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de

LA DEFENSA DE LA NOSTRA LLENGUA, HA ESTAT UN
DELS,OBJECTIUS QUE "FENT CARRERANY" HA TENGUT DES
D1ELS SEUS INICIS I COM A TAL HEM ESTAT PREMIATS A
NIVELL DE REVISTA PER ESTAR PUBLICADA TOTALMENT EN
ELLA. LA NOSTRA TERRA, MALLORCA, I EN PRIMER LLOC
MARIA DE LA SALUT SON I HAN ESTAT MOTIU I
OBJECTIUS DE QUASI TOTS ELS ESCRITS QU1HAN
APARESCUT DINS LES PAGINES DE "FENT CARRERANY".

LA LLENGUA NO HA ESTAT MAI PATRIMONI D1UNS
POCS ESCOLLITS. LA OEFENSA QUE HEM FET DE LA
NOSTRA, HA FET QUE A VEGADES HAGUEM TENGUT
PROBLEMES A NIVELL DE CONSELL DE REDACCIO, AMB
SOCIS I SUSCRIPTORS QUE HAN VIST COM UN ESCRIT
SEU AMB CASTELLA NO HA ESTAT PUBLICAT PER EL
SIMPLE FET DE QUE HEM VOLGUT SEGUIR LA TRAJECTÒRIA
D' ESSER UNA DE LES POQUES REVISTES QUE QUEDEN A
MALLORCA QUE NO S1HA VISTA OMPLIDA DE
CASTELLANISMES I D1ARTICLES EN LLENGUA CASTELLA-
NA, LLENGUA AQUESTA QUE MAREIX TOTS ELS NOSTRES
RESPECTES I QUE JA DISPOSA DE MOLTS DE MITJANS DE
COMUNICACIÓ QUE LI SERVEIXEN DE DIFUSOR A MES DE
CUMPLIR LA MISSIO DE COMUNICAR IDEES I DONAR A
CONEIXA FETS AMB UNA LLENGUA COMU, LA CASTELLANA.

DE LA MATEIXA MANERA QUE NO HEM REBUTJAT MAI
LA NOSTRA LLENGUA, TAMPOC HEM FET BEFA NI
DESNORMALITZACIO D1ELLA. AFIRMAM UNA VEGADA MES,
HI HO SEGUIREM FENT SI FA FALTA EN UN FUTUR, QUE
ESTIMAM LA NOSTRA LLENGUA , LA NOSTRA TERRA I LES
COSES DEL NOSTRE POBLE I LA NOSTRA GENT, HO HEM
DEMOSTRAT, I PER LA SEVA DEFENSA I NORMALITZACIÓ
ESTAN OBERTES LES PAGINES DE "FENT CARRERANY" A
TOT EL QUE HO VULGUI FER.

Fotografies;
Pep Lluis Corresa
«aika Lozano ̂

Edita;
Associació Cultural FENT CARRERANY
Feienies, i
07519 Haria de Ia Salut

Iff lpri í ieix;
Apóstol y Civilizador
Petra
N2 Depòsit Legal; PH-457/1986

T&:MF>S F*4*SSA T

6ener del 1987;
-24 hores de Ràdio,
-On és ren>ita.
-L'Ajuntament il,Iuminat.

Gener del 1988;
-L'Ajuntament no respecte
Ia Llei.
-El que s'ha escrit de
Maria.
-Taula redona de Ia
Tercera Edat.
-Va de revistes "Tots
Sants".
-Premsa Forana "Persones
del Poble".
-Ressorgeix el Club
d'Escacs de Maria.
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Bn aquest any de
gracia,del dissabte
de Sant Antoni fins
a Sant Sebastià el
caliu dels foguerons
s'apoderaren de 1
poble. La festa va
coaençar el dla 16 a
les 6 de s'borabaixa
al fogueró que l'As-
sociació de Pares
d'Alumes del nostre
col.legi va fer a
l'escola d'alt; va
haver trencadissa
d'olles, torrada de
porcella, sobras-
sades i botifarrons,
ball de bot i l'ano
En Xesc; l'assis-
tència fou nonbrosa
i fins i tot
sobraren tallades.
Cap a les nou
finalitzà Ia festa
anb satisfacció dels
assistents.

Bn aquel nonent es
prenia foc al
fogueró de Ia Plaça
des Pou; els Quintos
feren una bona
feina, ja que aquest
era el mes gran de
tots el quatre que
s'hi havien montat,
Io hi va haver
música i el trui va
ser poc, molta de
gent estava plena
del priaer fogueró i
no va comparèixer
als crits de les
flanes que s'aixeca-
ven cap al cel.

L'única nota d'ale-
gria i bulla Ia
posaren con sempre
els quintos i quin-
tes que en cotxes
feien renou per
daaunt Ia plaça; poc
a poc Ia poca gent
gent va fugir i el
caliu es va
COnSUmir.

MoIt diferent va
ésser el dla de Sant
Sebastià, on el grup
de ball de bot es va
lluïr, el fogueró va
ser petit però
"maton", anb gran
assistència de gent;
hi havia bona llon-
ganissa, botifarrons,
pa i vi per tots,
els boleros i les
jotes no cessaven de
sonar, l"amo Bn Xesc
animava els presents
1 grups de gent
cantaven i sonaven
les ximbombes envol-
tant el fogueró, Ia
festa es va allargar
fins tard i ja
definitivament nomes
un fil de fum
s'aixecava de les
cendres i anunciaven
que les festes
havien acabat.
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COLCADA DELS REIS

Com cada any i amb
gran il,lusio, els
nins de Maria
esperaren pacient-
ment l'arribada al
nostre poble dels
Reis D'Orient.
Tot eren nervis a Ia
Plaça des Pou, on
els nins i nines
repassaven una i
altra vegada Ia
carta que no feia
molt de temps havien
enviat als reis.
Quasi era l'hora
quan anunc iats per
les vives flames de
les torxes i els
sons de Ia banda de

tambors i cornetes,
giraven Ia cantonada
pel carrer de Sa
Quintana, eren ElIs
amb tota Ia Cort,
molts estaven empa-
gaits, els mes
menuts alborotaven,
peró tots, grans i||
petits saludaven amb
il.lusi6 als seus
Reis, engalanades
les carroses i ves-
tits com cal vestir
un Rei, després
d'unes voltes per Ia Plaça, pujàrem cap a

l'Església per cele-
brar Ia Missa dels
Reis; tot el poble
els va retre home-
natge, i ells, en
agraiment, quan ja
tots dormien, comen-
çaren a complir els
desitjós 'de tots i
cada un dels Dins, i
eren tants qA fins
el «igdia del
divendres no acaba-
ren de repartir,
Enhorabona al grup
de teatre "Mitja
hora després" per
l'organització,
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¿.£-S AIGUES BRUTES AL NOSTRE POBLE.

Li veritat és que el teata és de aassa actualitat,
EIs probleaes entre veïnats per nor d'aquests
causa es »ultipüquen, f)lguns han duit ¡a denùncia
de filtracions a ¡'Ajuntaaent o directaaent a Ia
Conselleria de Sanitat, I l'experiència ha estat
bastant negativa pel denunciant, ja que aab Ia
seva denúncia, ta*be ell ha quedat denunciat.
Són »olts pocs els veïnats que tenen en condicions
el tractament de ¡es aigües residuals, (tres
piques i un depòsit que han de ser her»ètics) Ia
qual cosa resta força »oral a qualsevol denúncia,
Oavant aquesta situació, a 1 'f>juntaaent Ii resten
dues alternatives; obligar a cada veïnat a que
posi en condicions les seves fosses sèptiques,
anul,lant els pous negres o coaençar d'una vegada
per totes Ia canalització d'aigües brutes i netes
a tot el poble, Evident*ent, avui en dia l'única
alternativa efectiva és Ia segona,
El procés de dotació del clavaguera» és car i
llarg, I és per això que co*encare*, ja, el
projecte i ja des de fa estona cerca» Ia seva
financiada, Teni» un avantprojecte que puja a uns

2BO ailions, 1 precisaaent Ia financiació és el
que ha frenat l'inici de Ia seva realització,
Està clar, i aixà ¡a gent se n'ha de concienciar,
que les ajudes no seran de! IQQI, el que itplicarà
que s'haguin d'i*posar contribucions especials,
Per tant, sol, licitareo> enguany »ateix incloure
una fase, Ia captació d'aigua i Ia construcció del
depòsit regulador, dins el FIa d'ßbres i Serveis
del $9 »entres sol,licitan Ia redacció del
projecte total i de 1 'expe<iient de contribucions
especials a»b el fi de conèixer l'aportació de
cada casa o solar,
Hentres tant, intenta» que els probleaes entre
veïnats a causa de ¡es a'igües brutes es solucionin
a»b una bona entesa i sense sortir del poble, Si
ha d'intervenir Ia Conselleria de Sanitat, és »olt
possible que Ia cosa acabi a&b expedient
sancionador,

rIagí Ferriol,

Casa de Ia Wa
COHISSIO DE BQVERM PE BIA 12 BE

Aib assistència de tots els
seus coiponents es prengueren els
següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió
anterior(27-12-8S)
2.- Aprovar Ia proposta de Ia
Batlia de prorrogar per un any, els
contractes laborals al PeA d'Obres
i al Vigilant del Polideportiu.
3.- Valorar negativaient l'estudi
fet per l'aportació iunicipal al
Centre Joan XXIII degut a què el
cost no es pot assuiir si no
s'ofereixen unes condicions ies
favorables.
4.- Aprovar Ia proposta de Ia
Batlia de sol.licitar l'equipanent
necessari pel local que disposarà
l'assistent social de Ia Mancoau-
nitat per desenvolupar les seves
tasques.
S.- Acceptar l'estudi fet pel
regidor de Parcs i jardins, de
procedir a Ia seibra d'arbres pel

present any 1989.
6.- Aprovar 6 expedients d'obres.
7.- Aprovar 3 sol·licituds de
traspàs de sepultures del Ceunteri
Municipal.
B.- Donació de coiptes de Ia Batlia
sobre teHS de Ia Hancoiunitat,
teies urbanístics i sanitaris.

COHISSIO' DE BOVEBI DE BM 2 i DE

Aib assistència de tots els
seus coiponents, es prengueren els
següents acords:
1.- Aprovar l'acta de lasessi6
anterior (12-1-89)
2.-Concedir les següents subvenci-
ons:
- 30.000 pts. als Quintos 89, peIs
actes de Cap d'Any i Sant Antoni.
- 12.500 pts. a l'Associació de Ia
Tercera Edat pel transport a Inca,
el dia de Ia Segona Festa de Nadal.
- 200.000 pts. a l'Escola de
Municipal de Música per a Ia coipra
del piano.

3.- Sol.licitar a Ia Conselleria
Adjunta a Ia Presidència una
subvenció per a Ia construcció d'un
forn al Ceienteri Municipal i una
altra per a realitzar unes refories
a les oficines iunicipals.
4.- Aprovar el Plec de Condicions o
clàusules econòiico-adiinistratives
per a Ia contractació per concert
directe de les ofares de Ia Piscina
Municipal.
S.- Aprovar un traspàs de sepultu-
ra.
6.- Aprovar 5 llicíncies d'obres
•enors.
7,- Infonació del Batle sobre Ia
priaera reunió de Ia Junta Local de
Sanitat: Es tractaren de les
coipeténcies del metge, apotecari i
veterinari cot a inspectors
sanitaris i els aís greus probleies
sanitaris del poble (aigOes brutes
i venda aibulant de peix)
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CORREU OBERT

SATT AITOII A KAlIA

AMb tant de prograsa coi es n fer,
jo iiaginaba una gran desfilada de
carroce«, El gran paper ens citaba
a una hora en concret, les tres de
l'horabaixa, en que Ia gent anava
devallant per el cântic que hi
havia a Ia nostra parròquia,
Quan vaig esser a Ia Plaça,
l'Excel,lentisia Ajuntaaent, 'Casa
de Ia Vila", ens va tenir les
portes tancades, Hea vaig deianar;
serà en aquesta Plaça ?. Doncs sí,
efectivaaent així va esser, Les
carroces anaven desfilant una
darrera l'altra, que en total foren
tres,
El que ie estranyà va esser que
devant l'Ajuntaaent, noaés hi havia
el Rector i En Miquel Bergas. Be,
ja veurea el que seri! i així passà
els teaps i arribà l'hora de Ia
veritat; l'entrega de preiis, En
Riquel 8ergas es posar a repartir
els priaers obsequis i , , , El senyor
Batle, on era?, s'havia aaagat ?,
Magí, ¿s que estaves enpagaït de
veure el gran fracàs per Ia poca
col,laboracio que hi va haver ?,
Les grands ensaïiades, fetes per
Ul forn, no era »es convenient
haver posat daiunt el paper
•DONADES PER L'AJUHTAMENT', i no
posar les lletres que hi posares?,
Jo en pensaba que volies fer anar
el poble per aiunt, pera veig que
noiés en segons quines coses, coi
per exeaple: "Estiaeu Ia Nostra
Llengua Catalana*, i així no anaa,
Pensa a»b els padrins i no tan sols
aab els joves, No en facis anar el
poble »és baix del que va,
Esperant no haguer-te ofés iassa,
te deaan disculpes i a reveure,

r1argalida Negre,
A MGI FEKRIOL

Estinat Ragí; Estic iolt contenta
de que no tenguis probleies de
pell, doncs quan vaig llegir Ia
teva carta a l'anterior revista
vaig pensar si es que t'havia
sortit un sarpullit a«b tanta de
picor,

K'agradaria que aquestes quatre
Hnies les llegissis tal i coi
estan escrites,
Dóna Ia sensació que vol ser una
espècie de SALVADOR, que sols tu
estiaes Ia nostra terra, Ia seva
llengua, els seus costuas,,,,
perque així ho dius a totes hores,
i te diré que est l'única persona,
que jo sapiga, que ha vist agravi i
insult a l'esaentat bullit,
Són *olt »és els que estiien tot '
alló que tant sols pareix ser teu,
el nostre poble, les seves costuis,
Ia seva identitat,,, Seapre he
pensat que cadascú és o deu ser
d'alia on viu i anb qui conviu,
encara que siga per egoisae,
Tu que tan a ia tens donar consells
de convivència, urbanisae etc,,
pensa que aib Ia teva carta, tan
•al intencionada, fas un »agre
favor als que »os hei integrat, per
distintes raons, en aquesta
Coaunitat,
EIs cops baixos que segons tu els
han donat al Consell de Redacció,
no existeixen »és que a Ia teva
iaaginació, Veig aab desgrat que
allà on tu no fiques »a, creus que
no pot funcionar i no se si te
n'has donat coipte, per>> a Haria hi
han »oltes entitats que funcionen
sense que tu les tenguis que donar
una se*penta,
Crec que hauries d'aprendre un poc
a respectar els altres i a Ia seva
foria de pensar, encara que en
ocasions no siga afí a Ia teva,
Ara que est una persona pública -
a»b el bon sentit de Ia paraula-,
ha d'encaixar »illor les crítiques,
i pensa que;

-No seapre son destructives,
-Fins i tot Ia declaració

d'hisenda s'ha de fer aab bon
hu»or,

-Al »al te»ps, bona cara,
-Encara que no seapre coincidi»

aab les teves idees, de vegades
radicals, no vol dir que hagea
d'esser eneaics,

Un salut,

rlaika Lozano,

A QDI HO AGAFI. .

0'va dii ap i l'iltre, Ji tevi
ictitut i l'hon de escriure
iquesti arti, que ji tenii pensidi
feii tfaps, he de reconèixer que hi
anviit. En esperj de tillor oasió
que » toiiYi per fer el que
reaJtent volii, um expossicio de
dides i ii-tes de l'Ajuntuent
firtides pels integnnts de Ii
tijorii tunicip»! i domr iixí
totpte de Ii intenciomlitit
tinipulidon de certs eletents i
inforiicions ap iJ grup que jo
pertiny, els Independents de lfirii,
E» confort per in ub el que
segueix ,
Vigi per dwint el teu respecte i
toti persom que lliuretent
expressi um opinió, positin o
negitiri, tora o doJenti ditunt un
fet o um idej. fens que des del
»otent que ho fi, tereix un
respecte setpre que intenti
sxpressir-se cot ji he ditf
lliuretent i sense ínit tinipulidor
per creir un cliti con-tnri i
persones que no són deJ seu igrid
deixint aure veritits i iitges i
clintent desfigundss o tentides,
Aquesti ictitut de tinipulici6
'infortitivi", pens que s' ignvi
quin és un professioml, um
persom que i fiml de tes coòn un
sou per desenvolupir um de les
professions tés respectiòJes i tés
guipes d'iquest tan, Ii d'esser
notiri de Ii ictuilitií i Ii
reilitit, un periodisti, el que fi
oinden d'elii ¡1 servei
d'interessos polítics,
L'objectivitit i ¡i confirticia de
les dides són nortes del periodisti
i Ii serietii i l'hon de escriure
um infsrtició un professioml, fer
ilgum cosi, fa triit iquesti
professió i iixà el diferencii
d'un ititeur cot jo titeix, Hi
d'estir, t>iix el teu punt de visti,
per ditunt fimiisies, diferencies
persomls o ideològiques,
Fiar-se dins un inonitit per
desprestigiir i un grup o i um
persom que l'únic que mn fet és
en un totent detertimt esser um



alternativa o finestra oberta cap
ìì detà per un sector del poble de
nana, ì aquesta és um realitat
que no agrada a aìguns, no e»
pareix bé,
Fens que just es pot equivocar el
que fa feina i es banya el cul, no
aquell ?wî espera darrera Ia roca i
»entres tant uns altres Ii van
tapant Ia seva ineficàcia actual
posant cortines de fu», en forta de
crítiques als altres, que no
faixen veure el que hi ha darrera,
E» sap tolt de greu que persones
que jo tenia per lluïdes i vàlides,
paresquin haver caigut dins Ia
tanipulació infortativa al servei
d'interessos polítics que ben poc
fan apart de criticar les feines
dels altres i sentir-se oposició,
Veure» que ens espera en un futur,

El tetps, jutjs que dóna o lleva
raons i que no es deixa tanipular,
dirà.
Si vaig equivocat, voldria no tenir
cap inconvenient en reconèixer-ho,

Jaute ffestre,
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FESTA I
L ' A . P . A

FOGUERO DE

fou tolt divertit i és
encoratjador, Et referesc a ¡a
testa i fogueró de Sant fIntoni que
feu l'A,P,A. el passat dia 16, Crec
que tengué el sentit que quasi
setpre het perseguit des de
l'escola; que els pares participin
iuntatent aab els fills atb el
actes que estiguin relacionats atb
ella,
Ses de l'escola veí» que si els
pares no són participatius, .els
fills, generaltent tatpoc ho són i
a L'inrevés, 1 aquest, el de Sant
Antoni, és el catí que s'fa de
seguir per aconseguir una escola on
tots hi participet atb il, lusió,

ffagí Ferriol,

I Concurs de Fotografía
i

RNT<NMtERMty
BASES

PARTICIPAFTS: Tots els que vulguin.

TEHES; tonogràfic sobre feria de Ia Salut i te»
lliure.

IoMERO D'OBRES: Un màxim de tres obres per autor i
tema, en color o blanc i negre i totes les seves
variants. Les obres hauran de ser inèdites i no
publicades ni premiades abans.

IDESTIFICACIó: Les senyes d'identificació posades al
dors de cada fotografia cons taran de TITOL, TEU I
LSXA de Ia mateixa, i en sobre apart anb eí mateix
Titol, Tema i Lena, dedins y tancat, una fulla
encapçalada per les mateixes dades i el D.I.I., Ioa,
Direcció i Telèfon de l'autor.

FORMT: La mesura del costat major de Ia
fotografia haurà de ser entre 24 cm. de mínim i 40 ca.
de maxim.

PLAÇDE
PRESBTIACIO: Podran concursar totes les obres que
siguin presentades abans del dia 18 de »arç a Ia
següent direcció:
COICURS DE FOTOGRAFIA, C/ SBS CORBATBS Io 16, 07519

MAIIA DE LA SALUT

JURAT: S'anomenarà un Jurat que determinarà
les obres que hauran de ser premiades, Ja seva decisió
serà inapel.lable i els premis podran ser declarats
deserts. Tots els visitants podran votar Ia millor
fotografia popular.

EZPOSICIO: Totes les obres presentades a concurs,
quedaran exposades al local de l'Associació Cultural
*Fent Carrerany" de feria de Ia Salut els dies 23, 24,
25 i 26 de març de 1989.

TBKA LLIURB

PREMlS

TEKA KARIA DE LA SALUT

1".- 15.000 pt.

20".- 10.000 pt.

3-r.- 5.000 pt.

!•r.- 15.000 pt

20".- 10.000 pt.

3-r.- 5.000 pt.

AUTORS LOCALS
(Io premiats)

1-".- 4.000 pt.

2~".- 2.000 pt.

3—.- 1.000 pt.

IOTA: Cap autor podrà obtenir més d'un premi.
Les fotografiespremiades quedaran en poder de

l'Associació Cultural "Fent Carrerany", que es reserva
el dret de reproduir-les, exhibir-les i publicar-les,

Les obres seran tractades amb Ia major cura
però no es respon dels malfets o pèrdues que es poden
produir.

Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà
resolt per l'organitzacio.

La sola participació en aquest certamen
pressuposa l'aceptacio d'aquetes bases.



S& XERRAMTA:
USMDETA AMB L'AM) EI
LLOC FIOL

«
L'amo En Lluc nasqué el
segle passat, dia 1 de
novembre de 1890 <el dia
de Tots Sants>. Estava
casat amb Ia fertlna
Bunyola Quetglas. Bns
resulta «olt difícil
poder imagiaar tot el que
l'hi ha passat al llar
dels seus noranta vuit
anys; Tècnica, social,
politica 1 econòmicament.
ElKm ha donat moltes
voltes <de llavor fins
ara>.
EIl no ens esperava i és
va sorprendre una mica de
que anassiM a fer-li
aquesta zerradeta.
Les ulleres Ii lleven
anys de damunt -ara, que
un no sap diferenciar-los
en arribar a aquestes
edats-, a pesar que ens
dlu no veure-hi massa bé
al contrari del sentir,
Ia seva veu és potent i
clara Ia qual cosa fa
agradable "sa zerradeta".
En certes ocasions l'amo
en Lluc s'emocionà amb
alguns records de Ia
infantesa 1 en altres,
mostrà satisfacció de les
seves vivències.
I aizí ens va passar un
hora asseguts a Ia
camilla.

í
-HEO TISCOT SEMPKB BI
AQOBSTA CASA?
-Io, vaig néixer al
carrer de l'església.
Després de casat vaig
estar al Bosquerró i a Sa
Tanca allà on és Ca
l'amo en Iesc d'es
PuJolet.
Aquestes cases eren
11ogades. Després va i g
comprar aquesta a un hone
que Ii deien Damià fes,
Ia vaig arreglar i ens hi
mudàrem l'any 1940.

-D1OI BHBI BLS YOSTEES
PAHSS?
-Bren de Maria, però K>n
pare descendir de Sant
Joan, el neu padrí era
d'aquest poble.

-QOE EIS PODRfEU COFTAK
DB CIOTAT?
-Ciutat ha canviat KiIt,
nosaltres de feria hi
anàvem a vendre, uns hi
duien palla o el que
tenguessin per vendre; Jo
hl duia ciurons, pitzos,
faves, etc. Tardàvem un
dla, anava quasi tot el
camí a peu, només ens
aturàvem a Ses Olleries
per donar menJar al KiI i
abeurar-lo. A Ciutat
anàvem a vendre a Sa
Plaça de Santa Catalina.
La nit Ia passàvem jeient
dins el carro; m'en
record que Ia mar
arribava a les Kirades,
baiz de Ia Seu, el Born i
Jaume III no
ezistien.Allà on és el
Born hi havia molta
d'aigua embassada, tampoc
hi havia tanta gent cam
avui.

-DB PBTIT QOE AIÀKBO A
FBR FEIIA 0 BSCOLA?
-TaIg anar a escola una
temporada amb un mestre
que Ii deien Don Tomàs
Balaguer i Bauçà, després
em llogaren en es Rafal
Roig per aprendre s'ofici
de pastor, Ia carratera
que avul va a Santa
fergalida llavors era un
camiaot.

-COM ERA HASIA?
-Iira, el Carrer Iou no
existia, aquest carrer
s'obrí quant en Miquel
Gual va esser Batle, no
hi havia plaça, allà on
és ara hi havia un pou i
Ia gent per uns camlnets,
que deia de cabra, anava
amb una gerra a cercari-
hi aigua.



-YOS BOSU FBT FEIIA SEXPVE
A KASIA?
-Io vaig anar a collir
oliva a Son Forteza
d'Artà, a s'Alqueria de
Baix a Bunyola i collir
aaetles un parell d'anys
a Son Talentí, una
possessió que està a prop
del cementiri de Ciutat;
quan estava en es Rafal
Roig de pastor Ja sabia
lletgir, escriure i fer
comptes, per allà hi
havia un caminer que per
ensenyar-lo hem feia fer
comptes amb un bastó a Ia
pols del caní.

-H'HAI DIT QUB BISBTCAVBU
A CA YOSTEA?
-Bn aquell temps no hi
havia mestres, els quatre
que sabíem un poc els
vespres ensenyaves a
lligir, escriure i fer
comptes, això era el que
vaig fer fins que ens ho
prohibiren a tots.

"Ens diu que quan anava a
muntanya escrivia les
cartes a les al.lotes que
11 demanaven, i les
llegia les que reblen. "

-UI DELS OFICIS QUB BBU
FET ES EL DE EWALTAR I
BKBCALLAR ARBRES, COM
I1APRBIGUERBU?
-Yaig anar a aprendre amb
un home que Ii deien en
Guillem Pineda, èram Joi
un fill seu, no fa gaire
anys que em valg aturar.
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-SOU UIA PBRSOIA QUB HEU
YIST COl CATCIAYA LA
SOCIBTAT, BEU YIST COI LA
GEIT DB BATRB A S'ERA BA
PASSAT A SA RBCOLLITBRA
(COSSBTWDORA), QUB EIS
PODBU DIR D'AIIò?
-Jo me'n record que el
priaer cotze que vaig
veure era a Sa Fira de
Sineu, Ia bocina no era
con aquestes d'ara, només
feia "nyoc, nyoc,nyoc... •
eren altres cotzes.
Després el vaig tornar a
veure a les costes
d"Arlany; el primer
avio,<era una avioneta),
que va aterrar al pla
d'Ariany, tothom anava a
veure-la, Ia primera
batadora Ia va dur l'amo
en Joan Cotó 1 Ia
recollitera en Rafel
Ramis.

"Taabè ens contà que de
petlt va veure un estel
amb coa, el mestre els va
dir que 11 deien <Cometa
Baley); és una de les
poques persones que 1 'ha
vlst dues vegades. *

-HBU SORTIT KAI DB
XALLORCA?
-Si, vaig anar a Lleida,
a»b Antoni Jordà a veure
arbres. He'n record que
per Lleida passava un
riu; el viatge el fèrea
amb avi6 de Hallorca fins
a Barcelona. Ya esser un
viatge que m'agradà »olt.

-YOS RBCORDAU DB QUAI
POSARBI L'ELECTRICITAT A
KARIA?
-Si1 posaren Les màquines
a La Farinera d'en Gual i
d'allà donaven corrent a
tot el poble. Funcionava
només durant unes hores
els vespres.

-QUB HEU FET PER ARRIBAR
A AQUESTA EDAT?
-Io he fet res, no he
estat mai beguedor.
Quanera jove bevia un poc
de vi bo. Amb el menJar,
he menjat de tot, sense
abusar; encara ara no
faig cap tipus de règim.

-K'HAI DIT QUB YOS AGRADA
FUKAR?
-KoIt, sempre he fumat,
fins ara que en fum
qualqun però molt pocs.

-ELS KBTGBS, QUE YOS
DIUBF?
-Io hl so« anat moltes
vegades, únicament em
falla Ia vista, hi veig
molt poc, deu fer dos
anys que m'operaren a Ia
Clínica Rotger de Ciutat.

L'amo en Lluc gràcies per
haver-nos contat aquestes
coses 1 naver pogut
passar aquesta estoneta
tan entretenguda amb vos.
Que en pogueu complir un
parell més.

Jaute Fsrrivl i Fsre à, Fons,
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Les Beneïdes de SantAntoni
Oiu Ia cançoneta -
SANT ANTONl I EL
DIHONI JUGAVEN A 3I1
EL DIHONI VA FEK 30,
SANT ANTONI 3}-, i
aixó va ser Ia
tònica que cada any
va prevaleixer per
les festes de Sant
Antoni al nostre
poble. Enguany, toi
feia preveure que
seria igual o millor
que anys passais,
l'Ajunament va edi-
tar propaganda per
anunciar els dife-
rents actes de Nadal
a Sant Antoni, per
altra banda aquest
any coincidien Bat-
lia i Regiduria de
Cultura i Festes al
mateix grup polític,
per tant era d'espe-
rar que les Festes
tendrien un recolca-
ment total per part
de l'Ajuntament.
Arribà l'hora de
començar i el Batle
que no compareixia i
no hi havia molt
d'ambient, i encara
que Ia il.lusió és
Io darrer que es
perd, Ia gent espe-
rava que comencàs.
Molta de gent s'en
va anar, d'altra,
desmot i vada, j a no
va ni comparèixer i
tres tristes carro-
ses donaven voltes a
Ia plaça esperant
que Ia cua s'anà
allargant, res de
res, el Batle, que
pareixia empagait,
treia el cap per Ia
porta de Ia Casa de
Ia ViIa, i tornava a
anagar-se, va haver
de ser En Miquel
(peó de l'Ajunta-
ment) i En Tomeu
Monjo qui varen
repartir les ensaï-

mades i les botelles
de cava amb les que
"graciosament" obse-
quiava l'Ajuntament
a tots els partici-
pants, sense distin-
ció de sexe ni -Io
que encara ès mes
greu- edat,
EIs Quintos -com ja
és costum- feien
renou, s'ho pasaren
bé i con no,
protestaren per
demanar a l'Ajunta-
ment els doblers,
que tradicionalment
és guanyen, fins i
tot hi va haver qui
les va intentar
aiguar Ia festa.
Lo més trist de tot
, és que, en aquesta
partida -organitzada
per l'Ajuntament-,
el Dimoni va fer 31
i Sant Antoni no va
lligar ni 22, vint-
i-dos, vint-i-dos,
vint-i-dos., LAaL:-̂ -̂̂ ,.̂ ,,4f,jEBfe: L±.
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HERBES
G\»itjan segle XVI. â part de lê sen utilització funcional, el caràc-

JLA. ter de les herbes que supussaven de vegades Ia diferencia entre Ia
*•¡da i Ia nort, s'els va donar una considerable importància degut a Ia
*agia i Ia superstició,
L 'e*pra l'astrologia per esbrinar les ¿poques »és propíciss per a plantar-
ies i recollir-les, inclàs als nostres dies hi ha qui les sea>bra aab lluna
creixent,
fs creia tan en el ssu poder aàgic, que fins i tot tenien tina funció
específica, per exeaple ; sl roaaní, el to*anyi, Ia ginebre, el salssasser,.
l'angèlica, i el botija aasc!e, Les protegia contra Ia bruixeria i el
*alefici, £1 Saú era l'arbre aàgic, baix Ia seva protecció estaven totes
les herbes, al costat positiu estaven "l'Altis>ira Abrotanua", es gastava
per preparar filtres a*orosos i pèciaes d'encantasfent, f&rt Ia seva
utilització pràctica tanbé era Ia de dur-la al terreny sanitari, aab elles
es feien ungüents protectors contra els aals i s'utiltzava cog a
desinfectant,

TARONGINA
(HELlSA OFICINALIS)

Herba perenne originària del
•sud d'Europa i Asia, A Mallorca
és autictona, el seu nom prové
de Ia paraula grega -WELISSA-
que vol dir abella de mel i de
fet atreu els insectes amb el
deliciós aroma de les seves
fulles amb olor a lliaona,
Aquestes són de color verd
pal,lid i tenen foraa de cor,
les flors són blanquinosses i
formen un petit arbust de 60-90
cm, d'altària,
En cuina és utilitzada anb el
peix, carns de plona, salses i
fruita cuita,
as bona tissana, Anb les fulles
i els caps florits, es prepara
una infusió al IX OO gr, de
tarongina per litre d'aigua) que
espren a tasses com a tònica,
estomacal, estintulant, i sobre
tot con antiespasnòdic.
L'aigua destil,lada de Ia
tarongina, anomenada *Aigua

un terròs de sucre són prou,
Aquesta »anera de prendre Ia
tarongina va »olt bé per les
»estruacions doloroses, en els
espasmes de »atriu, els
retgirons, i els acubaments,
l'essència tanbè es pot prendre
amb una tassa de qualsevol
infusió endolcit anb sucre,

Verdolaga; fr. pourpier.

Portulaca olerácea

Creix salvatge, encara que es
fàcil cultivar-la ,
S'utilitza en cuina, les fulles
joves, s'usen amb ensalades i
les granades con els espinacs,
tanbé se'n fa una bona tissana,
La verdolaga s'usa a
l'exterior, en cataplasaa, Ia
qual es posa als costats del
pit, danunt les costelles,
actuant de refrescant als
estats febrosencs, especialment
en els provocats per fortes
bronquitis, S'hi pot barrejar
carn de carabassa, a parts
iguals,

Tarongina,

Melissa officinalis
Carusi itan", té virtuts
anàlogues a les de l'aiguanaf,
i és usada especialment COR
antinerviosa.
L'essència de Ia tarongina té
les Mateixes virtuts que Ia
seva aigua destil.lada però

VtnifULHUM

(PORTULACA OLERÁCEA)

Aquesta planta és anual, té les
fulles petites, ovalades i
carnoses, arriba a agafar una
altària de 15 cm, i les seves
flors són grogues, ÉS rica en

exaltades; una o dues gotes aab vitamines i elements minerals,

I -̂̂MA - 1¿- ̂  ̂ S
' / <r^ Ji /V ^

//
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ELS ESCOLARS DE MARIA

Encara que sigui un poc tard, no hi és de aés que quedl Ia
constància fotogràfica dels aluanes que assisteixen a les nostres
escoles. Bn total, 4 són els edificis que alberguen els nostres
al.lots: Ca Ses Monges (Guarderia i Parvulari de 3 i 4 anys), Escola
de BaIx (Parvulari de 5 anys 1 Cicle Inicial), Escola de DaIt -Edifici
TeIl (Cicle Xitjà) i Edifici Tou (Cicle Superior). Aquí teniu els
distints grups amb els seus respectius Kstres:

G
A

S
£
C GUARDEMA

M

N
G
£
S

PARVULS
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Î̂ WBBPIPiBWî ^̂ AS«»̂ -
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Donamla
màals

ajuntaments,

constrvum
MaUorca

El Consell Insular de Manorca du » terme en collabo-
ració amb els municipis petiU /e l'fc. un ambiciós programa
de realitzacions que és el resultat d'una estreta cooperació
en matèria tècnica, jurídica i econòmica i en una amplia pla-
taforma d'accions en els camps més importants de l'activitat
ciuudana diària

El Consell fnsular de MaHorca 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

Pernosakres,
els més petits són els

més grans.

COTiSELL INSULAR DE MALLORCA
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UNA F>AFERETA FREMJ[APA

Âquesta és una de les paperetes que un mestre del Claustre dal aostre cal.legl
feia vendre als aluanes a benefici d'una Sscala de Música, no privada, <segons
s'informa malin-tencianadament en Ia revista d'opinió del nostre poble), sino
munlclpalitzada.
Aquesta és, a més a més, Ia guanyadora, que té com a premi una torre de mùsica
co&pleta amb dos altaveus, Ia qual correspongué a Ia familia Cladera-Fira
(de can Guillem
Barringol 1 na |
Margalida Pira).

Bnnorabona i que Ia
dlsfruteu aab salut.

Onofre Sureda

Poernes

rjT^r^ja^gTr^ygj=?

Vllastres êrnn del cê§i
Enyorança d'altre te*p*
Olivers esvaïdes d'êhir

Que volen nodrir â l» gent

Ullastres arran del c**i
Ravel2s verds aguerrits

Donariet oli els vostres pits
Si us volguessin fer s*rvir

Hi 1 'arada ni êi tetps
Hi U fa» del vêstiar

Han pogut arrtt>assar
L 'afany de 1 'antiga gent

MeM de hêver-hi ca*pan¿ris
Nodríreu ê los d'aquí

Ullistres êrnn del caaí
A Mallorca centenaris

Jo que setpre us ne tengut
De M casa, bons veïns

Reteu ara el §eu tribut
Ullastres ran dels Cifins

J«UM Ngre Vich
6ener de l'iny I,97S

Sorteig a benefici de l'Escola de Music;
deMariade Ia Salut, per a l'adquisició d'ui
piano i material didactic.

El portador d'aquesta -papereta juga en e
Sorteig!d'una magnífica torre de müsica en combi
nació de les 3darreres xifres del 1er. prem:
de Ia Loteria de Nadal del 22 de Desembre de 198i

^75Anys
aBalears

X

El Depositari:
ESCOLA DE MUSICA
C/. Escola de Nines, s/n.

Maria de Ia Salut

Donatiu: 200 Pts.
Caduca als 15 dies

N° 000583

EL TEMPS
iT&yy î?»
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Es una aalaltia infec-
ciosa aguda aalt
contagiosa produ'ída pels
virus gripals. Aab
freqüència es presenta de
forma epidèslca, és a dir
que afecta en aolt poc
teaps a una quantitat
gran de gent, caracte-
ritzant-se per síBptoBBS
generals 1 signes
catarrals de vies
superiors.

A Ia nostra Coaunitat
Autòncna, Ia incidència
de Ia aalaltia l'any 1967
va esser de 6.653,23
casos per 100.000 habi-
tants, taxa aquesta una
nica aès baiza que Ia
taxa nacional, xifrada en
11.018,49 per cada
100.000 habitaats.

Te un coaençaœnt brusc
sense cap antecedent,de
periodicitat anual on el
virus any per any va
iutant. La aajoria dels
•alalts sofreixen una
infecció lleugera en
form de petit refreda-
•ent que cooença brusca-
ment desprès de 1-2 dles
d' incubació i Ia seva
durada és de de 4 a 7
dies amb nolta de nollor,
calfrets, pal de cap i
tos irritativa. Acostuaa
a fer una pujada de febre
que no dura aès de 3-4
dies, es perd Ia gana de
•enjar i tot él cos fa
aal; és molt frequent Ia
tossina seca i persis-
tent. Un signe
característic en gent
d'edat és l'aparició de
bronquitis per infecció
secundària. ̂ Y,^^/'^^.

El tractarent es siapto-
Bàtic; el millor renai és
un parell de dles al llit
-si ni ba febre-,begudes
calents,i aspirina
El que és aès eficaç per
prevenir-la, és Ia
vacunació. La O. K. S.
(Organització Mundial de
Ia Salut) té 38 centres
supra-regionals i 93
nacionals per controlar
el grip, recomanant als
laboratoris Ia vacuna aès
eficaç per Ia temporada
del grip.

J.L.Corresa.
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RECEPTES DE CUlflfl
(6astruiiomia Ratear)

^**************************^

U
Aquest mes, vos present tres plats que es poden menjar a tot temps excepte el
primer d'ells que no acostuma a menjar-se en el mes de Novembre.
El primer plat és tipic d'Eivissa, el segon de Menorca i el tercer o postre sí
que és nostre, és a dir, típicament mallorquí, Tan el primer com el segon són
plats que habitualment ens acompanyen en moltes de les nostres llars
mallorquines.

PRIMER PLAT.

FIDEUS A LA PAQESA:

Ingredients; per a 4 persones.

- 150 gr. de fideus.
- 50 gr. de xulla,
- 200 gr. de pollastre.
- 200 gr. de conill de Ia part
de les costelles anb fetge i
ronyons,

- una ceba mitjancera.
- dues tomatigues de ramellet.
- 150 gr. de mongetes tendres,
- un manadet de juliverd.
- vuit fils de safrà.
- mitja taça d'oli d'oliva.
- sal.

Preparac i6:

- Tallar a trossets Ia xulla,el conill i el pollastre,

- Pelar Ia ceba i les tomàtigues. Picar-ho petit i per separat. Rentar el juliverd
i també picar-lo petitet.

- Encalentir l'oli en una greixonera i sofregir Ia ceba amb Ia xulla, Ia carn de
pollastre i el conill. Regar amb quatre tasses d'aigua. Pensar posar-li sal.

- Despuntar les mongetes i treure'ls els fils; rentar i escórrer.

- Oeixar bullir durant uns quinze minuts el que hem posat dins l'olla i
després àfegir-li els fideus i les mongetes, Torrar el safrà damunt un paper

d'estraça i posar-lo damunt Ia planxa, Oesfer els filets de safrà. Provar a veure si
està bé de sal i quan els fideus i les mongetes estiguin apunt,es a dir, cuites, es
servirà abans de que perdi Ia calor.



FEN7 CARRERANV 23 {47)

SEGON PLAT.

TRUITA DE PATATA I CEBA;

Ingredients per a quatre persones;

- Vuit ous frescs.
- Quatre patates groses.
- Oues cebes.
- Una tassa d'oli d'oliva.
- SaI.

Preparació;

- Pelar les patates i tallar-les a trossos desiguals. Pelar les cebes i
tallar-les menudes. Rentar les patates.

- Encalentar l'oli i fregir les patates i Ia ceba juntawent, amb poc foc i remenar
molt perquè no s'aferri. S'hi ha deposar una mica de sal. En estar cuit llevar del
foc i colar l'oli que ha de tornar a Ia paella.

- Batre els ous, posar-hi sal, juntar-ho a Ia fritura i mesclar^>o tot.

- Encalentir altre vegada l'oli i coure Ia truita a poc foc perquequedi ben feta.

- tto ha de secar-se. Es un plat que tant es pot servir fred com calent.

POSTRE.

ORELLANES :

Ingredients per a vuit persones;

- Una tasseta d'oli d'oliva.
- Set ous frescs.
- Cent vint-i-cinc grams de sucre m61t.
- Farina fluixa, Ia que es begui.
- MeI i sucre per empolvar.
- Oli d'oliva per fregir.

Preparac ió ;

- Batre el sucre amb els ous i a poc a poc anar afegint Ia farina. Sempre s'ha de
anar fent una massa per anar formant Ia pasta. Ha de quedar una pasta dura.

- Extendre Ia pasta fins que quedi ben prima. Tallar així com es vulgui.

- Ara fregir amb gran quantitat d'oli calent. Colar Ia grasa sobrant i col.locar
les orellanes dins un plat. Finalment empolvar amb els sucre i posar-hi un filet de
mel.

Franciscà Pons Pastor
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ÍULLTT—de^oHeîes
PIlTAPES A LA PLAÇA DES PQU

Bl passat dia 16 de gener és va
coaençar a marcar els llocs de mercat a
Ia Plaça des Pou, unes retxes de color
vern>ell fort pegaven una galtada a tots
els que per allà pasaven, per sort
aquesta felna es va aturar nooes resta
que llevin allò narcat i que pensin que
per deliBitar els llocs no fa falta
deixar Ia Plaça cua un quadre abstract.

ELS PQDESS PACTICS
Ja se sap del poder que tenen el

aitjans de comunicació, des d'aquestes
•ateixes línies, el mes passat, es
xerrava del garrover del carrer de Ia
Mare de Déu, aquest teaa que fou tractat
en Comissió de Govern del nostre
AJuntaaent fa quasi quatre nesos, ara
s'ha solucionat, esperem que prest
llevln el cotxe 1 els aaressos i amb les
nones de l'Ajuntanent s'arreglin les
voravies.

ELS MALALTS PASSEl FSED
El pany de Ia porta de Ia Unitat

Sanitària fa aés d'un mes que està
espenyat, i Ia gent es queixa que
l'oratge és fresc, l'Ajuntaaent que és
conscient d'aquest probleaa pareix, -per
Ia tardança- que no troba ningú que ho
vulgui fer, però, senyors de Ia SaIa,
pensau que Ia gent hi passa fred.

ASFALTAT DEL CASBSK DE SES CQRBATBS
El dia que tornin asfaltar carrers

com darreranent el Carrer de Ses
Corbates hauraa de fer escales per
entrar dins ses cases i qualque nur de
contenció d'aigües, perque queden nolts
pocs "bordillos". Bn haver de tornar
asfaltar és millor llevar s'asfalt vell
i asfaltar de nou. La culpa d'aquest
fet, és del Consell Insular de Aallorca.

CT PA MDLT GgQS
Un pa molt gros es el que dugueren

al foguer6 de l'A.P.A. el vespre de Sant
Antoni, fins i tot no va bastar

I m
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BHLJUTT—dc^noMeîcs—
L'SSGLESIA IL.LPKIIADA

El que s'entreveu de dia quan
arriba* a Karia es el campanar 1
l'esglèsia, desde fa poc tenps tanbé es
veu de nit gràcies a Ia magnífica
il.luminació que l'hi han col.locada.

US PESTA DE S'KlSAYWAPA
El passat dia 28, dissabte el Koto-

club "Cop de Gas", va organitzar Ia
segona Festa de s'ensaiaada a Ia Plaça
des Pou. Hi havia concurs i premis per
les nillors i més original.
L'assistència fou noobrosa, el xocolata
i les esnsaïnades, molt bones.
EIs guanyadors varen esser els següents:

ElSAfUDES GSOSSES:
1.- J. Rigo
2.- G. fes
3.- J.K9.Xas

EISAIKADA KES OKIGIIALr
La que va esser presentada per un forn.

LA CRIDA, FARA OTiA THBBAPSTA A WABTA
Bl pròxi« dissabte 18 de febrer, si

no hi ha res de nou, La Crida té previst
donar una conferència al Local de Ia
Tercera Edat del nostre Poble.

ELS PAGESSQS ESTAI CQITEITS
Al Kl teaps, bona cara. Aixó es Io

que el passat dissabte dia 28 va passar
al nostre Poble, ja que de tan de
pregar, a Ia fi els nubols es varen
decidir a deixar caure Io que tenien de
dins. On pic finalitzada Ia Festa de
l'ensaïnada va fer un bon ruixat.
Esperes que el seabrats ho agraeixln.

LE PATgIASCHB I EL PQLIESPQBTIU
EIs neabres de Le Patriarche,

seguint amb Ia seva completa integració
dins el poble de Karia, el cap de
setmana ocupen el Poliesportiu: La pista
de tenis, el ca,op de futbol-sala i el
caop de futbol. Degut a això el mariando
que vulgui utilitzar les esoentades
instal.lacions, veu con aquestes estan
ocupades per gent que no és de Maria i
que pague arbitres a un altre poble.

AQPBST CLOT!
A Ia passada revista deiea que

"aquest clot" preŝ  estaria arreglat i
podea dir que aviat hl estarà.
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DEMOGRAFIA
BIS HAl DEIUT

En Bartoaeu 6ergas Katas. Morí el
àia 11 de gener, a s'edat de 49 anys.
Vivia en es Carrer Sineu ie &.

En Lluc Pons Cladera.Va morí es
passat 7 de deseabre, a s'edat de
85 anys. Vivia al Carrer de Ses
Corbates 19 40.

En Francisco Oliver lunar. Kori
es passat dia 30 de deseabre, a
s'edat de 79 anys. Vlvia a sa Plaça
des Pou S° 18.

Ia Margalida Bergas Ferriol. Morí
el dia 21 de gener, a s'edat de 63
anys. Vivia en es Carrer Femenia Iß
24.

En Bernat Bergas Mas. lorí el 24
de gener, a s'edat de 60 anys. Vlvia
en es Carrer Major IS 98.

Que descansin en pau.

BEIYIIGDTS
Ia Franciscà Ieus Clfre fes,

filla de Mateu Cifre i Barbara Mas.
lasqué dia 16 de gener.

•a Maria Perello Mas, filla de
Miquel Perello 1 Joana MS Mas.,
lasqué dia 14 de gener.

Josep Camps Torelló, fill de
Bartoaeu Caaps i Antònia Torelló,
lasqué dia 19 de gener.

Que tot siga enhorabona.

JJLJJJBAtJEBIA_
Biel Caiaari Maiaf> 1 Joana MS

Ferriol Bergas que es casaren el
passat 17 de novenbre.

Que el vostre aaor no acabi nai.

EL TEMPS
A LA FI BL DIA 28 VA PLOURB

utea.

METGES DE GUÀRDIA

Localitat Telèfons

DILLDK MASIA

DIMABTS LLORBT

DIMBCRBS COSTITI

DIJODS LLUBí

DIVEK)RBS SIFEU

Àngel 24:
Abonat:

52 52 65
52 52 87

52 02 78

51 31 57

52 22 61

52 08 18
52 02 92
28 13 13
629

CAPS DH SRTMAWA;
del dissabte a l*s 14 hores

al dilluns a le« 9 horftfí;

SIIEU 52 02 92
Àngel 24: 28 13 13
Abonat: 629

MARJJl

AJUITAKEFT:

MBTGB:

A.T.S.:

APOTBCARIA:

525002
525194

525265

525267

525020

IfífOFMcié dsl twps p¿ssjif pag, 20

ESCOLA D'ALT: 525083

GBSA HCA
AVARIBS: 500700

BOMBBRS: 0 8 5

AMBULATORI
D' UCA : 502850

SOI DURBTA: 239447

AMBULÀICIBS: 200362
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Des d'aquesta nova secció de critica Municipal, Ia revista tractarà de
recordar mes a m e s aQuells temes de responsabilitat exclusiva de
2 'Ajuntament, sense entrar en judicis de valors -els deixam pels
lectors-, limitant-nos a denunciar-los públicament.

UN PAL DE BASQUET SENSE TABLERO

Oe molt de temps enrera és aquest teraa, L'Ajuntament es va
conpronetre a posar en lloc públic una canastra de bàsquet que
una de les caixes d'estalvi oferia als Ajuntaaents,

Mai es trobava el lloc adequat per a instal,lar-la i a Ia
fi es va decidir posar-la al pati de l'escola d'alt; hi du
així «és d'un any,

UNA SIMPLE REIXA

Fa anys que al pati del'escola d'alt fa fal ta posar-hi una
reixa metàl l ica perquè les pilotes no es perdin al corral del
costat, Fa temps que aquests veïns ho han denanat, a>Jeaes
s'han oferit per col,locar-la ells »ateixos si l 'Ajuntatent
els du el »aterial,

EL BUST DEL METGE MONJO

Oes d'aquesta revista 1' agost de l'any 1986, feie« un
recordatori a Ia figura del netge Monjo i feie» una suplica
perquè aquest bust tornàs al lloc que Ii perteneix després de
quasi cinquanta anys d'estar anagat,

A Ia comissió de govern del dia 9 d'octubre de 1987 -fa »és
de 18 nesos-, es va aprovar Ia seva restauració i c o l , l o c a c i o
en lloc públic i s'Ajunta*ent encara no sap res,

. .:<>i-..: :

•

SA SÍQUIA REIAL

A finals del «es d'octubre i en Coaissió de 6overn, es va
tractar el te»a del vertit d'esconbreries a Ia síquia ReUl i
que tapaven coapletawent el dos tubs de drenatge al seu pas
sota Ia carretera de Llubí; Ia proposta feta pel grup
Independents de Karia - destapar-la per evitar inundacions-,
fou aprovada a l'esnentada Conissió ja fa tres »esos,

NORMES SUBSIDIÀRIES

La i>portancia i Ia poca via que feia l'equip redactor de les Normes Subsidiàries, va fer que a Ia
Coaissiò de fiovern del dia 30 de juny de l'any passat fos aprovada una proposta d'Alcaldia per Ia qual es
«iraria el canvi de l'equip redactor de les nateixes,

L'equip que actual*ent s'encarrega de fer-les, es el «ateix que hi havia abans i encara després de
tants d'anys, al Plé del dia 1 de desetbre de 1988 es va aprovar de*anar una subvenció a Obres Públiques
per Ia redacci4 de les Normes, sense saber encara en quin plaç estaran finalitzades,
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BCADBUT: HORTTZONTALS. - l;Desoonmctaunaperai
ettüik» Morta motof<juEns, ftndedon a Sancótos M priHW

wngesdeteCarttat^ra
duHirrtnMMda.tamostnn.PMM.%EMIdepMinquBM-
convent de monges de ta Carttatfranönaha...). 2: Ca. Sl

tBelc*buUwtenti(decotors.amboldelcafcJ.A^ad8,fedel
UBt de ta gent4:Contraccio. Outat d'Astúries. DjMT. 5:
Escofcr, setocdonar. LK&ratura pue nena ytn esdewti-
ments. 6: SNuadó de qui no té Mne. Personatgefantástfc
dBteoontBsMvMs.7:PvtdBlcMque9ecremaNad6.Ad-
ve«tìdetoc.8:Ael.Pereonat«ed'unconteque«uftacortra
40tedres.Tal, trenc. AntìgadutAdeMesopotìmta.ftDent
fwcutadora del verf a tes sttp& verinoses. Un pmftcta es-
panyota. ICh Exdamedö (al nevés). Envestím. Terminació
vwteL

VERTjCALS: 1: Parent nomès de ptrtrraectiMLVaJ»
aperth6f una cosa esuttB oue t'ha î e>Ujnal, 2: ftadptont
an*ar^pef8fcjuW-MatricubQ-Afgentina.Unaflor.3:Re-
te^arase.Perexernpte,eid'Hèrcutes.E«rernitatsupertor
<teteaus.4:MaWcuted'unaprwinciatenca.Veneuacre-
dfc-P8Cad6pfltr<EHn8peT8menfaf'hl5:FereOTt)ceiboni.
TetovtaUtakn&AitUe.&DgrawnbmknmòM.panna·
nent Mi><aL SMnI de Taottl 7: Werjecd6(al revés).
Ninadedn^peraJ^ar4ii.Hatttaci6d'unacasa.8:Moneda
devM+dncuèiMrodepeswtB, MataWamcdwna. Distàn-
cta iiAxliiHi de punta dete dRs de ta mà. 9: Ranta d'arre( co-
tnestUe (al revés). Nom de »etra. B primer pefesocMMa
d'America. 10: Tendra riaMes. Canviar ta orecctó del'embar-
cad6.

SOLUCIONS:

&

•sa^iOA ^z

:vaVflHHVM VaiiaiV8 VT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FILS DB COURE:

Totes aquestes figuretes
de fil de coure que hi
havia dins Ia caixa,
pareixen totes iguales
però no es així. Just
dues són iguales entre
si: una és Ia que està a
l'esquerra de Ia caixa.
.L'altra l'heureu de
trobar voltros.

LA BALDUFA MASEJADA:

Aquesta baldufa, té tan
maia cara degut a que ha
donat moltes de voltes i
s'ha marejat. Totes les
voltes que ha dat, estan
senyalades al seu costat.
¿ Podrieu dir cuàntes de
voltes són?.
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EI PBP FERKIOL DIMITBII COM A PiOSSIDErT
DEL CLUB D'ESCACS

Quan escric aquestes linies, seguraBent
hi haurà una nova Junta Directiva que
assolirà Ia responsabilitat i conti-
nuitat d'aquest Club degut que en Ia
pasada Assenblea de gener, el seu
president En Pep Ferriol presentà de
forna irrevocable Ia dinisió.
Bn Pep Ferriol analitzà en dita
assemblea l'Història del Club, dels dos
darrers anys, en Ia qual va tornar
renàixer l'escacs a Ia nostra vila i
sense cap dubte ha arribat a adquirir un
gran dinamisme: Tan econòmic-social con
esportiu.
Després va infornar dels punts que Ii
han duit a presentar Ia diaisió: Poca
ajuda, ml funcionaaent de les conis-
sions; cansanent -lògic per Ia gran
dedicació que ha feta-.
Xalgrat aixó, agraïr Ia col·laboració
del seu secretari; Rafel Rotger -gran
inpulsor de Ia legalitat del Club- i
finalment va desitjar Ia continuitat del
Club, així con Ia seva pernanència al
«ateix i a l'equip.
Aquesta dinissió <segons estatuts)
provocà Ia de tota Ia Junta Directiva i
Ia fornació d'una Junta Gestora,
(Gaspar, Toni Frau i Enric Pozo) que
convocarà eleccions (28 de gener de
1989) i així asegurarà Ia continuïtat
del Club.

ACTIYITATS CLDB D1ESCACS:
-L'equip de 28 va aconseguir el 8*

lloc de Segona Regional de Mallorca i
nanté Ia categoria.

-L'equip de 3S .va ésserel 17" de
22 equips.

-Durant les Festes <5 i 7 de gener)
es va realitzar el II torneig de parti-
des semirràpides, proclanant-se campió
En Gaspar Mas, segon Toni Frau, tercer
Jeroni Bergas (campió de l'any passat).

-Finalnent conunicar que a nitjans
febrer s'iniciarà el segon curset i
campionat escolar d'escacs de Maria de
Ia Salut.

MILLORES AL POLIESPOETIU.

Al catp de fu tbol de "Sa Fdn t " , l ' A j u n t a m e n t ha començat
en dies passats Ia construcció d ' u n »ur de f u r a i g ó a Ia
vorera c o n t r à r i a a l l à on es troben les pistes de tennis
i fu tbe t ,
Aquesta a i l lo ra està inclosa dins l 'obra "Tancawent
solar Av 1 Santa Margalida- Caap d'Esports" que va esser
adjudicada a Jordi Pastor Bergas a Ia Conissió de 6overn
de dia I de Oesenbre de l ' any passat, El preu total de
l ' obra , és de 2,323,000'- ptes, i en el que afecta al
rec in te del Poliesportiu M u n i c i p a l , està previs ta Ia
construcció del »ur c i ta t anter ior»ent i donar a aquesta
cons t rucc ió una escalonada, dos escalons en concre t , al
l l a rg de tota Ia vorera del t e r reny de joc i que
persetrà que al públ ic pugui asseure's en ella per veure
el par t i t s de fu tbol o qualsevol tipus d 'ac te ,
Aix í Mateix es f a r à també un aubelló i possible*ent
s ' a r reg la rà així l 'acu-»ulació d'aigua al caamp de
futbol els dies que plou a»b abundància,
Recordem que a»b l 'entrada del nou Ajuntanent a l là per
l 'est iu del 1987, es va arreglar d 'una »anera ràpida i
sense previsió el terreny de joc, Ourant tot aquest
tenps eran constants les queixes del qui u t i l i t zen el
canp de fu tbol sobre l'estat del pis del »ateix que en
cap «oftent va agafar consistència a algunes parts, el
que haguera pogut esser peril lós per l ' i n t eg r i t a t f í s ica
dels jugadors

Eran diverses les
»aneres d 'arreglar- lo
i esperen que Ia
construcció de
l 'aubelló i altres
m i l l o r e s a l te r reny
de joc ho per»et in ,
La construcció ha
estat
gràcies
subvenció
per el
Insular de
l 'aportació

possible
a Ia
concedida

Consel l
M a l l o r c a i

de 50
CAS 1 de terra
par t del veinats ,

Jaume Mestre ,

per

Enric Pozo.
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tintNN
"MAPA" aCUSTA DELS

NOSTRES CORREDORS
Un amic
enshadeixat:

Després de Ia temporada hivernal,

rp 'tT^ Ja s>nan reso^ tots e's dubte* P6' cfJß fa

1 OmeU Jr Ornei * ""**>3" ciclista ** corredors de Ia
nostra localitat, es a dir, ü distribució
0 u bicació del esportistes mariandos.

PeI que fa al Club Ciclista Maria de
Ia Salut, competirà a Ia categoria social
amb els mateixos de l'any anterior: Ma-
nuel Fernández, Pere Fen-id Roig i
Tomeu Arbona, juntament amb les
noves incorporacions de Pere Ferriol
Colombram i Sebastià Salom Hem de
destacar Ia mala fortuna de Pere "Mar>
corer", el qual, el passat dissabte dia 14
de gener es va lesionar de consideració
1 haurà de dur el peu enguixat 45 dies

Simó Darder defensarà una tempora-
da més els colors de Santa Margalida,
juntament amb homes tan qualificats
com Gayà, Antoni Ferrer, Xisco Morey,
Pep Monjo...; mentre que els germans
Antoni i Rafel Mulet romandran al Club
Ciclista Caimari amb Martí Mir, Antoni
Pujol, Xisco Balaguer, Xisco Borràs i a
més a més han incorporat recentment
un corredor de Bizcaia

B passat diumenge dia 8 de gener,

Bartomeu Bergas Matas, secretari del

Qub Cicldsta Maria de Ia Salut, va sofrir
una trombosi Ia qual, tres dies després,

el dimecres dia 11, Ii produiria Ia mort

Tomeu "Fomer" era un dels socis

fundadors del Club, una de les persones

que mai no s'havia allunyat del ciclisme

a Maria, un dels pilars fonamentals

d'aquest esport a Ia nostra localitat
Tots els qui vàrem tenir Ia sort de poder-
nos comptar d'entre els seus amics, sa-

bem que hem perdut un company in-

substituïble

Servesquin aquestes paraules per fer

arribar al condol de Ia família ciclista

tant a Ia seva esposa i fills com a tots

elsseuyparertts. AntoniMulet

H
PLADEMALLORCA-89

Elspassatsdissabtesdies 21i28del
mes de gener es varen reunir a Sineu els
representants dels cubs ciclistes organit-

zadors del gran Premi Ciclista PIa de.

Mallorca amb Ia finalitat de preparar
una nova edició o"aquesta competició
esportiva. Encara és prest per adelantar

aconteixamerrts. però pareix esser que Ia

primera diada es disputarà el diumenge

dia 14 de maig per continuar els dies

21, 25 i 28 del mateix mes i també els

dies 4 i 11 de juny- Una de les variacions
importants del Ra - 89 pot esser Ia dis-

puta d'una de les diades a Ia modalitat

de contra rellotge individual.

TomeuArbona

CLUB CICLISTA
'MARIA OC LA SAlUD
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PERICO DELGADO ALS CICLISTES DE MARIA DE LA SALUT

Repassant els esdeveniments es-
portius ciclistes més destacats del
darrers anys, tenim present el co-
mençament del "Tour del Mediter-
rani" o les dues etapes de Ia "Vol-
ta a Espanya" del 86. DeI passat
any, recordam Ia presentació, a
Mallorca, del conjunt professional
"Teka". Però un dels fets que es
recodaran molt de temps serà l'es-
tada a Mallorca de l'equip "Rey-
nolds" per tal de completar Ia seva
preparació de pre-temporada.
Aquest esdeveniment és encara
més destacable perquè de entre els
seus corredors, hi ha el guanyador
de Ia darrera edició del "Tour de
France", "Perico" Delgado.

Aquesta estada es va iniciar el
passat dia 9 de gener. El dia se-
güent vàrem tenir l'oportunitat de
conversar amb "Perico" i amb els
seus dirigents esportius. Tots ells
es mostraven molt satisfets per
l'acollida de l'afició mallorquina i
dels mitjans de comunicació. No
foren massa les publicacions de
Premsa Forana que tingueren
accés al segovià. En nom de FENT
CARRERANY demanàrem al gran
campió una dedicatòria pels aficio-
nats al ciclisme de Ia nostra vila,
petició que va esser gentilment
concedida.

"Pedro" Delgado manifestava
Ia seva gratitud per les grans mos-
tres d'ànim que rebia per tot ar-
reu; i deia que Ia popularitat
adquirida a Ia passada edició del
"Tour" Ii havia fet perdre Ia seva
intimitat, si bé Ia victòria a Ia
ronda francesa bé ho mereixia.

El seu gran desafiament de Ia
temporada de 1989 és Ia repetició
del triomf de l'any passat. CaI,
també, Ia possibilitat de participar
a Ia "Vuelta a España". Comentà-
rem igualment els canvis i les
noves incorporacions a l'equip.
Ens deia que era conscient del fet,
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però els nous fitxatges compten
amb Ia seva confiança.

Ens desperdírem el migdia, de
"Perico", quan es disposava a par-
tir d'entrenament amb tot l'equip:
Angel Arroyo, Julià Gorospe, Mi-
quel lndurain, Marc Gómez...
Tot un luxe per a les nostres carre-

teres. EIs hi desitjàrem sort i molts
d'èxits en nom de tota l'afició ci-
clista d'un petit poble de Mallorca,
Ia qual, també, el passat estiu esta-
va seguint les incidències del gran
corredor espanyol a Ia volta a
France: "Perico" Delgado.

Tomeu Arbona
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Seguint Ia progamació d'excursions, el
proper diumenge dia 12 de febrer ens ;
correspon anar a "LA TKAPA".
Vet aquí unes pinzellades de Ia seva
història:
EIs trapencs, expulsats de Fraça per Ia
revolució vingueren en part a Espanya i
acavaren establint-se a Santa Sussanna
(bella). Després, lapoleó envaí
Espanya i foren expulsats.
Tingueren a Mallorca al 1810. Ací,
sempre tan hospitalaris, els donaren Ia
TaIl de Sant Josep perquè s'hl pogués
establir Ia conunitat.
La TaIl era un codolar, empioat 1 erm.
BIs trapencs (vuit frares i trenta-dos
llecs) contruïren l'erBita, els tallers,
marJades; dugueren Ia terra a
senallades; i fins 1 tot, aab un
inversemblant i conplicadíssim sistema

de mines, feren una font (no n'hi Ì
d'altra en molts de quilòmetres a 1
rodona).
L'any 1817 els trapencs pogueren torna
a Santa Sussanna, malgrat que alguns 1
continuaren vivint uns quants anys més.
Cent cinquanta anys després, un nou gru
de "trapencs*, s'han engrescat en ui
altre obra titànica: convertir Ia finc
en Parc >atural, per subscrlpci
popular.
Aquesta excursió és d'una gran bellesa
d'itlnerarl fàcil, o sia apte
recomanable per a tothom.
Des del mirador des Fabloler es pc
contemplar una panoràmica excelsa amb ]
Dragonera al devant i en dle
esplèndits, fins i tot Formentera.
Ànim, venlu, fels-vos amics de 1
Trapa!!.
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