el reforçament.
Per tal d'aconseguir-ho, els directius del
Club han parlat amb En Pere Ferriol
Colombraa i En Simó Darder Bergas, els

quals, com a mariandos havíen d'esser els
primers. Com a conseqüència d'aquestes
conversacions, el primer d'ells, En Pere ha
contestat afirmativament, mentre que En Simó
s'ho està pensant, A més a més, un Jove
corredor de SonFerriol, Bn Sebastià Salom
sembla segur que l'any nou serà el cinqué
corredor en defensar els colors del Club
Ciclista Maria de Ia Salut.

UI HIVERÏ A MALLOECA.

L'any 1989 serà el desè aniversari del Club
Ciclista i per tal motiu, es prepara una
activitat cilcista més intensa que en les
temporades anteriors.

^ të^aaL *Sfe^

El primer esdeveniment espor-
tiu, serà Ia disputa a Maria
d'una cursa ciclista del
trofeu "Un hivern a Mallorca",
Ia qual, previsiblement es co-
rrer a dins els mesos de Gener
o Febrer.
Aquesta competició de principi
de temporada, compta amb Ia
participació de molts de co-
rredors estrangers que desen-
volupan Ia seva preparació de
començament de temporada a Ia
nostra illa aprofitant el
clima i les bones tempera^
tures.

Tomeu Arbona.

CLUB CICLISTA

1979-1989
y0o

tn0&b a&np4
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U
F.C. MARIENSE.

Després d'un estiu un tant incert
on no es sabia segur si es
començaria una nova temporada pel
F.C. MAKIEISE, per falta de
jugadors i perque no dir-ho de gent
que de bon de veres ho vulguis dur
el club endavant, i amb unes
perspectives noves que feia temps
que no es produien a Aaria , es va
tornar iniciar una temporada que
pel moment no és del tot dolenta.
En un principi eren quatre els
equips inscrits en Ia competició
baix el nom de F.C. KARIEISE, el de
22 Regional, el 3? Regional
Juvenil, un de Benjamins, que tant
bon paper va fer 1 ' any passat i un
d' infantil que al final i ja
començada Ia competició s'ha hagut
de retirar.
L'equip de 2? Regional, com es pot
veure a Ia classificació que hi ha
al marge està desenvolupant una
bona temporada i al moment
d'aturar-se Ia competició per les
Festes de Iadal, ocupa el 5è lloc
amb disset punts i quatre
positius. EIs juvenils, estan per
Ia part baixa de Ia classificació i
de Ia mateixa manera estan els
benjamins.

.Els directius del club aquesta tem-
porada, són els següents:

Foto: Equip del F,C, Mariense de 2a Regional.
Falten En Miquel Salom, 5'Antoni Català
i 5'Antoni Moragues Joy.

President; Jaume Bergas Font
Vice-presidenta: Franciscà Jordà Gual
Tresorera: Franciscà Ferriol Carbonell
Vocals: Josep Ferriol Torelló, Jaume Morro
Munar, Jaume Torelló Vanrell, Jaume Bergas
Vanrell, Lluc Bufiola Vanrell, Damià Bergas
Bergas i Esteva Mas Ferriol.

Jaume Mestre,

Puigpoftwtt-Bogor 3 )̂
Compooet-PDNT.Ki 0-2
CoMà-Borroear (Spdo.)
MartonM-S'Harta 1-1
MbMrvQ-Ua*rtMU*...... (Spdo.)
Abura - E«poria(.„ ....3-2
CasConcos-PorrarafAt.. 0 )̂
Nnteafem - J. SaKtta .4-1
Rottet-M-P.d«SÓ««r 5-1

Rb̂ M^̂ Mi

*aè* M."""!!!!!"""""!
¿Salita
t mutar
Matunm ......................
r d» ialir
PloD*NaT**a
Co*Coocoi .... .
y Horta
PuicmuWnt....
"TPf̂

Pon«ro« At.
Bucw
HJLILI j LJ Ji*

Altura

U^t^f^ffiw^ ••*•*«••••*«•"•••••••

14
14
M
14
T4
14
14
14
14
14
M
14
13
14
14
13
13
13

10
11
8
7
7
5
6
5
5
5
4
3
4
4
2
2
2
1

4 (
i :
s ;
4 :
3 '
6 :
4
5
5
3
5
5
3
2
s ;
2 i
1 K
S J

> 31
t 48
I M
I 35
> 23
I 23

27
17
26
27
21
17
36
16

' 21
> 14
I 21
' 13

10
13
32
24
23
22
24
12-
25
25
19
27
28
32
31
39
48
38

24
23
19
IR
17
16
IA
15
25
13
13
U
Il
10
9
6
5

" »

>10
+9
+5
+4
41
«2
+7
+1
15
-1
_]
-1
-3
_A

-5
-6

„f 7
'•-5
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Com cada mes, l'esperit aventurerd'un
cada vegada més nombrós grup d'escur-
sionistes, uns vint-i-cinc aques-ta
vegada, es posà de manifest el passat
diumenge 11 de desembre assitlnt a
l'escursió que es tenia programada per
aquest mes.
Partirem de Ia plaça, amb una mitja hora
de retard segons l'horari previst, amb
cotxes i ens aturàrem a Randa on els
deixàrem i berenarem amb comptes de
poder aguantar Ia llarga Suta dels
Santuaris. Primer arribàrem a Gràcia, on
hi han uns jardins de cactusi arbres
molt ben cuídats.
Després seguírem pujant i ens aturàrem a
Sant Honorat aon per mediació d'en Joan
Capellà, se'ns va permetre d'accedir a
l'interior del Santuari i visitar el

Claustre, l'Hort, .,., un racó de pau 1
meditació.
Cap a les dotze i mitja partírem cap a
Cura on arribàrem a Ia una i quart.
Dinàrem al restaurant i després
assistírem a una exhibició d'estels, que
es va haver d'interrompre a causa d'un
vent fort i capriciós, a càrrec d'en
Joan Capellà que és natural de Randa i
mestre de l'Escola de Maria.

1 Cap a les cinc, començàrem a baixar per
les rossegalleres, pedregoses i
empinades, on n'hi va haver que posaren
les anques pel terra més d'una vegada.
De cara al mes de gener no en tenim cap
de prevista. PeI mes de febrer se
seguirà Ia programació d'excursions
prevista.

ASSOGIAGIÓ OULTURAL 11EENX OARRERANY
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

>/

ES COrroCA i TOTS ELS SOCIS DE L'ASSOCIACIO'COLTORAL "FBn CARHBRAFT* A
L1ASSEKBLEA GKIEKAL OKDIIAElA QUB BS CBLEBRARÀ BL PROPER DISSABTB DIA 14 A
LES 19,30 HORBS EI PRIKBRA COOTOCATORIA O A LBS 20,00 HOSES EI SBGOIA, AL
LOCAL DE LA TERCBRA EDAT, AKB EL SEGOBIT ORORB DBL DIA:

- DOIACIO' DE COKPTBS.

- PRBSSOPOST I PROGRAKA D'ACTIVITATS PRBYISTES PBR L'ATÏ 89.

- PRBCS I PREGOITBS.


