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Editorial
FA JA UNS AMYS DlVEKSUS GRUPS I ORGAHITZACIOMS DH CAlI

ECOLOGISTA VARBH DUR A TERAE A UHA CAMPAHYA DB SENSIBILITZACl
DB L1OPINIO' PÚBLICA I, AL KATBIX TBXPS, UNA BATALLA LEGAL
FIHS I AFBCTBS QUB SA DRAGOHBRA NO FOS URBAHlTZADA. LA IHCO>
PRBHSIO'1 EL DBSIHTERBSDB L'ADMIHISTRACIO'l BL DBSIHTBRÌ
GBíBRAL VBRSUS LA DBPBBSA DBL HOSTRB PATRIMONI FORBH VBHCUI
PBR LA TBHACITAT DELS QUB JEHlBI LA RAO'DBL SBU COSTAT. LA R/
'LBGAL SE1LS DOHARIA TAMBB AKB BL TBMPS. AVUI 1 PATRlMOHI DI
COHSBLL IHSULAR DB MALLORCA, 0, LA MATBIXA COSA, PATRIMONI I
TOTS ELS MALLORQUIHS1 SA DRAGOHBKA RBSTA PBR A SBMPRB LLIURB I
LA POSSIBILITAT DB SBR ALTBRADA I DBSTRUÏDA PBR L'AHBlClo'l E
PSOFIT D1UIS POCS.

A ^L1ALTRB BÏTRBX DB L'ILLA, UH PBTlT ARXIPBLA<
CABRBRA1ESTA EI AQUBTS XOMEHTS PEIDBIT D

1INPORTAITS DBCISIOl
POLITIQUBS QUB UAURAI DE DETERMIIAR EL SEU FUTUR: UIES DECI
SIOIS QUE IO PARBIXEI FACILS DOIAT QUB S1ESTAI DBBATEIT DIS
TIITS GRAUS DB PROTBCCIo'l IO BS POT TBIIR BICARA LA CBBTBSA E
QUB LBS DECISIOIS QUB BS PRBIDRAI RBSULTII LBS XBS ADBQUADBS
COlVBIIEITS. EICARA QUB LA HISTÒRIA DB CABRBRA BS MOLT DIFBRBI
A LA DB SA DRAGOIBRA.

APBCTADA PBR FIIS MlLITARS L1ILLAxHA RONAS VIGILADA I PRO
TBGIDA PBR UH PBTIT DBSTACAMEIT QUB, ß's BBI CBRT, HO HA ALTERA
SUBSTACIALMBIT BL MBDI AMBIBHT. PBR COHTRA HA HAGUT DE SUPORTA
UHBS MAHIOBRES MILITARS QUB FA TEXPS Stíl·l FORTAMENT RBBUTJADBJ
AIXl' I TOT IO HA PLAIETJAT SOBRB L' ILLA BL FAHTASMA DB L
URBAHITZACIO' I RBSTA PRÀCTICAMBïT IHTACTA BSSBIT L1ULTI
BBDUCTB D1AQUESTA HATURA QUE EIS QUBDA.

COX S1HA DB FBR PBR PROTBGIR CABRBRA BH,BL FUTUR?. AQUBS
N1BS EL GRAH DBBAT. EL GOVERH DE MADRID PRBTß'l QUE CABRERA QUB
DI BH NAHS DE L1EXBRCIT1 COHJIHUAHT AXB UIBS XAIIOBRES MILITAB
BHCARA QUE RBHURCIAIT A L1US DBL FOC REAL. BI AQUEST SEHTI
BSTA ARROSSBGAIT A UH XIXPLB PSOB,^BI COHTRA D1AITBRIOR POSI
CIOIAKEHTS I A UH FBBLE GOVERH AUTONOM QUB A CAIVI DB IO S
SAP KOLT BB'QUIIA CASTA DB COITRAPARTIDBS, PARBIX DISPOSAT
DOIAR BL SEU PLACBT ALS DBSITJOS D1UI DISTAIT I POC SBISIBL
PODBR CEITRAL. AL XARGE D1AQUBTES IHTBHCIOHS HI HA DIA PROPC
SICIO DB LLBI ORGAIICA, EL COHGRÉS DELS DIPUTATS, APROVAE
PER UIAIINITAT PBR PARLAXEIT DE BALBARS QUB PRETBI QUB CABRBS
SIGUI BI BL FUTUR PARC IAClOIAL XARITlXO-TBRRBSTRB 1 RBSBRV
IHTEGKAL, BL XES ALT GRAU DB PROTBCCIO'QUB BS POT ACOISBGUI
PER UI AREA IATURAL SOTA COITROL I ADXIIISTRACIO DB L1ESTA:
PBRO AQUBST ASSUNPTB FIIS I TOT ABAIS DB SBR DBBATUT PARBIX QU
IO ARRIBARÀ A BOI TBRXB. RESTARIA BICARA UIA TERCBRA POSIBILI
TATi COX BS DBCLARAR CABRBRA PARC IACIOIAL PBR LA CONUMlTA
AUTOIOXA, BICARA QUB IO PARBIX QUB S1BNPRI AQUBSTA VI
LEGISLATIVA.

BL PARLANBIT DE BALBARS ES SOBIRA I CONPETBIT PBR A PBIDR
DBCISIOHS QUE BFECTEI LA IHTBGRITAT DBL SBU TERRITORI I E
PARLANBIT BSPAIYOL HAURIA DB RBSPBCTAR-LBS BSCRUPULOSASKBI'
SERIA DE DBSITJAR PER TAIT1 ARA QUB EICARA SOH A TENFS D

1EVITI
UI ATROPELL A LA SOBlRAIIA POPULAR DE LBS ILLBS, sQUE L

1ACCl
POLÍTICA DBLS PARTITS ANB RBPRESBITACIO' PARLANBITARlA A Bl
LBARS I A NADRID FOREI COISBOUBITS ANB BLS SEUS PROPlS ACTBS
DBL PARLANBIT DB L1ESTAT BXAIARA LA DESITJABLE DBCLARACIO'l
PARC IACIONAL PER A CABRERA. ALTRBS DECISIOIS FORBI Ul FRAU
A LA VEGADA UI DBSBARAT IXPBRDOIABLB.

CABRERA, COX ABAIS LA DRAGOIBRA, S1HA DB VBURB LLIURB PBR
SBKPRE DB LA DBGRADAClO'l LA DBSTRUCCIO.'

(Aprovada per unanimitat a l'Assea>blea de Preï
realitzada el diumenge dla 5 de Xarç a Marratxí).

58 Fornr

Itpriieix;
Apóstol y Civilizador
Petra
N2 Depòsit Legal; PrH57/1986

+++++++++++++++++++++++++++++++++
* La redacció de Fent Carrerany +
+ no es fa responsable de les +
+ opinions dels qui hi escriuen +
+++++++++++++++++++++++++++++++++
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OJPIN IO : EL. QUART F1CDDBR A MARIA .

¿uantes vegades no hauren sentit a dir
illò de que Ia premsa és el quart poder?.
11 nostre poble, a Maria, d'uns anys cap a
iquí, han anat sorgint mitjans de
;omunicacio escrits o bé una major
ibundància de cròniques en diaris
l'informació provincial que han intentat
!sser aquest quart poder;
/es persones que han anat desenvolupant Ia
;asca d'intentar esser portaveus del poble
) en defecte d'una minoria afí, han sofert
ina evolució amb el temps, jo mateix, i a
¡lis s'han incorporat nous elements que en
in passat no tan llunyà, tres anys, i si
sés "represiu" no se'ls ha vist el pel o
ian actuat dintre de l'anonimat,
lrribat el moment d'un canvi a dins el
iostre Ajuntament-, per motius polítics ha
'et Ia seva aparició una nova manera
d'informació" que s'ha decantat per
.'oblit i el despreci del que Ii ha vengut
lonat pel que podrien dir "conducte
ificial" i s'ha dedicat a Ia manipulació i
t l'intoxicació centren Ia seva atenció en
teterminats personatges o col.lectius
;ense contrastar les informacions que han
'olgut donar.
,a culminació d'aquest "moviment", s'ha
lonat quan a Ia batlia ha arribat el grup
Independents de Maria", del que jo form
>art, i més en concret ha passat a fer
uncions de batle, Magí Ferriol,
'al • vegada, el caràcter dialogant,
olerant i. sobre tot pacífic del batle i
>els membres del seu grup, ha permés que
iolts haguin perdut Ia por o s'haguin
ispavilat i completen un expedient pel
utur.
.a seva metodolgia, ha estat molt ximple,
Ia consitit en llançar a l'aire tot el que
es ha vengut en gana, no dic que tot
als, i sempre atribuint Ia culpa als
fâteixos. Una mentida a força de repetir-
a, algú Ia creu, o en cas 'menprsatisfà
Is que l'esperaven. La manca de serietat,
rriba a fer que un mitjà ja no arribi al
ector degut a que aque? pensa que ja no
s atractiu ni interessant i serios el seu
ontingut.

er altra banda han omès fets i notícies
ue no les convenien i han desmarcat als
eus "protegits", què són més d'un.

Quan han vist contestades les seves
"bolles", han recurrit a l'humor i a Ia
befa contra els qui han tengut coratge de
posar-se davant ells, emperò poca cosa més
constructiva, i han tengut poc respecte
per les opinions dels altres i Ia feina
que han fet.
Bn Ia seva trajectòria, han tengut
contradiccions, hi ha hagut falsedats, han
mostrat mania persecutòria, omisió de
cartes que els rectificaven, i sobre tot
poca serietat i argumentació.
Pens que el fet de que des d'un principi
se'ls hagui agafat en poca serietat, haurà

f, estat dolent per tots.

PeI que fa respecte a "FEST CARRBRASY", es
diu que som un "butlletí" dels
Independents, que esteim al servei del
poder, i que manipulam Ia realitat.
Intentam no perdre el caràcter de poble i
Ia serietat a pesar dels atacs i pressions
que hem sofert i sofrim. A partir de
determinat moment, ningú s'ha acostat per
aportar Ia seva feina i les seves idees,
s'ha intentat aillar-nos i que passassim a
formar part dels "contraris", com si
fossim un reducte amb intencions obscures.
Personalment, això m'ha molestat. Aquí hi
ha tengut cabuda el qui ha volgut fer
feina amb Ia mentalitat de que està dins
un col,lectiu, i dins ell hi ha lluites
internes.Si algú de fora no s'hi ha
volgut acostar ell sabrà perquè.

Jaume Mestre LLompart,
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de Ia t7ila
COMIBBlO DB QQVgRM DB DIA 8 PB JUNY

Sessió ordinària, amb assistèn-
cia de tots els seus components. Es
prengueren els següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió
anterior(16-5-89)
2.- Assebentar-se els assistents de
Ia correspondència i escrits
oficials rebuts, en especial de Ia
Conselleria de Cultura concedint
una subvenció de 100.000 pts per a
l'edició d'un catàleg d'artistes,
85.000 per a una exposició de
vestits i mocadors antics i de
100.000 pts. per fer una Cursa
Popular; així com de l'INSALUD
comunicant l'horari i els torns de
guàrdia del metge i practicant i
sol.lictud sobre els torns de
guàrdia de caps de setmana descen-
tralitzats de Sineu i del Col.legi
d'Arquitectes comunicant els quatre
interessats en treballar amb les
Normes Subsidiàries.
3.- Propostes d'Alcaldia:
a) Arreglament d'arbres: El Sr.
Batle proposa continuar per fases.
Actre seguit el Sr. Torelló
introdueix l'esmena de que cada
particular arregli l'arbre de
davant caseva essent a càrrec de
l'Ajuntament els materials,
indicant que s'abstén en el tema de
les quantitats a pagar per conside-
rar-les excessivament abussives.
Després de breu deliberació,
s'accepta l'esmena del Sr. Torelló.1

b) Es concedeixen les següents
subvencions :
- F.C. Mariense 50.000 pts.
- Associació de Pares 50.000 pts.
- Es Rebrot 50 . 000 pts .

t c ) Normes Subsidiàries: S'acordà
sol.licitar un pressupost del cost

'dels honoraris als tècnics interes-
sats, remesos pel Col.legi d'Arqui-
tectes i a l'Enginyer Sr. Miquel'
Pascual, en base a anteriors
contactes mantinguts sobre el tema.
4.- Festes de Ia Mare de Déu:
S'aprovaren les següents propostes
de batlia:

a) Fer una ban, així com un
notificació als particulars
entitats interessades en fer acte
durant les festes, així com qu
formulin proposta de "festa de
Meló" organitzada, ja que en ca
contrari es prohibirà expressament
b)Fer una reunió amb els propieta
ris dels bars de Ia plaça, al
efectes de, en el seu cas, eleva
Ia categoria de Ia Berbena de Ie
Festes Patronals.
5.- Aprovar Ia factura per l'acon
dicionament de Ia Bibliotec
Municipal per valor de 360.96
pts., a Jordi Ferriol.
6.- Aprovar sol.licitar al Consel
Insular de Mallorca Assistència
Cooperació Tècnica a fi de disposa
d'un tècnic per, primordialment
informar els expedients d'obres
degut a l'excedència voluntari
concedida a Joan Mas Ferriol.
7.- Aprovar Ia segona certificaci
i darrera de les obres de Pavimen
tació asfàltica de camins, per u
import de 3.407.254 pts.
8.- Precs i preguntes:
- El Sr. Torelló formula el prec di
que es confeccioni una llista delí
camins veïnals i ponts a arreglar
se i asfaltar-se per enciar-la a It
Conselleria d'Agricultura i Pesca
prec que és acceptat per unanimi
tat.
- El Sr. batle formula el prec d«
que es construeixi un pujador ala
pesadors dels porcs fix, qu<
igualment és acceptat.

PLE ORDINARI DE DIA 16 DE JUMY
No hi assisteixen, amb excus¿

prèvia, els regidors Srs. Mique]
Torelló i Antoni Torrens. E>
prengueren els següents acords: ,
1.- Aprovar l'acta de Ia sessi«
anterior.(18-5-89)
2.- Aprovar, per unanimitat dela
assistents, el tipus de gravamen J
l'aprovació provisional de l'orde
nança fiscal reguladora de l'Impos1
sobre Bens Inmobles, establint-s<
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el el percentatge adequat per a
obtenir Ia mateixa recaudació.
3.- Aprovar per unanimitat Ia
imposició i aprovació provisional
de l'ordenança fiscal de l'Impost
sobre l'increment dels valors dels
terrenys de naturalesa urbana.
4.- Aprovar, per unanimitat, Ia
imposició i aprovació provisional
de l'ordenança fiscal de l'Impost
de Construccions, Instal.lacions i
Obres amb el tipus de gravamen
mínim del 2%.
5.- Aprovar, per unanimitat, Ia
imposició i aprovació provisional
de l'ordenança fiscal de Ia Taxa
d'obertura d'Establiments, essent
Ia base imponible Ia quota de Ia
Llicència fiscal Industrial.
6.- Aprovar, per unanimitat,
l'establiment i aprovació provisio-
nal de l'ordenança reguladora del
preu públic per ocupació de
terrenys d'ús públic per taules i
cadires amb finalitat lucrativa,
fixant-se en 1000 pts/m2 ocupat
anual.
7.- Aprovar, per unanimitat,
l'establiment i aprovació provisio-
nal de l'ordenança reguladora del
preu públic per llocs situats en
terrenys d'ús públic.
PUNT D'URGENCIA: Prèvia i especial
declaració d'urgència acceptada per
unanimitat, s'aprovà Ia proposta de
Ia batlia d'adquirir Ia finca de
2.300 m2 aproximadament, propietat
de D. Miquel Ferriol Castelló en Ia
zona denominada "Roqueta" per Ia
quantitat de 500.000 pts. als
efectes d'ubicar-hi el depòsit

regulador de l'aigua potable.
8.- Precs i preguntes: El regidor
D. Miquel Oliver formulà al Sr.
Batle una pregunta sobre Ia
situació del tema dels arbres,
essent contestat pel batle,
indicant-li les solucions pensades.

CQMIflflIQ DB QQVBRM PB DIA 22 PB
JUNY
Sessió ordinària, a Ia qual no hi

assisteix el Sr. Torelló, sense
excusa prèvia. Es prengueren els
següents acords:
1.- Aprovació de l'acta de Ia
sessió anterior(8-6-89)
2.- Bolletí Informatiu: El senyor
batle fa una explicació dels temes
que inclouen aquest segon número.
3.- Concurs de Cartells per /al
programa de Festes: Es recorda que
el plaç de presentació de cartells
finalitza, el proper dia 15 de
Juliol (Les bases estan al Bolletí
Informatiu anterior).
4.- S'aprovaren les següents
factures:
- Rumae (resta arbres) 411.600 pts
- Plaques Cementeri 119.952 pts
5.- Aprovar 5 expedients d'obres.
PUNT D'URGENCIA: Sol.licitar a
compte 1.000.000 de pts. de
l'aprofitament mig a l'entitat
Meridional Mallorca a percebre a
l'aprovació definitiva de les
Normes Subsidiàries, segons conveni
subscrit amb data 15-4-89, per a
liquidació equip redactor actual.
6.- Precs i preguntes: El Sr. Rafel
Oliver prega es procedeixi a
arreglar Ia gravera des Puig i
tancar-la amb reixeta.

EXCURSIO DEL COR PARROQUIAL

Es prepara l'excursió del cor parroquial.
Si el temps ho permet serà amb barca.
Més informació en Ia propera revista.

'j SECADA
Seria bo que regassin els arbres joves.

. Cadascú es podria preocupar de regar el
! que té davant ca seva.
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COM ESPFODUEIX UN XERRAXREMOL

E. M. FOURNIEn D A L D E n ui npKittjU
tv'/.1r>*o fn I* cvcil/òn tí« tot r>*syoi fHmcot
Hlilt l>73 da<jrt Ii Oins<Vi dt Cwnci*I tf» <•
Tiattì Oe t» Unpsco f » fi n dftM te *wojcxV>
dcl ptogrtme d* ü Ogjnu4CM>l rttjtnv â tof
oesisíffs n*fi*Mbt y « tu pttvtnoún.

UMnuOnraMM
kjs iocai cunad«
comoun moo

In rucjs tltmcM
«¿Un ohlj y vit*an

L'origen d'alguns terra-
lremols d'importància me-
nor pot atribuïrse a ac-
tivitats humanes, com les
proves nuclears subterrà-
nies o Ia construcció
d'erabassaraerots i preses.
Ferò Ia causa principal
de tots els seismes, de
Ia gran part dels petits,
és el fracturament de les
roques, cora a conseqüèn-
cia de Ia gradual acumu-
lació de les tensions
originades pels processos
geològics.
La superficie de Ia Terra
està formada per pla-
ques,els terratrèmols més
greus es produeixen amb
més freqüència ,en les
martges d'aquestes pla-
ques, on aquestes llene-
guen una sobre l'altra.
'Es el càs de Ia regió de
'California, on hi ha Ia
falla de Sant Andreu. El
diagrama superior indica
de forma senzilla el me-
canisme d'un tremolor de
terra. Les roques tenen
certa elasticttat, de ma-
nera que allà on zones
adjacents de roques es-i
tàn.sotmeses a les forces

de contrafase del movi-
ment de les plaques, les
tensions s'acumulen gra-
dualment. Quan aquestes
són massa fortes, es pro-
dueix Ia ruptura de les
roques, quan boten en els
costats de Ia falla, Ia
tensió queda alliberada.
El punt on s'origina Ia
ruptura es diu focus, el
punt de Ia superficie
terrestre localitzat di-
rectament damunt el fo-
cus, epicentre.
L'energia alliberada es

propaga en forma d'ones,
que fan oscil.lar el sòl.
Són aquestes ones sísmi-
ques les que enregistren
els sismògrafs i donen
informació per a deter-
minar l'epicentre del se-
isme i mesurar Ia seva
magnitud.
Per determinar Ia impor-
tància d'un tremolor de
terra, s'utilitzen dues
escales. La magnitud, és
a dir, Ia quantitat
d'energia alliberada, en
l'escala de Richter,

El prlmer slsmómetro de Ia historia

? e^^ZlE^.
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â'obtè mesurant l'ampli-
tud de les ones sismiques
a un sismograma. Aquesta
2scala és lpgaritmica en
lloc d'aritmètica, o si-
gui que Ia magnitud de
^ada grau és treinta
vegades superior a l'in-
mediat anterior. Així, un
seïsme de magnitud 8 a
l'escala Richter és
810.000 vegades més fort
que un altre de magnitud
4.
La intensitat d'un terra-
trèmol es refereix als
efectes del mateix a Ia
superficie, és a dir, en
els danys que ha produ-
ït. L'escala més freqü-
entment utilitzada per a
mesurar Ia intensitat, és
l'escala sismomètrica mo-
dificada de Mercalli, que
distingeix dotze graus
d'intensitat sísmica:

'•••,• . . \;M̂ W>
< **.«¿*rt. \- ..,i/."V-- ,v'i,..- i:.Jr*<'^:,
v..r • ***'
• ik^ •' • : -K*S. •'• . • ' •','
ŝaí&A-,» 1CJ*:.. '. • '/-'-̂ '

*o*tani5**>7 /* ".:; 'te J

••' '^i-^:A*sL -T-''" ^fV- t ¿>*̂ ¿-• • \btdoauitraUwM

f\

• COfWu conUfwnul ütt^ io*w d« rtduccMn

— .. _ _ llunNf. UiCIC(If «nlft pl*CM ~

^ flWvMnwfMo d* U* pU<ai

COfdIfltr« tfc tipiniluo CO4np*ncadA
Unj pot IfI ItIIa* ó» hMUjoMMcUn

. ionid*colllWn

I Imperceptible per a les persones,
II Perceptible per algunes persones en repòs en els pisos superiors

del edificis.
III Perceptible a l'interior de les cases; vibracions com les d'un

camió lleuger que passa pel carrer. EIs objectes penjants,
oscil.len .

IV Vibracions com les d'un camió pesat; vibren finestres, plats i
portes.

V Perceptible defora de les cases; es despertenels que dormen i es
. vessen els líquids.

VI Perceptible per tots a Ia zona efectada; molts fugen espantats de
les seves cases, es cruien el guix i les parets de pedra, es moven
o tomben els mobles, tassons i plats es rompen.

VII Dificultats per estar drets; perceptible fins i tot en els vehicles
en moviment; el guix cau, els totxos, les taules, etc; sonen les
campanes; es produeixen ones en els estanys.

VIII Dificultats per conduir vehicles; cauen l'estuc i algunes parets de
pedra, aixf com les xemeneis, torrres i monuments; es rompen les
branques dels arbres; Ia terra es crivella en els sòls humits.

IX Pànic general; es crivellen les estructures sòlides i es rompen les
conduccions subterrànies; formació de crivells importants en el sòl;
cràters d'arena.

X Destrucció dels edificis i els fonaments de mamposteria i de formigó
armat; danys seriosos a dics i represes; destrucció d'alguns ponts;
grands esllavissaments de terra.

XI Es produeixen tensions en els rails de les vies; destrucció completa
de les conduccions subterrànies.

XII Destrucció quasi total; grands oscilacions i ondulacions en el
terreny; projecció d'objectes i roques a l'aire.

Pere Crespí i Salom
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Poemes
Senyor batle de Maria
que en tot mos ha ajudat,
no n'havia conegut cap
amb tanta sabiduria.

Bn es poble de Maria
molts d'arbres han sembrat,
de fruiter no n'hi ha cap,
així tothom ho volia.

El mestre Magí Nadal,
és un home molt honrat,
a Maria no n'hi ha cap,
que Ii vulgui gens de mal.

Hem sembrat una olivera,
perquè s'altra se morí,
si continua així,
aferrarà amb sa primera.

L'Ajuntament sembra i sembr
arbres a cada carrer,
i tot així anirà bé,
si cada un els rega.

L'estiu ja mos ha arribat,
i fa molta calor,
hi ha qualque senyor
que aquest pic no ha votat.

N'hi ha que ballen boleros,
i que mengen fideus clars,
alguns han estat capaç
de votar en Ruis Mateos.

Un que no té gaire gana,
sempre està molt desanat,
n'hi ha que han votat
junts amb Ha Maciana.

N'hi ha que se'n fan grossc
de votar el de Jerès,
si ell president es fes,
tot ho faria a trossos,
aniriem de través,
noroés en pell i amb ossos.

Andreu Forteza i Bonní n
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EXCURSIO FIDE CURS
Onofre Sureda Ribas

BIs alumnes del C.P. A. Monjo,
acompanyats dels seus respectius
professors, anaren d'excursió vi-
sitant:

- CAPOCORB VELL: Un poblat pre-
històric, un dels més importants
del Mediterrani Occidental.
Actualment queden d'ell cinc ta-

laiots (dos quadrats i tres ro-
dons) i vint-i-vuit vivendes. El
poblat s'extenia molt més cap a
Gregal i ha estat estudiat pels ar-
queòlegs L. Ch. Watelin i
Albert Mayr, francès el primer i
alemany el segon; les primeres ex-
cavacions es realitzaren en Ia dè-
cada 1.910-1.920 pel gran arqueòleg
Josep Colomines Roca, del qual que-
da un monòlit en Ia seva memòria
dins el mateix poblat. L'excava-
ció va córrer a càrrec de l'Insti-
tut d'Estudis Catalans.

.%

HK V? AP̂ *AŜ '
áSíWA *̂a*

Està situat devora Ses Salines
a poca distància de diferents llocs
d'interès turístic, cultural i eco-
lògic com: Colònia de Sant Jordi,
Platja des Trenc, Llacuna del Sa-
lobrar, CaIa D1Or,,...

Després de fer un recorregut
pels jardins, dinàrem i ja cap al
tard visitàrem les salines de Cam-
pos i Ia Platja des Trenc i després
d'un recorregut per Ia platja,
retornàrem cap a Maria.

L'esmentat poblat es troba a
Ia carretera de S'Arenal al Cap
Blanc, en el quilòmetre vint-i-
tres.

- BOTASICACTUS: El jardí botànic
més gran d'Europa i primer de les
Illes * Balears. Te una extensió de
150.000 m2. Reuneix més de mil
espècies autòctones de Brasil, Mè-
xic, Japó, Austràlia, U.S.A., Sud-
àfrica etc. amb un total de més de
12.000 exemplars.
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MVOLUCIO DBLS CUL,TIUS BNTRB

Donades les condicions físiques es lògic que Ia proporció que representa
favorables, principalment Ia bona qualitat Ia terra conreada al municipi sia el més
de les terres i un relleu poc accidentat, elevat de l'illa de Mallorca.

1660

Total superfície cultivada %
(Hectàrees)

1960

Total superfície cultivada %
(Hectàrees)

Maria
Illi MaIl.

1.964
196.717

67
54

2.223
209.862

74
58

D'aquí es desprèn que Ia terra cultivada
augmenta entre lftoO i 1960 en un 7%, quasi
el doble que al total de l'illa.
Ja a 1860, Ia terra cultivada a Maria

ocupava 2/3 del total i a 1960'gairebe 3/'
parts.
La superfície estava distribuida aixír

Regadiu

Total Hectàrees %

1860
1960

3'37
13'60

0' 17
0'61

Secà

Total Hectàrees %

1981
2219

99'83
99'39

El creixement del regadiu a Maria, es dóna
a partir de 1960, substituint-se les
sínies i els pous pels sondejos (forats) i

bombes submergides.
Quant a Ia distribució dels conreus t
secà tenim:

Cereals i
llegums
Ametler
Figuera
Vinya
Altres

I860

Hectàrees

1747

147
71
15

%

88*21

7'30
31 55
0'77

1960

Hectàrees

1233 55'20
573 25'66
355 15'96
35 1'57
23 1'00

Total 1980 99'83 2219 99'39
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l&&0 i0eo MARIA .

El que més es nota a cop de vista és que a
1860 encara no hi havia ametlers, arbre
que s'introdueix a Maria entre 1880 i

1890.
DeIs cereals i lleguminoses
evolució entre 1955 i 1970:

tenim una

Cultius Superfície (Hectàrees)

Blat
Ordi
Civada
Faves-favó
Pèsols

"TTTïïrons
Guaret i altres

1955

560
355
230
170
20
75
670

1960

520
405
321
206
10
100
536

1965

520
565
552
380
10
22
51

1970

460
550
560
365
10
22
133

Total 2100 2100 2100 2100

Fixau-vos que entre 1960 i 1975 es
produeix un descens del guaret i també
dels conreus dels ciurons, i un augment
considerable de l'ordi i Ia civada.
La introducció dels adobs químics fa
minvar el guaret. Abans, l'única forma de

que Ia terra agafàs llecor era a base de
fems, formiguers o guaret.
Les varietats de blat més sembrades els
anys 1950-60 eren: "Florencio", "Rosario",
Mort, Barba, Xeixa, etc...

ARBRES DE SECA:

1660

Hectàrees

Ametler
Figuera
Vinya
Altres

Total

147
72
15

234

1960

Hectàrees, %

7'30
3'55
0'77

11'62

573
355
35
23

986

25'66
15'96
1'57
1'00

44'19

CaI remarcar que el moment de màxima
superfície de vinya a Maria és l'any 1891,
que tenia 158 hectàrees sembrades.
Posteriorment, Ia fil.loxera minvaria molt
llur cultiu.
La introducció de l'ametler a Maria, és
recent, datant-se Ia primera plantació
i'any L879 9 >a possessió d'Es Reboster.

segons he pogut constatar als cadastres.
Ocupa les terres més primes o guanyades
als pinars i garrigues: Roqueta, Es
Reboster, Es Pujolet, Davant S'Arraval, Es
Pujol, Rafal Roig, Deulosal, Son Siell,
VaIl d'Aran, etc...
Les varietats són tantes, que per això
n'he fet un llistat:
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Canal, de Ia
Pons
Pou de Felanit
Pou negre

Progrés Lluc Torres Jordi
Vivot . Poteta Salero Andreu
Totsol Cresteta Vinagrillo Alcina
Menut (Es el que té Ia floració més tardana, entre

dia 20 de Febrer i mitjan Març)

Des de fa uns anys es venen introduint
• varietats no autòctones com: Marcona,
Texas, Ai, Cristomorto, Tuono, Ferraduel,

' Ferrognes, Sec Plus Ultra, Desmai,
Llargueta, Moncayo, Guara, Ayles...
Quant a Ia figuera, hi ha que dir que
creixia a les terres més argil.loses i
fondes de Son Perot, S'Alqueria Blanca,
Son Roig, Son Hiell, Rafal »ou, Es PIa de
Deulosal, Ss Pujol, etc...Si ens fixam en

; l'estadística observarem que a 1660
ocupava 147 hectàrees, 355 hectàrees al
1960, quedant raolt reduïda actualment. EIs

pinsos compostos i Ia mecanització l'han
desplaçada a les voreres de camins, a
corrals; essent difícil veure plantacions
de més de una dotzena d'exemplars.
Hi havia un gran nombre de varietats:
albarcors de molla vermella i de molla
blanca, rotges, verdals, martinenques,
perajals, bordissots blanques i negres,
alacantines, de Ia tira, del Beat Ramon,
angelina, de Ia caseta, de pel de bou, de
limoneta, porquenya, cucurella, de Ia
roca, coll de dama blanca i negra, de Ia
senyora, vecal.,..

La .distribució ¿e ja superfície.iaculta;

186Q 1960

Hectàrees. Hectàrees

Pinar i alzinar 131
Garriga i ullastres 776

Total 907

% sobre superfície total 32'07

55
647

702

25'32

Petits alzinars enrevoitaven a l'acabament
del segle XIX el poble: és el cas de
l'alzinar de Son Monjo i s'Arraval. DeIs
pinars en tenim mostres mès properes: el
Pinar de Roqueta, VaIl D'Aran, del cam3
dels Infernets, el Pinar de Sa Font, Son
Perot.,. Pletes de garrigues i ullastres
n'bi havia a totes les grans possessions:
Roqueta <Muntanya Russa), Son Perot,
Deulossal, Montblanc <Rotes Noves i
Velles). El Pinar de Montblanc és de
plantació recent i fou sembrat per un home

que molts recordam i que Ii deien "Es
Carboner". Col.locant feixos de llenya de
pi es formà el pinar de l'entrada de
Montblanc.
Com a cloenda vull resaltar que en un
breu article és fàcil que restin coses
sense explicar o dites de passada. L'espai
condiciona molt i aquest tema donaria per
un nombre sencer de Ia revista, i, encara
ens quedarien coses sense esbrinar.

Bartomeu Pastor Sureda.

•cas-n
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CABRERA-9? juntament amb En Pep Luis
«^———— vaig quedar responsable.

Saps qui va haver de
montar l'exposició?, saps
qui va haver de guardar
l'exposició el dies que
va romandre oberta?, saps
quanta gent de Ia Junta
Directiva va apereixa a
l'hora d'entregar els
premis?.
Be idò, amb molta de
presa i amb tots aquests
interrogants, i més que
n'hi podriem afegir, el
Concurs-Exposició es va
dur a terme, i ademés
crec que va esser un
èxit.
AixI és que Cabrera-89,
amb tots els interrogants
que va tenir el concurs
•de fotografia, però sense
gens de peresa per part
de 1'organització serà un
èxit molt, però que molt
gros.

A Ia revista del mes
de Juny, secció de
"Correu Obert", hi ha una
carta del Sr. Onofre
Sureda que baix el títol
"Com els pixacans" m'ad-
judica un caramull d'ex-
cuses i un caramull de
peresa.
La peresa, Ia gent es Ia
sol llevar quan Ii convé
o quan és necessari, i
tot-hom sap, o creu
saber, si és millor per
al seu cos acabar Ia mar-
xa a les 8 del matí o
agafar marxa a aquesta
mateixa hora.
Una de les coses que més
em va sorprende va esser
això de pixacans; els
pixacans són uns bolets
de Ia família de les
amaitàcies <Amatita Pan-
therina), molt verinós i
que es fa en bocs de
coníferes. 1 com molt bé
dius tu, surten després
de les pluges. Així és
que quan sortiren és que
havia caigut alguna
pluja.
Una altra cosa que
voldria recordar, és que
quan a principi d'any ens
vàrem reunir tota Ia
Junta Directiva per a fer
Ia programació de les
activitats per a dur a
terme durant l'any 1989,
tot-hom va fer les seves
proipoestes i després es
van anar perfilant les
atctivitats :1, els seuí
responsables, si mal no
record, tu vares quedar
responsable de les
excursions, .>o personaJ
Tient vaig 1er una pro
posta per fer un Concurs
Hxposició de Fotografi«

Miquel Morey i Mas.

FALCON CREST

Al Sr. Onofre Sureda
i Ribas: Només pàgina i
mitja per aclarir-te
aquells punts que en
l'anterior carta no et
varen quedar clars i em
demanes que t'espliqui.

Deixaré el tema dels
ecologistes per als eco-
logistes. Tinc quatre co-
ssiols a ca meva que gau-
deixen d'una bona salut;
una salutació de part se-
va.

En quant a si qued
en ei llit els diumenges,
això és cosa meva, i de
ningú més, fins i tot és
in bon lloc per estar-hi

Allò de Ia foto
'texa marinera" "te ha
Tuedao que nJ bordao"

I fins aqui com
veuràs.. . dic jo... és
pura conya.

Mai he estat
defensora de cap escrit,
sigui anti Mir i Mirià, o
Mir i Mirià en sí, en
principi perquè crec que
el que els escriu fa el
seu periodisme, i no ne-
cessita de "defensors".
,Jo em limit a llegir-los,
n'hi ha que m'agraden, i
¡altres no tant.

De totes maneres al
que tu et refereixes he
tornat a llegir-lo i no
ies més que un desig. . . .
ide que cosa que se sembra
se conserví, vé a ser com
iUn fill que no s'abandona
idesprès de parir-lo. Pe-
irò... les explicacions no
|te les puc donar jo,
¡perquè no tinc res a
¡veure amb aquests escrits

PeI teu coneiximent
et diré que l'article que
es publica en Ia revista
sobre les herbes el faig
consultant tres llibres,
ja que no sóc cap experta
en botànica, Em va inte-
ressar el tema, em preo-
cup de llegir (que Sr.
Onofre, no és dolent
llegir), i desprès faig
aquesta petita col.labo-
ració sense més preten-
sions.

El que m'ha cridat
l'atenció, és que tu que
estàs tant per Ia Cultura
i donada Ia teva profes-
sió, vegis amb tanta es-
tranyesa que es consultin
llibres per qualsevol me-
na d'article i remiteixes
al personal a una biblio-
teca, que no tota Ia gent
pot anar, per distintes
causes.

I seguesc amb les
explicacions.. Ia conya
que tant t'ha provocat,
no era el comiat, si np
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tota Ia carta. Veig que
ets molt sensible í amb
no res envesteixes com un
brau.

Si era Ia teva in-
tenciò ofendre'm amb allò
de -1INTOXICACIo FORASTE-
RA'-, "has patinao". Mai
he estat forastera en cap
lloc on he viscut, per
què sempre m'he integrat
sense molts problemes;
pens que cadascú es d'a-
llà on viu, riu o plora
amb qui conviu.

En quant a les
pretensions de Ia revista
o millor de l'Associació
" Fent Carrerany", no va-
ren ser d'altres, en un
principi, de donar-li vi-
da a Maria amb 1 'idea de
que Ia juventut i no tan
joves, poguès surtir de
l'apatia que hi havia,
per no tenir activitats a
fer. Tot això s'ha fet,
no ha estat conseguit per
l'Associació, però aquí
estan, Cop de Gas, que va
tornar a resorgir, un
Grup d'esplai, altra re-
vista, l'escacs i d'al-
tres.

Aquesta era Ia
pretensió. Ara el que es
pretèn des de Ia revista
és besar-li el cul a qua-
tre, que han tornat molt
seriosos, quasi intoca-
bles per obra i gràcia
del "PODER". Sempre s'ha
criticat des de Ia revis-
ta el que es criticable,
que per altra banda tot
pot ser-ho. Això depèn
del qui escriu i el seu
punt de vista, en arti-
cles d'opinió com des del
"BULLIT", Mirau per on
<com tu dius) entren a
regir l'Ajuntament els
Independents i com alguns
dels seus membres estan
al Consell de Redacció ja
no se'n pot fer critica

des de Ia revista. La
crítica és bona, i tant
depèn que així sigui del
qui escriu com del quJ
llegeix,

Es per totes aquestes
coses que pens que Ia
gent no fuig de fer co
ses, si no que se l'es-
panta, quan no se Ia treu
defora.

I amb aquesta carta
em despedesc

1Su segura
servidora"

Maika Lozano.
Magí Ferriol:

Intentaré ser el més
breu possible, per con-
testar a Ia teva carta de
Ia passada revista, i ho
faré de Ia forma més cla-
ra possible i intentant
no entrar en desqualifi-
cacions personals.

De les moltes coses
que dius a Ia teva carta,
fruit, sense dubtes, d'u-
na mala i tendenciosa in-
formació que et varen do-
nar, intentaré aclarir-te
uns quants de punts.

Primer 4 les teves
acusacions, omiteixes
noms de membres del Con
sell de Redacció que es
taven al corrent del con-
tingut del "BULLIT" al
que fas referència, ja
que eren quatre, al man
co, > no dos com tu afir-
mes L'esmentat bullit és
va fer, com quasi tots.,
el divendres vespre de>
tancament de Ia revista:
estant a dispoció de Ia
resta de) Consell, tot e]
dissabte eJ diumenge
El que dius de ¿es compe
-.ències del Consel3 de
>iedaccio uaurla de sei
^entaT però raclariré
per si ao ho sabies que
raa^ *iis bullJts har> oas

sat pel Consell de Reda-
cció, exceptuant els que
jo he duit personalment
per passar "censura".

Segon.- Si tornes a
llegir l'escrit del qual
dius que me contradic,
veuràs com no és cert, jo
mai he estat en contra de
Ia 5ormalitzacio Lingüís-
tica i que en aquell es-
crit, denunciava Ia manca
d'un ordre de prioritats
al nostre Ajuntament, i
posava com exemple el fet
d'iniciar el camví de les
plaques dels carrers amb
l'estat en què aquests es
trobaven. Ara, mesos des-
prés, Ia manca de priori-
tats queda denostrada, ja
que continuen començant-
se coses sense acabar-
ies: Plaques, arbres,
clots, etc.

Tercer.- Bs una
vergonya que en un poble
tan petit com el nostre,
l'Ajuntament permiti Ia
quantitat de clots que
dius que hi ha, i en re-
ferència al que està al
meu carrer et diré que va
ser l'AJuntament el que
va donar permis a Gesa
per fer les obres i nc
els veïns, i en aquest
cas Ia revista és feia
ressò de les protestes
dels usuaris de Ia viz
pública que com a tals
tenen dret a denunciai
públicament les deficièn-
cies observades.

Quart,- Al tema di
les rodes de premsa, coi
a Batle convoques al mit-
jans de comunicació i n
es un tema personal me
nl de ningu en concret
coincidiràs amb jo que é
ia Revista Ia que lliu
rement decideix acudir
no s les esmentades rode
de premsa oer un n aJtr
motiu
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Cinque,- Tinc que
-econèixer que de vegades
La redacció dels meus ar-
iicles no és tan bona cora
îs podria desitjar, pefò
;rec sincerament que Ia
jent els entén, l'escrit
ie Montblanc, l'expresió
-1SO HEM D1ESTSAR SI LO
OE MONTBLASC ES BO 0 BO
PEL POBLE DE MARIA DE LA
SALUT1- simplement volia
dir, i al bon entenedor
poques paraules basten,
que no era el tema de
I1OpInIo, ja que és supo-
sava que abans de firmar
l'escrit amb l'empresa
promotora s'havia valorat
suficientment i que el
nostre Ajuntament ho tro-
bava BO, només s'opinava
del que s'havia firmat,
des del meu punt de vis-
;a, no estava gens clar,

PeI darrer he deixat
el que més m'ha estranyat
de Ia teva carta, i això
no és altra cosa que el
fet que haguis utilitzat
Ia teva condició de Soci
de Fent Carrerany per de-
manar Ia dimissió d'al-
guns membres del Consell
de Redacció de Ia revista
pel fet de sentir-te al-
ludit pels "BULLITS" i

articles que surten a Ia
revista. Crec que dels
seus continguts, com a
Batle, tendries que treu
re'n profit i intentar
esmenar errors i/o acti
tuds que no beneficien
massa 0 1.0 teva tmatgfi
pública
P.D Personaiment et d^
mam disculpes per La de
safortunada frase en la
3ual s'al ludia a Sa Sor
'•eta crec que ies coses
L'ursonals han de 5ueda*
sempr<= ^- B»rsre

iWrïïWi

A PEP LLUIS I PERE:

Amics:
Com ja vaig dir-

vos, pas a fer pública Ia
meva opinió damunt el su-
cceit que va tenir lloc
en Ia darrera edició de
"FEST CARRERASY" i que
baix el meu punt de vis-
ta, fa més que rompre una
línia d'actuació dins Ia
revista. La publicació
d'una carta en resposta a
una altra, encara que
vosaltres digueu que no
és així i que en cap mo-
ment l(anomanau, dins un
mateix número de Ia re-
vista, a més d'un clar a-
ventatge damunt aquells
que no formen part del
Consell de Redacció, és
un acte impropi de vo-
saltres, que manteniu una
actitud crítica davant Ia
poca objectivitat que
deis que té Ia revista i
el funcionament del Con-
sell de Redacció.
Estic d'acord en vosal-
tres en què Ia carta que
signàrem havia d'haver
estat presentada a Ia
reunió del dia 15 de
Maig, emperò ens sentíem
ja escalivats de sempre
comentar entre nosaltres,
encara que fos de manera
personal, les coses i
quedar-nos amb Ia sensa-
ció de que per darrera
ens pegaven Ia ganiveta-
da, sobre tot darrera-
ment
El fet ae no esperar a
una pròxima edició de Ia
revista per a fer el que
per jo, insitesc, és una
contesta a Ia nostra car
r.a i a més a més una res
posta visceral, em pareix
poc ètir i amb això heu
^omput <Botles ja que
fins a ¡8 dat.« raaí s'ha

via fet. Ja sé que mai
havia estat una carta de,
membres del mateix Con-
sell. Si em permeteu dir-,
ho, és una afrenta en un;

intent de comparar al ma-
teix temps dues postures
i deixar les coses per a
Ia polèmica.
VuIl dir una vegada mes,a
veure si queda clar, que
a "FEST CARRERASY", no
s'ha coartat Ia lliber-
tat d'expressió de ningv
que hagui emprat les se-
ves fulles per expresar-
se, sempre amb el que po-
dien dir normes"; està
signada, està escrita amb
Ia nostra llengua...
Personalment, estic en
contra de l'ano-nimat i
Ia generalització, del
tirar Ia pedra i fer qui
fer, de l'atac per l'atac
en vistes a satisfer l'e-
go. Estic en contra de
que volgueu ficar dins el
vostre sac a tot el Con-
sell de Redacció de "FEIT
CARRERAIY" o us sentigueu
aficats dins el dels al-
tres membres, creant un
malestar per les dues
'parts i un clima d'obscu-
Tisme en el que sempre
tenen Ia culpa els altres
Supòs que no pensereu com
jo que darrerament n'hi
havia molts de contents
per els derroters que
duia Ia revista, que pa-
reixia fer un intent
d'equiparació i compara-
ció, havia tornada poc
local, per no dir altre
cosa, i havia perdut se-
rietat en referència al
passat.
Seguesc pensant que un
"Bullit de notícies" no
és un vehicle per desfo-
gar-se, és un recull de
activitats o fets que pe"r
Ia seva poca extensió es-
crita no donen més que



16 081) FENT CftRRER«NV,

CORREU

per una nota, í mai per
fer públiques coses que
no es poden demostrar,
perqué en aquest cas tam-
bé n 'h i manquen, o van en
contra d ' a lgú . A "FEST
CARRBRANY", es poden com-
ptar amb els dits d 'una
mà les notícies que d'a-
questa manera s 'han pu-
blicat i m'atrevesc a dir
que mai s'ha publicada
cap amb mala llet. La ma-
nipula-ció a l'hora d ' i l -
.lustrar treballs, tampoc
s'havia fet si no m'equi-
voc. Tenim una trajectò-
ria i hem d'intentar se-
guir-la, amb les críti-
ques a Ia mateixa per
part d'externs, que jo ja
hi compt com a segures.
De sempre, s'han publi-
cat articles i cartes amb1

posicions molt enfronta-'
des i el que ha enviat
alguna cosa ho ba pogut
veure publicat.
El fet de que tanqueu Ia
revista i els altres com-
panys us permetin o con-
f i i n , duits per Ia desi-
lusió o Ia vegaria, fer-
ho no us dóna dret a fer
amb ella el que volgueu.
La mi l lor manera d'anar
contra Ia manipulació,
pens, no és fent el ma-
teix i supòs que m'en-
teneu.
Seconesc Ia vostra tasca
a nivell de Consell de
Redacció a l 'hora d'apor-
tar idees i Ia capacitat
de fer feina que ten iu ,
emperò no compartesc Ia
vostra forma d 'actuar
darrerament.

Jaume Kestre Llompart

fmfmatlorca ens agracio
mWmhcta, ef>s agrada
vçrda, pura Í noturai. Ncfa a
t&spiatges, ofs 6oscos, o/s
pofeAj*% ciutats i carreteres.
Arnii:0tgiies cfi$taLline$ i
$&nseftncGndi$ forestats.
Mallorca ens agrada gvapa.
ÇuidefMallorca de Ia mateixa
mernera<jfue cuides co /evcr

•Ó&rfSie&r nóuéait íte
X^ S¿>

natta>i0te
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Avui gairebé tots els problemes de Ia "testa" i del "terrat" se
solucionen recqmenant el psiquiatre a Ia gent que els pateix. I quan els
escrúpols sorgeixen inturables per qüestions enllaçades amb tabús, es tria
el psicòleg per mor de Ia consciència repressiva. Ambdós casos palesen Ia
necessitat de sobreviure i de superar una etapa -que consideram- negativa.
En termes metafòrics i més abstractes, seria un "no voler veure encara més
negre allò que veus negre". Sens dubte, aquesta actitud de fugir i de
supervivència és simptomàtica al cap i a Ia fi de voler esser un més dins
Ia massa alienada. I, en ambdós casos, Ia solució del problema comporta
l'aturada en aquest estadi. L'autolimitació és obl.igada, perquè sempre
resulta més gratificant i amb més garanties qualsevol postura
convencionalista (com més ho ets millor) que el "masoquisme" d'indagar en
el fons dels paranys de l'etapa negativa."Fer-ho seria estar malament des
boll"... "Sempre ha estat aixi"... "Io queda més remei que no fer-ho"...

S'usenmoltes d'expressions a Ia parla vulgar per a referir-se a Ia
postura inconformista o -com he dit abans- d'indagació masoquista i
Borbosa, tals com "està sonat" (per analogia amb els boxeadors que al llarg
de Ia seva carrera esportiva han hagut de rebre molts de cops),"esta tocat
d'ala", "Ii falta un pern", "Ii falta sa brusca d'Abril" <per al.lusió
directa a una limitació diferencial). Però nolt més interessants que el
comentari d'aquests usos són sens dubte els gestos i el comportament de dos
o més interlocutors "normals" que, al llarg d'una situació comunicativa,
pretenen, a través de Ia imitació, reproduir un original que tengui els
atributs de les expressions vulgars citades anteriorment. Bs a dir, Ia
imitació que faria gent "normal" de Ia gent que surt de Ia norma. Com a
exemple, cal imaginar Ia situació en que se'ns conta un xiste de gats
imitant - o fent un esforç per a imitar- Ia veu cassallenca i Ia llengua de
pedaç que tan bé els caracteritza. La intenció de burla i d'escarni és
òbvia: el qui representa s'introdueix en el -per dir-ho de qualque forma-
personatge i en fer-ho exigeix Ia consideració d'esser centre dels que
l'escolten, mentre que els qui escolten o assimilen Ia representació, a
partir de les limitacions representades i moguts per uns frustrats
sentiments de grandesa, s'ho passen d'allò més bé. La carnassa ha fet
l'efecte esperat. No es pot esser irònic perquè no hi ha subtilitat que ho
permeti, i no s'adonen que, al cap i a Ia fi,la representació consisteix a
imitar un model d'una forma adulterada, que posa en evidència més aviat Ia
psicologia del qui representa que Ia del representat. En conseqüència, el
mètode és imperfecte, í convé cercar-ne un altre que sigui més fiable 3
efectiu

Lluc Matas
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SA, XERRADETA
L'AMO EJT TQMEXJ FEKRIOL BERGAE>.

"L,*amo en Xomeu ca,'Es Pou Ncm

UNA L·LUITA AMB LA VIDA

Bl seu nom es Tomeu Ferriol Bergas, fiif-
de na Catalina Bergas Mascaró, i d'er
Miquel Ferriol Perelló. Està casat amb na
Bàrbara Estrany Castelló, tenen un fill
de 44 anys, que nora Mique/ rios nets
Viu al carrer Nou de Maria

QUIN AHY VÀREU ÍÍÉIXBB?
L'any 1.911, dia 24 de Juny
QUE ENS PODRIEU "0»TAR~ 7>¥ A /OSTRA
JOVENTUT?
Jo començaré de eda7 de <i?.s anys, mor
pare ens deia que erem molts a ca nostra
que no hi cabíem, em va ".logar d 'a judan1
de porquer amb l :aran En 3iiD'Jen de Sor
Roig.
I L1ESCOLA"
So hi he anat mai
LA LLETRA QUE SABEU?.
La vaig aprendre quan i:en;.a nnvi-dos
anys,
A Son Roig, en lloc de guardai 310 porcs
me n'anava a fer de mosso de pastor amb
un home que Ii deien Ignasi; els matins

quan veníem de S'Alqueria Blanca o de Sc
Perot, que duiem Ia guarda a Son Roi|
n'ajeia damunt una garba,quedava adormi
eren damunt les quatre de Ia nit <i
temps, a l'estiu, guardàvem les ovelles €
Ia nit), fins que el sol em despertava; i
n'anava a les cases,en arribar-hi ]
madona deia: "Ara ve es nostro nin, J
podem berenar"; berenàvea, una vegac
omplida Ia panxa ens anàvem a fç
formatge, amb Ia llet de les ovelles,ur
vegada fet, jo i n'Ignasi anàvem
repartir Ia llet formatjada pel poble, 1
qual veníem a quatre dècimes Ia oesura.
USA MESURA, QUE ERA?.
Devers un tassó, aproximadament un quar
de litre.
El capvespre, després de dinar, anàvem
Jeure un poc; Aquesta feina Ia vaig fer u
estiu.
L1AMO EN TOMEU, QUe GUANYÀVEU EN U» ANY?.
Unes catorze pessetes; això era devers el
anys 1.916-1.917. Vaig estar dos anys
Son Roig desprès vaig fugir, o e
Uevaren, per llogar-me a Ca'n Covetes
allà feien escola els vespres, a l'hiveri
>raig aprendre de manejar un poc e
:làpis,i a fer qualque compte de sumar.
QUI ERA QUI VOS ENSENYAVA?.
Era un fill de l'amo que nomia Toni. Aqi
hi vaig estar fins que tenia dotze anyí
antre x entre, vaig fer Ia Primera Comuni
a Maria, als deu anys.
COM ERA '.A PRIMERA COMUNIO EN AQUEL
TEMPS7

Ses de dinars amb unes espardenyes noveí
calçons curts .; els cabells ben tallat
3rran, per envant, cap a l'església
QUI VOS ENSENYAVA LA DOCTRINA"
Anava a ca una dona vella que ;i deie
madó Bàrbara de Llampí, hi anava un pic
dos per setmana, ens ensenyava les quatr
oracions.
Després vaig voler fugir de Ca'n Covetes
em llogaren a Defla de Sineu. per moss
Ie porquer El qui m'hi posà Ii deien e
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Joan Burguet, el porquer era l'amo En
Jordi Cota; guardant els porcs en mig del
sementer,ell m'ensenyà qualque cançó.
QUE VOS RECORDAU DE CAP?
Si diu:

"Vaig veure una geneta
moldre amb un molí de vent
i un escorpí diferent
feia un nou guarniment
pes parell de Son Garreta.

Un eriçó dalt sa pleta
escrivia un testament,
un llagost de Puigpunyent
va donar coneixement
als tres reis d'Orient
que pescaven pes torrent
llisses amb una canyeta."

"Sant Vicens Ferrer
treia aigua amb un paner
i no en vessava cap gota;
sesmonges dins una bóta
pareixien just ballar,
ses al.lotes catalanes
encalçaven un porcell,
una va perdre es capell
i Sant Joan el va trobar.

Sant Joan es va girar,
es va girar dins Girona,
Ia reina de Barcelona
filava estopa grossa
i amb una carrerossa
Ii treien els faldetons,
dos-cènts set mil infantons
tots bevien aigua amb neu
i el dia de Sant Mateu
els caigué sa dent més grossaV

Quan l'amo En Jordi es retirà, jo vaig
passar amb l'amo de Defla; el senyor, el
comte, venia els tres mesos d'estiu; nomia
Don Salvador, tenia un fill Pep, un
Fernando i un Salvador; dos eren casats.
Don Pep tenia cinc al.lots, que són els
senyors actuals de Montb'^nc i Defla. Quan
ells venien, jo passava ae criat amb ells;
ia feina meva era, el dematí quan
m'aixecava, enganxar una somera a un
^arretel.lo, dur-me'n Ia correspondència
a'J tren de Sineu 1 recuperar Ia de Palma.
Llavors, quan el senyor tenia Ia
correspondència, ja podia berenar, un cop
berenat enganxava dues someres a >jna
galera, acompanvava e<s ai intf. j«

l'escola, al col.legi de Sineu; els
deixava i una altra vegada cap a Defla. No
els amollaven fins a l'una, fins que
tornava a cercar-los. Si feien bonda,
l'horabaixa ens anàvem a passejar, si no
en féien, sols podiem anar fins a les
alzines de Son Vanrell. La senyora, que
era una germana del comte vell,que nomia
Maria Ignàsia, era Ia mestressa,la qui ens
donava branca, el qui rebia el primer era
...En Tomeu, jo.
NO DEVIA PEGAR MOLT FORT!...
Qualque llenderada que feia fura dos dies;
no pegava mai amb les mans, sempre|
passejava les corretjades; si féien bonda
podíem anar de Defla a Montblanc, fins a
les nou o les deu de Ia nit.
VoS DEVIEU MENJAR AMB ELS NlNS DEL
SENYOR...?
No, pel camp sí, però a les cases primer
menjaven els criats, després els criats
servien als senyors; jo havia de servir
els al.lots; el vestit per servir el dia
oue ^i havi9 <rent externa era1 els calçons
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mateixos que duiem sempre, una guerrera
color de cel amb un coll blanc, els botons
blaus, un corbatí i uns guants blancs. Pen
Tots Sants, els senyors se'n anàven a
Palma. El senyor vell venla anb dos
cavalls i una galera i se n'hi tornava.
BIl no va voler mai anar-se'n amb el
tren...Criats i tots a peu, o amb Ia
galera cap a Palaa.
Jo quedava aab l'amo; durant aquells temps
guanyava devers vint duros en l'any, tenia
de quinze a setze anys. I
Bl senyor es va barallar amb amo, ell el
va treure de Ia possesió
QUB LI DBIBI A L1AHO?
Per Sineu 11 deien l'ano Bn Guillem de|
Calonge. Tenia nou al.lots. Una vegadaj
trets defora, va llogar una possesió al'
Bosc de Manacor, me'n valg anar amb ell !
Quan vàrem ser al Bosc, un que 11 deien en|
Joan de Defla, es casà amb una sinevera,1

na Magdalena Cap de Plata; l'amo Ii llogà
una possesió que Ii deien Sa Kaimona, baix
del Puig de Randa, Jo era el toter; Ia
guarda Ia duiem de Sa Maimona fins al
bosc, vaig estar d'aquesta manera fins quel
vaig anar a fer el servici; Ia meva fuita
del bosc es produí per Ia quebra de l'amo;
L'amo Bn Guillem es va quedar vidu i es va;
casar amb una vídua que Ii. deien Sa
Capitana, el senyor de Defla Ii va dir que¡
si s'hi casava, el treuria defora; s'hi va
casar :'. el va treure; ell tenia nou'

al.lots, i tres de Ia vídua, en total eren
dotze; el bosc era de l'amo Bn Martí de
Son Fullós.
Per Pasqua, quan vàrem vendre el mulars
varen fer un caramull de duros; Sa
Capitana.va agafar el sarró dels doblers,
els tres al.lots i cap a Sineu falta gent,
deixant a l'amo tot sol; l'amo, l'endemà
fugí cap a Calonge, deixant els amitgers i
Ia finca; els amitgers eren de Maria,
l'amo Bn Joan Metlet, en Joan Senyoret, en
Miquel Camunyes d'Ariany i jo. L'amo en
Martí ens digué: "Voltros vos cuidareu des
bestiar 1 Bn Tomeu de Ia casa".Alxi vaig
fer de cuiner flns que venguè un pagès de
Manacor. Io vaig voler quedar 1 vaig venir
cap a Maria, en Bs Pou Iou, a ca monpare;
ell estava d'amitger a Son Alcaines, hi
està quaranta-vuit anys. Bl senyor era
l'amo Bn Joan de Son Burgues, descendia de
Manacor, tenia Ia casa a Petra; era un1

senyor que havia estat sempre pagès, va
comprar Son Alcaines. Vaig estar amb mon
pare fins que vaig anar a fer el servici.

-continuarà)

*>ere Fons í Jaume Ferriol Fiol
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Bl Foc és Perillós
HSTIU.

EPOCA DE PERILL: .
1 de JUNY fins 30 de SETEKBRE.

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

deraenar permis.
-A raés de 400 m. del bosc és pot en-
cendre foc sense permís.

HIVERN.njjj |

<***;

-Per cremar en terrenys forestals hi pRQHlBIT. jAMB PEJ$|Sm MSENSE PERMIS
ha que demanar permís. ^̂  — —
-Si es vol cremar fora del bosc no és
necessari sol.licitar permís.

»
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ENCENDRE FOC

Sl FA VENT
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 ;4f*v.
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H EIs permissos (GRATUITS) hauran de sol·licitar-se a Ia Guarderia Forestal o a Ia Direcció General del
Medi Natural. Pje. Guillem Torrella 1, 7é. EIs Geranis. TeIf. 71 74 40. CIUTAT.

rnVFRM RAI PAR '''>N'SF.l.[.ER!A FTAGRICULTURA I PKCAGOVhRN BALLAK 0(>tvci(j GeneralM Merf Vafura/
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WS HERBE^
Després d'uns quants articles publicats sobre les

herbes, Ja les coneixem un poc, al manco no oblidarem que
ens serveixen per les nostres malalties, Ia nostra pell
cabells etc.

Hem pogut comprobar també que és una herència bastant
oblidada i molt profitosa. En aquesta darrera publicació,
donarem una petita llista d'herbes i les seves utilitats per
ordre alfabètic.

Si vos interessa tenir una guia en receptes d'herbes
molt^ senzilles, podeu cercar: LBS PLAITES MBDICIfALS
BaLBASIQUBS d'en Pere^C. Palau i Ferrer de l'editorial MoIl.

TTAULA D'UTILITATS

Afonia. Abatzer, àpit, eríssia, lli

-Alè pudent Co& de russ>

-Angines airar Garganella

-Antiespasaòdics. Alfabeguera, canaaulla
pudenta, herba sana, iva. lloré, moraduix
; > n i i o l taronglna

--Axvclseptics. Al/

-Aperitius. Alzineta, orazara ca*a-roja,
fonoll, genciana. íva iurta. taperera
íjgons

Arteriosclerosi ,iiaonej ?ísc

-Asna Apit, ;alaaenta dulcaoara
astraBoni 3ucaliptus

Astringents, Abatzer, coa ae rossii
codony, corretjola, serverola, cossiada,
gabarrera, herba de Santa Sofia, plantatge>
pentínella, poll roser saginera. taleca de
pastor

-Berrugues <«Jidònia

Bronquis Eucaliptus «alva .>i
rosella, ruca. tresflorina

(>abeil Espígol romam

¿aimants OascaJ i oerballuisa nerb»
^ana, ronani

,ontusions Tresflorina aelicotoneT

-Creœadures
olivera,

Assussena, herba de foc

-Cucs. AIl1 camnnll.la de auntanya
donzell, herba de Santa Sofia, hisop
llinoner, magraner, nelicotoner

-Debilitat.- Alzina, civada, créixecs
genciana, poliol

-Dentició.- Safrà

Diarrea. Abatzer. aranyoner, alzina
codony, cerverola, gabarrera, aata
pentinella. peu de Cristo, roser, taleca d<
pastor

Epilèpsia Eerba del uremat¡ pelonis

Estonecalss Espígol, herba-sana, hisop
irenga, poliol, sàlvia taroglna

Sstrenyement LIi. Herba de puces

Febres. Aaetler. aranyoner¡ arbre d€
visc, bardana, blat, boix, civada, heura
carabassera, fleix, genciana, herba de Santi
Sofia, juaverd, lliaoner, «Iva. vill, ordi
salze. verdolaga

Verdolaga; T) oourpw
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iargaraella.- Abatzer, àpit, alzina, —Ronyons (diürètics).- Abatzer, àpit,
iscall, cerverola, donzell, eucaliptus, arenaria, aritja, alzina, bardana, blat de
irba roberta, llimoner, magraner, nalva, les indies, borratja, cama-roja, canya,
>ntinella, plantatge, roser, ruca, saüc. cirerer de Betlem, civada, espareguera, card

girgoler, cep, cervellina, fleix, fonoll,
iipertensio.- AIl , falguera, visc. fumusterra, gram, heura de terra, juaverd,

llorer, ortiga, taperera, trenca-pedres,
[nsolació.- Carabassera, ugons, vinagrella.

CvAMNf*.

Laxants. - Cama-roja, cep, espinacs, herba
e puces, malva, mostassa blanca, vinagrella.

-Llet <augmeatar-la),- Carabassera, fonoll.

-Llet (retirar-la).- Canya, herba-sana,
(rella de llebre, proenga.

-MaI de cap. - Cagamuja, melicotoner,
til.lo.
-Menstruació. - Aranyoner, calamenta, card
¡irgoler, cerverola, falzia, fonoll,
terballuisa, herba-sana, hisop, juaverd,
>entinella, ruda, safrà, senyorida de jardí,
;aleca de pastor, tarongina, til.lo.

-Obesitat.- Aranyoner.

-Paràsits. - Matapoi, pi, ruda.

-Purgants. - Aranyoner, arbre de visc,
:agamuJa, cossiada, fleix, gavarrera, herba
iel cremat, melcoratge, melicotoner, saüc.

ReuBkitisme. Bardada, cànyom, dulcanara,
3spareguera, fleix, ginebró, ginestra, gras,
tliffloner, llorer, orenga, pi, pota de caball,
rapa. romaní, sàlvia, tomaní, trèbol d'olor

BORRATJA

-Son.- Melicotoner.

-Tònics.- Abatzer, alè de bou, alfabeguera,
alzina, camamll.la pudenta, cerverola,
donzell,espigol, iva, juaverd, sàlvia, taleca
de pastor.

-Tos.- Àpit, dulcamara, falzia, lli, malví.

-Ulls.- Coa de rossí, hisop, rodi,
plantatge, roser, saüc, trèbol d'olor.

-Vomitius. - Alfabeguera,
pensament, violeta boscana.

Naika Lozano

olivera,
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BHLLTT de noMeìes
Mîi^^^LMSMLJS^SLJSM^JLËMSL.

Fins ei proper dia 20 de Juliol,
estarà oberta al públic a Ia Catedral de
Ciutat una exposició damunt Josep Maria
Pujol (1879-1949), arquitecte que va
ajudar a Antoni Gaudí en Ia restauració
de La Seu. Aquesta exposició està
organitzada pel Ia Delegació a Mallorca
del Col,legi Oficial d'Arquitectes de
Balears amb Ia col.laboració del Capítol
de Ia Seu i cedida pel Col.legi Oficia]
d'Arquitectes de Catalunya

fiXCU8SIQ DEL GRUP DE »ETEJA
El passat quatre de Juny, el grup

ie dones de neteja del temple
parroquial, anaren a fer una volteta.
Manacor, Perles Majòrica, Port de Mana-
cor, amb les explicacions pertinents
d'aquesta coraarca; basíliques cristianes
de Son Peretó i Sa Carrotja, del segle
IV A.C; origen de Manacor i Ia llegenda
del "Sant Crist", etc...
CaIa Millor, Costa del Pins, CoIl dels
Vidriers, Canyamel, dinar i ball
amb Ia guitarra i Ia meravellosa veu de
l'amo Bn Xecs de Son Cloquis.
Visita a les Coves d'Artà, CaIa Ratjada,
Capdepera ' cap a casa nostra falta
gent.
Aquest mes de 'f o & dones agrupades pei
fer net el temple és un petit signe de
solidaritat •'< unitat

DASRERA CLASSE DEL CUHSET DE CUIBA j

Dins l'ensenyament d'adults duit a
terme enguany dins Ia Mancomunitat des
PIa i concretament en el referent a.
Curset de Cuina, tingué lloc Ia darrer«
classe el passat dia 30 de Maig.

Les classes que s'havien duit a terra
al local de Ia 3S Edat tingueren ui
canvi d'escenari. BIs alumnes es despla-
çaren al bar-restaurant "Jacinto" di
Manacor, on exerceix de cuiner e
mestre que ha impartit les classe;
teòriques i pràctiques.

Després de Ia classe, com ha esta
costum al llarg del curs, Ia gent sop
dels plats que es prepararen.

La vetlada fou molt animada i acab
amb un repertori d'acudits que feren qu
Ia gent s'ho passàs d'allò més bé.

Aquest curset ha tingut molt
d'acceptació ja que hi acudien un
trentena d'alumnes

JBSA AL TEMPLE PARROQUIAL
S'ha fet un repàs a Ia teulada d

cemple parroquial, tapat les finestn
de reixeta í dos "mellazos" a damu
l'entrada al cambril de Ia Mare de D
de Ia Salut Total, ha costat 208.970'-

yAEC_,Mô IL_jLJLLES-CQLA PE DALI
Durant 10 dies ha romàs instal.l

ai pati de l'Escola de dalt un pa
mòbil pertanyent a Ia Prefectura Provi
oial de Tràfic

L'esmentat, parc mòbil consisteix
jnes pistes, carrils i senyals q
serveixen de pràctica als alumn
després de les classes teòriques duit
a terme pels professors del C.P.
Mon1o dins Ia Campanya d'Educació Vial

D'aquesta manera no tendran c
3xcusa possible els nins que
^espectin els senyals de circula<
"odada o de vianants del nostre poble
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BHLLTT de noMeîes
ACCIDEST AMB ISTERVEBCIo DELS BQMBERS

El passat 3 de juny al vespre,
tingué lloc un accident de circulació a
Ia Carretera de Sineu a Maria devora les
Cases de Ca'n Gual. Ho es va haver de
lan>entar cap victima mortal, encara que
l'estat del vehicle quedà un acordió i
es va haver de menester l'ajut dels
bombers per a treure alguns dels seus
sis ocupants, cosa que aconseguiren
després de més d'una hora de feina.

ELECCIo DB DIRECTORS

FESTA OE FI DE CURS

El passat dijous dia 8 de Juny
tingué lloc al C.P. A. Monjo de Maria de
Ia Salut una sessió del Consell Escolar
per a elegir Director.

Donat que no hi havia cap candidat a
cobrir l'esmentat càrrec, Ii va esser
otorgada Ia confiança a l'actual direc-
tora, Sra.Isabel Mestre Carbonell i al
seu equip directiu: secretària Sra.
Joana M2, Colombram Llompart i al Cap
d'Estu-dis senyor Magí Ferriol Bauzà,
perquè segueixin al front dels seus
càrrecs per tres anys més.

Al C.P. A. Monjo tingué lloc el
passat dia 16 de Juny Ia festa de fi de
curs.

El programa d'actuacions fou el
següent:
l-Ca Ses Monges (Pàrvuls de 3 i 4 anys)
Cançó: "Trabajar".
2-Pàrvuls de 5 anys: Recitació.
3-Primer curs: Expressió corporal.
4,7,10,13-Balls de saló. 82 curs.
5-Flauta:"Din,don,dan" Alumnes de 3er.
6-Canco:"Los monaguillos" 2on Curs.
8-Flauta:"Los pollitos". 4art Curs.
9-Teatre:"Madona que volia tornar jove".

Alumnes de 5è Curs.
ll-Flauta:"Esta noche no alumbra". 5è.
12-Teatre:"La destral del llenyater".

Alumnes de 4art Curs.
14.-Teatre:"Me vull casar". 5è Nivell.
15-"Crits de carrer" Alumnes de 6è.
16-Comèdia: Alumnes de 7è.
17-Gimnàstica rítmica (nines de tots

els nivells.
18-Canco:"Es l'hora dels Adeus" Alum-

nes del Cicle Mitjà.
La festa acabà amb una degustació de

dolços i coques que havien preparat les
mares dels alumnes (n'hi va haver per
tots i encara en va sobrar) i begudes i
refrescos aportats per l'A.P.A.
Que no sigui Ia darrera!! ! !,

PISCIM
La piscina ja l'han començada al

Poliesportiu i no a Montblanc. Podrem
nedar l'any que ve? Estam segurs de que
sí .
S,Q,S. PE JLA_£QSAL

Una vegada raés volem fer arribar a Ia
gent que estigui interessada en CAÏTAR,
encara que no entengui de música, només
pel fet de que Ii agradi cantar, Ia
invitació a formar part de Ia Coral de
Maria de Ia Salut.. A tots els
interessats, que es deixin Ie vergonyes
i que s'acostin a l'Escola de Baix
qualsevol dissabte a les 10 h. del
vespre, hora en què tenen lloc els
assaj 5. NECESSITAM GEST!! !
Animau-vos,necessitara sobretot veus
masculines: tenors i baixos.També de
femenines, especialment contralts

000OQ1
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BHLLTT de noHeies

ELECCIQBS A LA JUHTA DE L'A.F.A.
El passat 14 de Juny, en plena

jornada de reflexió europea, tingué lloc
una votació per a elegir una nova junta
per L'Associació de Pares d'Alumnes de]
Col,legi Públic A. MonJo de feria de Ia
Salut,
La Mesa Electoral estava constituïda
per: DS Isabel Mestre Carbonell com a
Presidenta, Don J.Lluís Corresa J Don
Sebastià Miralles com a vocals i D§
Joana M2 Colombram com a secretària.
Es presentaven a les esmentades
eleccions els pares i mares següents:
Franciscà Ferriol Sastre, J.Lluís
Corresa, Joana Gelabert, Esteva Mas
Ferriol, Antoni Mestre Mayol, Ma Antònia
Lladó, Maria Mestre Bufiola, Pràxedes
Gomil8v Antònia Mas Tous ^ Sebastià
Miralles Roig.
De les persones que es presentaver>
n'havien de sortir 9 d'elegides i són
els 9 primers de Ia relació anterior

El nombre de votants fou de 30 No rij
hagué vots en blanc ni nuls

COHCURS DE PQESIA VALL D'QR
El grup Novetat de Sóller organitza

el tercer concurs de Poesia VaIl d'Or
en el que hi participaren, en Ia segona
convocatòria, més de setanta autors.

EIs interessats en participar-hi,
poden informar-se de les bases a Fent
Carrerany, on hi estan exposades, o
directament al telèfon 630665 o a
l'adreça del Grup Hovetat de Sóller,
carrer Vicari Pastor n5 9,

po^W^c*^V, "^ ĵH"#W
£*CTr,^.wo«^M»«ï <*A<wMMNriMt
p^M*HT<t4>M<*

TÉ

Sr

I

CQHCERT DE PIABO
Amb motiu de Ia fi de curs l'Bscola

de Música de Maria de Ia Salut
organitzà, ia nit de Sant Joan, un
concert de piano,
BIs intèrprets foren els alumnes que
toquen aquest instrument.

Donarem més informació en el proper
número,
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Abans d'elegir un tema per a
tractar i comentar aquest mes,
dubtava entrejust parlar d'un sol
tema d'actualitat, com és ara Ia
recent constitució de Ia Federació
de Municipis i Entitats Locals de
les Illes Balears, o comentar
altres temes que no són tant
d'actualitat , però que s'ha anat
notant Ia seva efectivitat durant
tot l'any, com són el PIa d'Educa-
ció d'Adults, amb totes les seves
activitats i l'Escola de Música.
Finalment he decidit comentar-los
tots , sobretot perquè Ia influèn-
cia de l'Educació d'Adults i
l'Escola de Música pot ser molt
important i positiva.

EDUCACIÓ^ D'ADULTS
El passat dia 9 de Juny ens

reunírem a Sant Joan, a Can Tronca,x
tots els que havíem participat de
qualque manera en les activitats
que, durant tot l'any, s'havien
anat desenvolupant en el nostre
poble i en els dotze altres
municipis que formen Ia Mancomuni-
tat des PIa de Mallorca. El local
estava ple de gom a gom, (fins i
tot n'hi hagué que no hi caberen)
de veïnats de totes les edats que
gaudiren de Ia trobada i de tornar
a unes escoles que, tal vegada,
feia molts d'anys que no hi anaven
o que, tal vegada, no hi havien
anat mai.

Al nostre poble s'han anat fent
les següents activitats: Alfabetit-
zació, Graduat Escolar, Català,
Anglès i Cuina. Em consta que Ia
majoria dels que h?^ seguit aquests
cursets n'estan satisfets d'ells i
que seguiran el curs que ve. Per Ia
meva part voldria donar l'enhorabo-
na a tots els seus participants,
alumnes, mestres i monitors, donar
a conèixer un poc més dins el poble
l'Educació d'Adults i animar a tots

els possibles participants de l'any
que ve.

BflCOLA DB MUSICA
Aquesta ja compleix el seu

tercer any de funcionament i
comença a donar els seus primers
fruits. Després d'un temps d'ense-
nyar just solfeig, enguany, gràcies
a Ia compra del piano per part de
l'Ajuntament, amb l'ajuda del
Consell, s'ha pogut començar a
ensenyar aquesta matèria als
alumnes. Així el passat dia 24 de
Juny,. aquests alumnes donaren un
recital de fi de curs al claustre
de l'Escola de Baix, molt brillant
i prou encaratjador per ells
mateixos i pels altres alumnes.

Ara es planteja ampliar
l'horari i també si hi ha interès,
ampliar els instruments a ensenyar.

El-desig és que l'Escola de
Música sigui Ia llavor i factor
catalitzador d'altres activitats
musicals o que, simplement' ompli
les ànsies culturals dels qui els
hi agrada aquesta manifestació
artística.

FEDERACIQXD'ENTITATS LQCALS
Aquesta macro-entitat ja s'ha

constituit i ha començat a funcio-
nar . La meva idea sempre ha estat
molt favorable cap a aquest tipus
d'iniciatives. EIs municipis de les
Illes necessitàvem d'un lloc de
trobada on poguéssim tractar els
problemes comuns i prendre també
decissions comunes o, al manco,
tenir unes línies bàsiques. Per
això he treballat en Ia Comissió
d'Estatuts i en Ia Comissió Gestora
de Ia Federació.

Però, abans de cantar alaban-
ces d'ella, deixem-la funcionar.
Per ara, just donar-li Ia benvin-
guda .

Magí Ferriol
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DEMOGRAFIA

BlS flA PEIIAr
Bn Antoni Pira Carbonell, que

nurí es passat dia 14 de Juny a
s'edat de 70 anys, vivia en es
carrer de Son Puig.

Que descansi en pau.

BEreilGÜTS
•a Magdalena Berga« Sabater, que

nasqué es passat dia 7 de Juny, es
filla de Miquel i Margalida.

Ia Catalina Auba Font Bergas,
que nasqué es passat dia 8 de Juny,
es filla de Joan i Xaria.

Bn Josep Oliver Arlés, que
nasqué es passat dia 18 de Juny, es
fill de Rafel i Bulalia.

Que tot siga enhorabona.

JJLJLAflAJLFMA_
En Pedro A. Aloaar Payeras i Ia

Franciscà Bennassar Pons, que es
casaren es passat dia 6 de Maig a
l'Oratori de Sant Miquel de
Canpanet

En Joan Perelló Coaas i Ia Maria
Ferriol Colonbran, que es casaren
es passat dia 27 de Maig a sa
nostra parròquia.

Que el vostre anor no acabi mai.

EL TEMPS

MBTGBS DB GUÀRDIA

DJ£S Localitat Tc^

DILLOK MAKIA 52 52
52 52

DI]UJTTS LLORET 52 02

DIBBCSES COBTITX 51 31

DIJOOS LLOBf 52 22

DITEKHtBS SIMO 52 08
52 02

Angel 24: 28 13
Abonat: 029
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TERCER ANIVERSARI:

Pere Fons i Pascual

Aquest maig passat fia fet tres
anys que es restaura l'imatge
de Ia patrona de Maria,
A vegades pens que és necessa-
ri sorti de l'encallament, de
Ia dominació camuflada dels
ressentiments passats,de les
ràbies malanidoses,del parlar
groller, del gambirotisme pro-
vocat, de les critiques des-
tructives, ets...
Pens que tenim carres,
cases,escoles, ajunetament,
temple, sanitat, etc....pero
no feim poble, no ens unim per
fer accions conjuntes, més
aviat feim de devoradors, uns
ss volem menjar els altres a
costa del que rigui.
Pens que no estimam el nostre
poblei no el defensam aixi com
toca. Alguns diven que n'estan
(empegueits) de ser de Maria.
Kk) penssam que les males ac-
zioTis fora i dins Maria ens
ionen mal cartell,i ho pagam
totos,hi ha al,lots de 10 a 15
inys que ja flestoraen pel ca-
~rer com a carreters, alguns
tamborerets, tocant dins el
:emple, els deus que les sur-
ten de les seves tendres bo-
}ues, socoren els sants.
j'Aj''itament ha sembrat ar-
3res,entre crítiques i tallar-
ie,ja ho han fet sebre a tota
fellorca,
Bs va sembra una olivera unes

mans goserades Ii possaren da-
jVall les arrels una llata
¡d'oli de motor. Tres pedres de
¡més de 20 Kg.passaren per ull
les portes velles de Ia rec-
toria, etc...
A vegades pens que es podrien
fer signes solidaris i nos es
fan. Diven llengües que s'ha
venut part de Ia garriga de
Montblanc,les cases de Son
Roig, Ia garriga hauria d'he-
ver tornat al seu autèntic
propietari, el poble de Ma-
ria,tendriem una camuna; el
casal de Son Roig també té el

seus vertaders propietaris, Ia
gent de Maria; els avis avant-
pasats Ia construiren. Ten-
driem una llar digne i espa-
ciosa pels nostres padrins.
El poble de Maria va demostrar
un dia que és capas d'unir-se.
Tota persona nada recordarà
una acte vertaderament popu-
lar, solidari i digne; un acte
de autentica comunitat: La
tornada, rebuda i acompanyada
de Ia Äare de Déu, aquesta
figura va esser capaç, per uns
moments, d'unir el poble.
Aquest dia, el poble de Maria
demostrà el que ha estat en
altre temps,el que pot esser
avui,i en un futur,
El miracle es va produir: més
de 4.000 persones menjaren co-
ca, bunyols a voler, vi, i de
les sobres en pogueren menjar
tots els germans merginats de
l'hospital de nit.
Cap entitat publica va bes-
treura una passeta. El miracle
el va fer el poble.
Un poble no té res imposisble
ja sigui en bé o en mal.
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ELS DETECTIUS:

La mort d'en Jordi, el
mendicant, va sorprendre
a les persones que el
coneixien. Segons pareix,
Ia nit de Ia seva mort va
arribar a casa seva acom-
panyat del seu amic
Tomeu, amb qui havia es-
tat una llarga estona a
una taverna propera.
Havien begut en excés i

( caminaven amb dificultat.
Arribaren a casa d'en
Jordi, aquest obri Ia
porta i després d'encen-
dre una espelma, es va
despedir d'en Tomeu i va
tancar Ia porta. Aquest,
va fogir cap a Ia seva
caseta, situada a uns

trenta metres més enllà
al costat de les vies del
tren.
Havien passat quatre
hores quan Ia pitada del
tren despertà en Tomeu.
La proximitat al ferroca-
rril, tenia aquest
desagradable inconve-
nient, Es va aixecar i
passar les mans pels
bruts vidres per guaitar
a l'exterior. Es va
sorprendre de que Ia llun
de Ia casa d'en Jordi
encara estàs encesa. Era
molt estrany, el seu
company sempre dormia a
les fosques. So va poder
aguantar Ia curiositat i

es va acostar fins a
casa i va mirar per
finestra. En Jordi estí
estès en el seu 1]
desconJuntat i duia mc
tres hores.
Segons relat posterior
Ia Policia, va dir c
havia obert Ia porta i
entrar comproba que
petita caseta estava p.
na de gas procedent d'
escap de Ia vella cuinz
Segons va deduir
Policia, en Jordi
degué sentir marejat ;
l'alcohol i es tombà
el llit sense adonar-s<
de les emanacions de gí
Un dels detectius
demanar a Tomeu de qu
manera va obrir Ia po
de ca'n Jordi i Ii c
testà que coneixia bé <
fer-ho i que sols ha
d'estirar una cunya
fusta que es posava en
costat.
Després Ii va demanar
algú sabia aquesta man
d'obrir i en Tomeu
contestar que únicam
ell ho sabia, i que se
llevar Ia cunya era
possibile obrir Ia por
Això bastà al detec
per indicar a Ia PoIi
que l'assassí d'en Jo
era en Tomeu. Sabeu
què.?

1 ^TU Bf^TBI B SpSUB BASS B]

BTOTTOj BT ^UBABp JBOTIT*Sn|

B jsd BŒTsdss.T TT9 Bjpusouí
BA T B^BSBD BI JBH^BJ

BA 1SSJOABTT 'TpJOf UB *JOO

BTABq snb sjpusjduioo BA UBnl
ssjoq sj^snb ssT B jBUJO'
BA nsoioi ug -ssS auj^Jos
SBJOU SSTJBA sp SSjdS

^B^OT<ixS BTJnBU B^aSB

BT 'B^J3QO ÍB5.SS BJSnSs

TS 'USJ^ T9 BBBBd UBn

JB^TBnS TB B^ssBO BT B m r > T
^STA BTABTt Snb JTp BA UBn

lB^TJ3A BT Biap ou namoi u
snb BAB^T<isos 'nTao9^3p T

;oiomo
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EXPOSICIÓ SOBRE •

•

Després d'haver publicat
en anteriors revistes,
concretament en els
números 32,33 i 34, una
sèrie d'articles sobre
"Arees Saturals Prote-
gides", podreu veure en
el mapa adjunt els llocs
del seu emplaçament.
Aquest article surt cora a
conseqüència d'una
exposició que per espai
d'una setmana romangué
instal.lada a l'Ajun-
tament tractant d'Espais
Naturals a conservar dins
les Illes Balears.

L'exposició contava
d'una trentena de
plafons. EIs primers
tractant del concepte de
conservació d'espais
naturals i de les eines i
actituds ciutadanes que
Ia fan possible.

A -continuació una
sèrie on es descrivien
els aspectes més notables
dels espais naturals de
les Balears que en aquest
moment gaudeixen d'algun
tipus de protecció, així
com Ia proposta d'Espais
Aaturals Protegits de les
Balears que fa el G.O.B.

EIVISSA

Bn darrer lloc es
donava una visió de Ia
conservació d'àrees natu-
rals a altres indrets de
l'Estat Espanyol i a Ia
resta d'Europa.

Al mapa adjunt podeu
veure quins són i els
llocs on estan ubicats.

Aquesta exposició
ofereix una visió global
de l'estat actual de Ia
protecció d'espais natu-
rals a Balears amb un

(*) Finques pubhques de ta Serra
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doble objectiu: con-
tribuir a augmentar el
grau de sensibilització
del públic i estimular
als nostres responsables
polítics a posar en solfa
una labor urgent i
decidida de conservació
de tot el territori
encara no afectat per Ia
degradació.

La protecció estricta
dels espais naturals que
han escapat a l'acció
degradadora humana és
avui una necessitat
reconeguda universalment.

LAVALL

ALBUFERA OES GRAU

f~À ^
0 C<<jlaoeHa

MENORCA

BARRANC D'ALGENDAR

COSTA SUD DE CIUTADELLA

FORMENTERA Onofre Sureda Ribas.

Per l'esmentada
exposició passa bastant
de gent major així com Ia
totalitat dels alumnes
dels Cicles Mitjà i
Superior del C. P. A.
Monjo acompanyats dels
seus respectius tutors.

L'Exposició estava
patrocinada per Ia
Comissió de Cultura de
L'Ajuntament de Maria de
Ia Salut i és
l'organitzada pel G.O.B.
en el seu 15è aniversari.
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Esportiu
GKAN F>REMI FLA DB MAL·LOKCA~&&,

Tant Ia localitat de Maria de Ia Salut com
el seu Club Ciclista, estan d'enhorabona

; per Ia victòria absoluta aconseguida per
Pere Ferriol Colombram a Ia cinquena edició
del Gran Premi Ciclista PIa de Mallorca, el
qual va finalitzar el passat diumenge dia
onze de Juny a Sant Joan. A més a més, el
ciclistes representants del C.C. Maria de
Ia Salut, han guanyat Ia primera posició de
les generals de metes volants i d'equips,
ocupant Ia segona, tercera i quarta plaça
de Ia general de Ia muntanya; un balanç
molt favorable, al qual hi hem de sumar les
dues victòries d'etapa aconseguides a Sineu
i Petra i els dos segons llocs de Sta.
Margalida i Sant Joan.
Bs tracta d'una participació destacada dels
nostres representants que significa Ia
tercera victòria consecutiva dels mariandos
a Ia competició del PIa de Mallorca; fou Bn
Simó Darder al 1987, l'any passat En Manuel
Fernandez i aquest any En Pere Ferriol
Colombram.
EIs lectors de FEST CARRERAIY, recordaran
que al número anterior comentàvem Ia
Jornada inaugural, contra rellotge
individual Sineu-Maria que deixava a Antoni
Gayà {Sta. Margalida) a Ia primera posició.

MURO:

La segona etapa va començar i acabar a Muro
i va comptar amb Ia participació de 67
corredors. La carrera va tenir un ritme
molt desigual i es produïren poques
escapades, motiu pel qual l'arribada es va
disputar al sprint final. EIs corredors del
C.C. de Maria, estaren molt prop
d'aconseguir Ia victòria, però els cent
metres finals varen de decidir-la a favor
d' Antoni Gayà, el líder, qui a més a més
de conservar Ia seva situació de privilegi,
va donar una satisfacció als seus
seguidors. Entretant, els de Maria ocuparen
els primers llocs de les classificacions
d'equips, de muntanya i metes volants.

CLASSIFICACIQ DE L1ETAPA:

1-) A. Gayà (Sta. Margalida) 1-29-54
2-) Ferriol Colombram <C.C. Maria) "
3-) Ferriol Roig <C.C. Maria)
4-) Sebastià Salom " " "
5-) Joan Tugores <C.C. Petra) "
6-) Miquel Riutort <C.C. Muro)

Classificació General:
1-) A. Gayà <Sta. Margalida)

Classificació Muntanya:
1-) M. Fernández <C.C. Maria)

Classificació M. Volants:
1-) Ferriol Colombram <C.C. Maria)

Classificació d'Equips:
1-) C.C. Maria de Ia Salut.

STA. MARGALIDA:

Era Ia tercera Jornada i tal com a l'a
anterior, els de Maria aconse-guiren
primer lloc de Ia classificació general,
carrera va tenir 66 participants i des
l'inici els nostres representai
intentaren desbancar al líder. Fins a Si
Joan, els intents d'escapada foren quj
seguits. Al pas per Sant Joan, Salom
Ferriol Colombram caigueren, però tornai
contactar amb el pilot quasi tot d'una.
Sineu es va produir l'escapada bona £
Ferriol Colombram <Maria), Alomar <Petrai
els de. Sta. Margalida, Darder, Tauler i
líder Gayà. Una caiguda del darrer, abe
d'entrar a Muro, va deixar el mariandc
el petrer per davant Ja que els alti
quedaren per esperar el seu company,
qual Ja no va poder enllaçar amb els o
primers i a més a més va caure per segc
vegada,
Al mateix lloc que Gayà, el pilot es
trobar amb una caiguda massiva a Ia qi
els mariandos Fernàndez, Ferriol Ro
Salom i Arbona hi estaren involucra'
afortunadament sense conseqüències fís
ques, però sí a Ia classificació d'etapa.
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'arribada, els nostres representants
avien aconseguit el primer lloc de totes
3S classificacions del Trofeu PIa de
allorca. Pere Ferriol Colombram amb el
aillot groc de líder, i el rosa de Ia
jntanya i Ferriol Roig el verd de les
3tes volants

,ASSIFICACIO DE L'ETAPA:

-) Gabriel Alomar <C.C. Petra) 1-25-25
'-) Ferriol Colombram <C.C. Maria) "
;-> Antoni Tauler (Sta. Margalida) 1-26-00
-) Antoni Gayà "

>-) Josep Gayà (Sant Joan) 1-26-19
>-) Jaume Jaume ( " " 1-26-23
'-) Ferriol Roig (C.C. Maria) 1-26-34
H) Sebastià Salom "
)-) Joan Florit (C.C. Sineu)
)-) Manuel Fernandez (C.C. Maria) "

Lassificació General:
1-) Ferriol Colonbram (Ma Salut)

lassificació Montanya:
1-) Ferriol Colombram ( " " )

lassificació M. Volants:
1-) Ferriol Roig " "

lassificació d'Equips:
l.-> C.C Maria de Ia Salut

r ClU* CKUSTA
MARIA Oi Ul SALUD

SIHEU:

La planificació dels ciclistes de Maria a
Ia tercera carrera de Sineu, era molt
distinta de les anteriors. Aquí es tractava
de defensar el maillot de líder i conservar
les posicions de Ia resta de
classificacions. Hi participaren 58

corredors. No hi hagué escapades ja que
tant el líder com els seus companys varen
aturar tots el intents. Per això, l'interes
de Ia jornada estava centrat per veure qui
seria el guanyador de l'etapa. Després d'un
fort esprint, Ferriol Colombram aconseguia
Ia primera victòria parcial al Pla-89,

CLASSIFICACIÓ DE L1ETAPA:

1-) Ferriol Colombram (C.C. Maria) 1-33-05
2-) Gabriel Alomar (C.C. Petra) "
3-) Antoni Gayà (Sta. Margalida) "
4-) Ferriol Roig . (C.C. Maria)
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erflny u
Classificació General.

l-)Ferriol Colonbram <C.C, Maria)
General Muntanya:

1-) Ferriol Colombram <C.C. Maria)
General M. Volants:

1-) Ferriol Roig <C.C. Maria)

General d'Equips:
1-) C.C. Maria de Ia Salut

PETRA:

El diumenge següent, a Petra, Ia història
es va repetir. Cinquanta sis ciclistes a Ia
línia de partida per a participar a una
carrera que tendria poques escapades. Tant
sols una, a Ia sortida de Muro amb Tauler
(Sta, Margalida), Gayà <Sant. Joan),
Tugores (Petra) i Ferriol Roig <C.C. Maria)
que seria neutralitzada a Ia sortida de
Sta. Margalida. Després de passar per Ca'n
Peris, Simó Darder ho va intentar però no
pogue arribar a meta, a Ia qual el líder va
demostrar que era l'home més fort,
aconseguint Ia segona victòria del Pla-69.

CLASSIFICACIÓ DE L'ETAPA:

1-) Ferriol Colombram <C.C. Maria)
2-) Francecs Gayà <Sant Joan)
3-) Antoni Gayà <Sta. Margalida)
4-) Sebastià Salom <C.C. Maria)

Classificació General:
1-) Ferriol Colombram (C.C, Maria)

Classificació Muntanya:
1-) Ferriol Colombram <C.C. Maria)

Classificació M. Volants:
1-) Ferriol Roig <C.C. Maria)

Classificació d'Equips;
1-) C.C. Maria de Ia Salut

SAJT JOAN:

El diumenge dia onze de Juny, Sant Joan va
servir d'escenari per a Ia disputa de Ia
jornada final d'aquesta competició. Foren
63 els ciclistes que prengueren Ia sortida,
Des del començament, els de Maria varen
imposar el seu ritme i neutralitzaren tots

els intents d'escapada. A les puntuació
de muntanya Antoni Gayà passava dava
Ferriol Colombram 1 guanyava aques
general. A Santa Margalida, Ferriol Ro
aconseguia Ia puntuació necessària p
triomfar a Ia general de netes volants,
carrera discorria amb Ia tranquilitat q
els de Maria volien. Però al pas p
Vilafranca va sonar l'alarma quan el líd
va foradar. El pilot amb tots els hon
forts de Ia general, va reaccionar. EIs <
Maria quedaran per esperar al pri»
classificat. Simò Darder va donar Ia se'
roda a Ferriol Colombran, el qual amb ui
mica d'ajuda dels seus compnays i molta <
força per part seva, a aconseguir contact)
amb els de davant a falta de d<
quilòmetres per arribar. La terce:
victòria comsecutiva pels colors de Mar
de Ia Salut, estava consumada.
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0
CLASSIFICACIQHS GESESALS

DEL V GRAS FKEMI PLA DE MALLQSCA:

INDIVIDUAL ABSOLUTA:

Maria) 7-33-29
7-33-49
7-33-56
7-34-51
7-34-53
7-35-28

l-> Ferriol Colombram (C.C.
2-) Gabriel Alomar (Petra)
3-) Antoni Gayá (Sta. Margalida)
6-) Ferriol Roig (C.C. Maria)
7-) Sebastià Salom (C.C. Maria)

11-) Manuel Fernandez (C.C, Maria)
17-) Toroeu Arbona (C.C, Maria) 7-38-23

ÌESEBAL MUNTANYA:

1-) Antoni Gayà (Sta. Margalida) 66 p.
2-) Ferriol Colorobram (C.C. Maria) 53 p.
3-) Manuel Fernàndez (C.C, Maria) 29 p.
4-) Ferriol Colombram (C.C. Maria) 29 p.

ÏENERAL METES VOLANTS:

1-) Ferriol Roig (C.C. Maria) 19 p.
2-)'Jose Gayá (Sant Joan) 16 p.
3-) Joan Tugores (C.C, Petra) 11 p.
5-) Manuel Fernández (C.C. Maria) 5 p.

ENERAL D1EQUIPS:

1-) C.C. Maria de Ia Salut. 22-42-13
2-) Santa Margalida. 22-42-19
3-) Petra. 22-45-48

JANYADORS PER CATEGORIES'

idetes:Antoni Tauler (C.C. Sta. Margalida)
ivenils: Jordi Salas (Algaida)
'icionats: Ferriol Colombram (C.C, Maria)
'ic-Esp: Sebastià Saloni (C.C, Maria)

>V4!. AV^UUBfr J*-A'.,&*<A>

ANTONI MULET:

Podria esser que el corredor de Ia nostra '
localitat Antoni Mulet (C.C. Caimari),>
atravessi Ia mlllor temporada de Ia seva
vida esportiva. Com recordareu, a Ia
carrera del trofeu "Un hivern a Mallorca"
que es va celebrar a Maria, el dissabte
vuit d'Abril, va aconseguir una meritòria
tercera posició, amb Ia qual cosa passava a
encapçalar Ia classificació de Ia
"Challenge" del Consell Insular de !

Mallorca. Des de llavors, s'han fet algunes
carreres, poques, però Antoni segueix
comandant l'esmentada "Challenge", motiu
pel qual, a totes les curses puntuables hi
participa amb el "maillot" groc de líder.
A més a més, com a prova d'esser un dels
millors corredors ciclistes de Ia nostra '
illa, va esser seleccionat per formar del
combinat balear que el passat 21 de Maig va
anar a Barcelona per a disputar una
important prova.
Per acabar, no podem oblidar que el mateix
corredor va guanyar d'una manera clara i
absoluta una carrera al circuit urbà de Son
Carrió.

Tomeu Arbona.
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L'excursió del passat mes de Juny, una
de les considerades fàcils dins el con-
junt de Ia nostra programació fou Ia del
Puig de Santa Magdalena.
Partírem des de Ia Plaça des Pou cap a
les 12 del matí .
Ens arreplegàrem al costat de l'escor-
xador d'Inca i tots plegats ens encaai-

. nàrem capal Puig de Santa Magdalena.
Deixaren els cotxes al costat del

¡ quarter des soldats i partírem a peu
muntanya amunt.

, Arribàrem a dalt allà cap a Ia una i
mitja.
Descansàrem i miràrem les panoràmiques
que des d'allà es poden observar, Ia <
majoria d'elles desconegudes per a Ia
majoria de nosaltres. Dinàrem i uns

! anaren aprenüre caîê ai bar i eis menuts
' es quedaren jugant a les engronsadores
del parc infantil.

EXCURSIO A CABRERA

L'excursió del mes de Juliol tenim
previst que sigui Ia de Cabrera.
La sortida serà a les 9 del matí del
port de Ia Colònia de Sant Jordi.
EIs qui vulguin sortir des de Maria, a
les 7'45 hores hi haurà concentració a
Ia Plaça des Pou. Pregam puntualitat.
Es preveu que l'arribada a l'Arxipèlag
de Cabrera sigui sobre les 10 h. i 10
minuts i es començarà a donar-li Ia
volta, vorejant les illes.
Es podrà prendre un bany des de Ia
barca, a Ia Platja de l'Olla.
Donant Ia volta a l'Illa arribarem al
Port sobre les 11'45 h per amarrar en
front de Ia "Casa del Pagès" poden anar
a Ia platja.
A les dues se servirà el dinar a Ia
"Casa del Pagès". Després de dinar i
per a tota Ia gent que ho desitgi podrà
anar passejant fins al port, on hi ha
una cantina. CaI no oblidar que Cabrera
és zona militar i sols s'ens permetrà
accedir a Ia platja i al MoIl.
Les persones que no vulguin fer el
recorregut a peu hi podran anar amb
barca, allà cap a les 15'30 h, per a
sortir cap a Ia Cova Blava a les 16 h.
Si fa bon temps s'entrarà dins Ia Cova,
on fondejarà Ia barca per poder prendre
un bany.

Després sortida de Ia Cova i torna
directa al Port de Ia Colònia
s'espera que arribarem sobre' les 17'
h.
Com tots sabem,perque ja hen sofe
l'experiència negativa en tres ocasioi
si les condicions clinatològicas no s
favorables, Ia barca no surt i en el c
de que Ja hagui sortit el patró es
facultat per a fer Ia ruta que Ii semt
més convenient. Bsperen, tocan fue1
que aixó no ens passi aquest dia.
I5FORMACIO'SOBRE L'EXCURSIÓ A CABRBR

DIA: Si Déu ho vol, serà el 23 de
Juliol. / \/ U"

lllu( KoimJuil.i^

o , «S^IN^ Plé
Pobfe<^ \.

<^ I PMia

IUA DE

CABRERA

I. Imperial

I. La Teuïas

PREUS:
PeIs menors de 4 anys res.

" de 4 fins a 11 són 2.000 pts.
A partir d'll anys són 3.000 pts.
PeIs socis de Fent Carrerany són 2.0(
pts.

El preu inclou: viatge amb barca
dinar.
INSCRIPCIONS: Es farà per rigorós ordj
de pagament.
L'encarregat: Onofre Sureda Ribes.

Tf. 525214.
Places limitades i el darrer d:
d'inscripció és el 14 de Juliol. Qued<
poques places.
Hi haurà autocar si veim Ia possibiliti
d'omplir-lo.

Onofre Sureda Ribas




