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Editorial
L1ASYADA D'AQUEST ASY1 PODBM DIR QUE HA ESTAT
KOLT DOLEBTA BB TOTS ELS PRODUCTES.A QUE HO PO-
DE« ATRIBUIF^ A HORES D1ARA BO ES POT DOBAR LA
CULPA A UBA OOSA, PERO SI A UB PERELLDE FAC-
TORS.
UB PODRIA ESSBR EL CABVI DE CLIKA QUE S1ESTA
PRODUIBT1L

1EFBCTE HIVERBACLE,JUBTAKEBT AKB LA
DEFORESTACIO DEL PLABETA,ESTAB COBTRIBUIBT A A-
QUEST CAKVI A L'ATKOSFERA CADA DIA SI ESTAB
TIRABT GRAB QUABTITAT D1ABHIDRID CARBOBIC. Î
COM A COBSEQUEBCIA DE LA DBFORESTACIO (BO OBLI-
DEM QUE LES SELVES TROPICALS SOB ELS PULKOBS DE
LA TERRA),FAB QUE L1ABHIDRID CARBOBIC ES COB-
CEBTRI A L1ATMOSFERA CADA VAGADA MES. EL DETE-
RIOREMEBT DE LA CAPA D1OZOB FA QUE PUGUIB PAS-
SAR MES ELS RAIGS ULTRAVIOLETES,AMB EL COBSE-
Qt;EBT AUGMEBT DE LA TEMPERATURA DE L1ATMOSFERA.
HO PODEM COMPROVAR COM CADA ABY A L1ESTIU FA
MES CALOR I A L1HIVER MABCO FRED, UBA DE LES
COBSEQüEBCIES D1AQUEST CAMVI PODRIA ESSER L1A-
UGMEBT DE SEQUERA QUE ESTA SOFRIBT EL MEDITE-
RRABI1MABCO PLUGES I MES CALOR.
UB ALTRE SBRIA LA FORTA BXPLOTACIO A QUE ESTAB
SOTMESES LES BOSTRES TERRBS. EL PAGES BO LES
CUIDA, SOLS SEMBRA I CULL. ELL BO ES PREOCUPA
PER QUE ES TORBEB IMPRODUCTIVES. QUE COM A COB-
SEQüEBCIA PODRIEM DIR QUB DE CADA VEGADA LBS
TERSES ESTAB MES CABSADES.
UB ALTRE SERIA LES PLAGUBS. SE LES HA COMBATU-
DES AMB PRODUCTES QUE BO LES HAB ERRADICADES,
PERO SI EL SEUS COBTRARIS BATURALS, MORTS EB-
VEREBATS PBR AQUESTS PRODUCTES. TAMBE SE B1HAB
IBTRODUïDES UBES QUE ABABS BO EREB PROPIES DE
LES ILLES1 COM ES L'EXEMPLE'DE LA CUCA DEL PI.
UBA SOLUCIO PODRIA ESSER RESPETAR MES EL MEDI
AKBIEBT, I IBTBBTAR MILLORAR-LO; PREOCUPAR-SE
MES PER LA TERRA, I BO SOLS PER LA COLLITA, ES
LA TERRA LA QUE EBS DOBA LA COLLITA; BO TOTS
ELS PRODUCTES SOB BOBS A LLARG TERMIBI,A MES
KOLTS SOB PERJUDICIALS PER A LA SALUT DE LES
PERSOBES1SOLS AFAVOREIXEB LA BUTXACA DE LES
KULTIBACIOBALS; VAL KES IBTEBTAR CERCAR SOLU-
CIOBS BATURALS PER A COMBATRE LES PLAGUES I
APLICAR-LES.
AVUI A LO MILLOR EBCARA HI SOM A TEMPS1
DEMA, .

+++++++++++++++++++++++++++++++++
+ La redacció de Fent Carrerany +
+ no es fa responsable de les +
+ opinions dels qui hi escriuen +
+4+++++++++++++++++++++++++++++++
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1. 23 de juliol, a Ia fi poguérem
ealitzar l'excurssió a Ia petita illa de
abrera. L'ajornament de l'any anterior,
eia que esperàssim arob una mica de temor
a possiblitat de que poguéssim partir i
umplint l'horari previst, ens
ssplaçàrem fins a Ia Colònia de Sant
ordi i des d'allà prenguérem direcció a
abrera.
a xifra d'excurssionites, era de 09 i
om Ja va passar l'any passat en quedaren
ns quants fora poder esser inscrits. La
ràtica totalitat del passatge era de
aria.
1 trajecte marítim va esser una raica
Dgut i no faltà qui es marejàs, a pesar
î Ia bonança aparent del temps. La part
3vantera de 1'embarcació estava ocupada
3ls méspetits i s'ho passaren d'allò
6s bé amb el continu moviment de Ia
arca i alguna esquitxada de les ones que
ïia més fresc el recorregut,
'estat de Ia mar no ens permeté donar Ia
3lta a l'illa ja que hi havia "marejol",
'hi havia que ja havien vomitat i altres
5taven blancs i el patró ens aconsellà
î que anàssim directament al port.

Ens trobàrem amb els illots de Na
Foradada, Na Pobra, I. Plana, I.(
Conillera i fondejàrem a Ia CaIa Ganduj i .
els més agoserats prengueren un bany, '
tirant-se des de Ia barca.
Un quart d'hora després continuàrem cap
al port.Arribàren damunt les 11'30 hores
al port,fondejarem davant Ia "Casa del
Pagès". Fins a l'hora de dinar ens vàremi
banyar a Ia petita platja i ens va
sorprendre i fins i tot molestar el fet >.
de que un soldat, segurament complint
ordres, no enspermitís que féssim ;
fotografies ni ens allunyàssim. Alguns,
desprès ' de demanar el corresponent
permís, anaren fins al monòlit que-'
recorda l'aillament dels soldats
francesos durant Ia Guerra de la<
Independència.
Donat el caràcter
no ens permeteren
que no fossin Bl Port,
Pagès i el camí que
l'esmentat anteriorment.

militar que té l'illa'
l'accès a altres llocs

Les Cases del"
els enllaça i"

Vet a continuació un petit resum de
laseva geografia i historia:
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-Cabrera és Ia cinquena illa de les
Balears i consta d'un sub-arxipèlag
format per un conjunt de 17 illes i
illots. Està situat a 5'5 milles del Cap
Salines i tè una extensió de 1,836 Ha.
EIs punts raés importants a resaltar són:

-El Port, un dels millors ports
naturals del Mediterrani.
entrada trobara el Castell
1.4iO i que ha estat
restauració.

A Ia seva
construit el
objecte de

-El Far de Punta Ansiola, amb 32
milles d'abast i 120 metres d'altura, que
data de l'any 1.067, en temps de Ia Reina
Isabel II.

-La Cova Blava, que amb els seus 40
metres de íondària és una maravella de Ia
naturalesa.
Trobar en el Mediterrani un altre lloc
com Cabrera és avui pràcticament
impossible. En els seus illots i penyals
és com si Ia història s'hagués aturat a
Ia mateixa Edat de Pedra.

-Bncara que els únics senyals del pas de
l'home sobre Cabrera els constitueixen el
campament militar que des de 1.917 està
establert i també els fars que s'hi han
.instal.lat per a facilitar Ia navegació
dels quals els més importants són el de
Punta Ansiola, Cap Llebeig i Na Foradada.
L'illa fou ocupada per l'horoe al mateix
temps que Mallorca. En el seu interior en
l'anomanat "Clot des Guix" s'han trobat
ruïnes d'un monestir paleocristià dels
segles IV-V.
En les seves aig.ües s'han trobat gran
quantitat de restes de naus que hi havien
naufragat, majoritàriament fenícies, amb
àmfores i iingots de plom.

En temps de Ia dominació mora s'erigí a
Cabrera i a l'entrada del Port un
Castell, situat a 72 metres d'altura
sobre el nivell de Ia nar i que per Ia
seva forma sembla néixer de Ia mateixa
roca i que segons diu Ia història fou
construit per l'any 1.410,
Al seu costat s'hi trova un petit
cementeri que compta amb una sola creu
amb el nom d'un pilot alemany mort durant
Ia darrera guerra mundial.
En 1.809 Cabrerfa es convertí en camp de
concentració i arribà a acollir a prop
de dotze mil presoners francesos de Ia
Gerra de Ia Independència, dels quals
sols sortiren amb vida al voltant de tres



FENT CflRRERANY 5 li%)

rail sis-cents morint els altres a causa
de Ia fam, el sol, fred i epidèmies al
ser abandonats a Ia seva sort sobre
l'illa. L'any 1.847 el Príncep Joinvill
aixecà un monument que conmemora Ia
tragèdia.
La zona més alta de Cabrera Ia
constitueix el cim de Sa Picamosques, amb
175 metres d'altura i des d'ell es domina
tot l'entorn de l'illa.
Essent l'illa un reducte militar i estar
prohibit circular pel seu interior, Ia
única forma d'admirar-la és des de Ia
mar"
Cap a les dues dinàrem a les Cases del
Pagès i anàrem a peu a prendre cafè a Ia

cantina del. Port.Pel cami ens creuàrem
amb algunes sargantanes.
Allà cap a les 16 h. embarcàrem cap a Ia
Cova Blava, aquest nom Ii ve donat pel
color de les seves aigües. Entràrem amb
Ia barca i fondejàrem dedins i Ia gent
que volgué prendre un bany ho pogué fer,
Un quart d'hora després sortirem i ens
dirigírem ja cap al Port de La Colònia de
Sant Jordi.De tornada no es va marejar
ningú.
Arribaremal Port a les 17'45 h.
19 h, ja érero a Maria.
Podríem qualificar d'exitosa

i a les

excursió ja que foren 90
Maria que hi assistiren.

aquesta
les persones de

Fotografies: Jauae Mestre
Texte: Onofre Sureda Ribas
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Poemes i Cíoses
/11 pou que hi ha a Roqueta,
varen fer un bon forat,
per a donar aigua al poblat:
3igua clara i ben neta,

<. aigua del pou de Roqueta,
diuen que es medicinal,
per aixo no farà nal,
• ens curará Ia panxeta

Tot el poble estará be,
sí lleven les aigües brutes,
n*ataran moltes de puces
que van per dins el carrer.

i.63 coses bones, m'agrada
si les volen fer molt bé,
aquest poble Marié
es queixa de mala anyada

Plegau palla arreu, arreu,
que enguany poca n'hl haurà,
ben cara es pagarà,
i d'això doblers fareu,
que del gra que collireu
per a fer pa no bastarà.

DeI campanar ,campanetes
trop que fan un mal sonar,
han de menester arreglar,
i costaran moltes pessetes.

Prop de l'església han sembrat,
a Maria una olivera,
ja té verdor de primera,
sembla que ja haurà aferrat.

Andreu Forteza i Bonnin.
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IH-FESTA FOLKLÓRICA
Cultural Mallorquína

San Terriol
Z DE SETEMBRE 1989

O r g a n i t z a :

*?
&

^$t. SAty

Ui

HOMENATGE A
|3L. ' AMEO EST

XESC UE SON CLO<3>U I

Hem sabut de bona tinta que a l'aao en Xesc de Son Cloquis, Ii faran
un homenatge a Son Ferriol, el 2 de setembre en Ia VIII Festa Folklórica
Mallorquina,<Agrupacio Balls Mallorquins-Revetla de Sant Antoni-Son
Ferriol).En aquesta gran festa, homenatge al nostre pa;s.3, r¿¿ hi hem de
faltar, diuen que hi haurà autocars des de Maria, no se n'aniran de buit.

(Pere Fons)
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ONCERTDE PIAN
CONCEKT FI DB CURS ESGOLA DB MtfSICA

Bl passat dia 24 de Juny, festivitat de Sant Joan, tingué lloc a les
20'30 hores al claustre Ue, L'Escola de Ses Nines un concert de piano a
càrrec dels alumnes de l'escola que toquen aquest instrument.
L'acte constava de dues parts.

CONCERT DE FI DE CURS

£1 pequeño suizo
Recreo VIII en Fa H
Per Noel. Tintineo de Cascabeles
Allegrsto en SoI M
Al legreto en Do M de Beyer
Moderato (4 tans) en Do M de Beyer.
Sonata 5 en SoI N de Cle>enti . . .
Preludi Ro*antic de Chopin. . . . .
Polonesa n. 3 de Chopin

Maribel Font

A.M. Sureda
LM. 6elabert
Catalina Ribas
Margal ida Quetglas
Naritina Fiol
Félix Aguiló

Moderato. Tresillos en SoI H de Beyer . . Maribel Font
Recreo VII. Allegro en SoI Major. . . . . A.N. Sureda
Allegreto en Do H de Beyer , J.M. 6elabert
Coiodo en SoI Major de Beyer. . . . . . , Catalina Ribas
Cançó suïssa. Allegro Moderato en Do M
de Cleienti . . . . Margalida Ouetglas
Fragient Sonata 14 de Mo:art , . Maritina Fiol
Ia Part de Ia Sonata 'Clar de Lluna'
de Beethoven. . . . Félix Aguiló
Balada para Adelina de R. Clyderian , . , Félix Aguiló

Dia 24 de Juny, Sant Joan
A les 20'30 hores,
Al Claustre de l'escola de baix
Organitza: Escola de Música
Col.labora: Ajuntaient de Maria de Ia SaIut

Al programa adjunt podeu llegir els
noms dels intèrprets i les peces
inter-pretades a més a més de
l'ordre d'actuació
Entre Ia primera i segona poart
tingué lloc un petit descans que
fou aprofitat per alguns alumnes de
5è d ' B . G . B . del C ,P . A. Monjo per
interpretar una cançó arab Ia
f l au t a
A Ia fi de l a c t e tingué lloc un
petit refrigeri per a tots els
*^sisterits a! concert.

L'assistència fou prou important,
unes setanta persones en Ia seva
majoria nins i familiars i amics
dels intèrprets.
Entre els assistents s' ai trobava
el Batle, Regidor de Cultura, i el
Tinent de Batle.Com podeu veure els
actes culturals semblen interessar
poc als altres Regidors del nostre
Ajuntament .

Onofre Sureda .Vbas
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EIs qui es veuen obligats a haver
•> emprar Ia carretera de Llubí i han de
-ei eJ canvi de direcció a baix deJ
Joliesportiu Municipal, per enfilar Ia
,arretera, es juguen Ia seva integritat
tísica cada vegada que han de fer l'es-
aentada maniobra L'altura que na
arribat a agafar L'herba que està aJ
marge dret de Ia carretera a Sta
Margalida, fa que Ia visibilitat siga
pràcticament nula So estaria de més,
que l'organisme compe-tent, en aquest
cas el C.I.K, agafàs mesures. El xermar
les herbes, seria suficient per evitar
algun accident, que si bé fins ara no ha
tengut lloc, no seria d'extranyar

Uaume Mestre-
L'ASSQCIACIQ DE LA 3° EDAT AL "FQGUERQ";

El passat dilluns dia 24 de Juliol
els nostres padrins, i no tant padrins,
realitzaren una excurssió al "Foguerò
Palace" al Port d'Alcúdia. Allà, a més
de gaudir dels avanços de Ia tècnica,
llums, laser, so,...etc, varen poder
passar unes quantes hores entretenguedes
amb el variat espectacle que allà
5'ofereix. La grandiositat del marc i 1'
5spectacularitat del mateix, varen
;ausar admiració entre els qui fins allà
es desplaçaren.

<Jauae festre)

PRSTA AL CASSER DEL CASME
El passat dia 16 de Juliol

festivitat de Ia Mare de Déu del Carme
els veinats de3 carrer del mateix nom
varen celebrar a Ia seva patrona feni
una festa La mateixa, va consistir er
una reunió festiva en torn a una taula
entre tots els veinats Cada un d'ells.
va aportar les seves viandes a l'hora
de sopar rots plegats feren una bomba
de gelat ensaïmades. La festa va
acabar en ball mallorquí i alguna que
altre glosa. Sense cap dubte, aquesta és
una bona manera de fer relacions de
veinats. Es té Ia intenció de seguir amb
aquesta festa i altres carrers de Maria
ja han mostrai 'ntencions dp segui'
! ' exemp] <*

jaume Mestre

EXCURSIO üBL CQS PARROQUIAL
El dia 16 de Juliol una cinquantens

de persones, membres del Cor Parroquial
i escolanets anaren d'excursio
L'itinerari fou el següent:
Partírem de Maria sobre les y n.amt
autocar i ens encaminàrem cap al Port de
Pollença. Una vegada allà berenàrem i
embarcàrem cap a Formentor La mar
estava en completa calma i Ia travessia
fou tranquil.la i agradable.
Arribats a Formentor jugàrem sobre
l'arena durant més de mitja hora a
diferents jocs, altres prenien el sol,
després ens anàrem a nedar.
Cap a Ia una i mitja arreplegàrem el
personal, alguns s'havien despistat, i
ens anàrem a dinar. Sota l'ombra d'unes
alzines férem un trempó monumental i
dinàrem.
Desprès de dinar agafàrem l'autocar i
anàrem .cap al mirador on férem una atu-
rada per a contemplar Ia bellesa de Ia
costa i cantàrem un parell de cançons.
Seguírem després cap a CaIa Sant Vicens
on prenguérem un bany i a continuació
seguir cap a Crestatx, Aquí ens aturàrem
per a berenar i després anàrem a cantar
una Salve a Ia Mare de Déu. I des d'aquí
ja no ens aturàrem fins a Maria, i hem
de dir que el camí se'ns va fer curt
perquè alguns dels excursionistes ens
animaren amb els seus cants.

'Onofre Sureda Ribas.:
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BMLLÏT-̂ le îoHcIcs
SESAM DSLS ARRKKf; jnyft<

Sabem que hi ha molta gent que es
preocupa de regar els arbres que davant
ca seva, però així i tot un grup de
voluntaris encapçalats per l'amo en Toni
"Regalat" es dedicaren a fer les
garangoles i a regar els arbres joves
amb l'ajuda d'un camió-cisterna del
poble. Pens que això ós gent que dóna
llum ja que fets desinteressats com
aquests són els que fan poble.

(Onofre Sureda Ribas. )
FI DE TEXFOSA DE S'ESFLAI
Ei Club d'Esplai Es Rebrot celebrà el
seu fi de temporada amb una sèrie
d'actes com foren:
-Play Bacs imitant a:Mecano,Tomeu Penya,
Maria del Monte, La Trinca, Pimpinela,
Duo Dinàmico,...
-Teatre.
-Rifa d'un sac de dormir.
-Obsequi d'un "pon-pon" a tots els nins
que hi estan apuntats.
L'esmentada festa tingué lloc el dia 17
de Juny a les 18 h. a Ia Plaça de DaIt.
Des d'aquí volem donar les gràcies a
totes les persones que hi col·laboraren.

(Catalina Mas.)

:<• *:

CAMPAMEBT ESPLAI-S9
La culminació de Ia temporada de
S'Esplai "ES REBROT" fou Ia realització
d'un campament amb tots els nins
afiliats que hi volgueren assistir i que
foren un total de 42.
El lloc escullit fou CaIa Murta,Un
campament de Ia Fundació March
Villalonga de Pollença,
El reste del personal el formaven 12
monitors i tres cuineres.
Donarem més informació en Ia propera
revista.

<Onofre Sureda Ribas.)

ffETEJA DE LA PLACA DEL KERCAT
Durant aquest mes passat s'ha

arrabassat les herbes i netejat c
papers i pedres Ia Plaça del Mercat.
La veritat és que feia plorera veui
aquest espai en • un aspecte tz
deplorable,
De Ia neteja s'encarregaren algui
voluntaris com el rector Pere Fons, i
batle Magí Ferriol que hi anaren \
horabaixa i els altres dies hi anava <
Sofre Sureda Ribas.
Preniu mostra!!î

(Jaume Mestre)

FRACÀS ESCOLAR
En aquest curs passat a l'escola i

Maria i exactaaent a un curs de
aluanes només han aprovat totes 1<
assignatures 2 alumnes. Això a què
degut? Crec que és hora de mirar per
es perd!

(Antoni Ma:
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Seria molt lloable que )'Ajuntamem
->rengues bona nota de 'a voiuntariedai
1'un grup de veïns que feren neta S»
^laca des Mercat agafàs '>.es mesures
»ecessàries perquè cots. els carrers de
L>oble estiguessin en condicions per íes
"'estes de Ja Mare de Déu tlevassin
;otes ¡es males herbes arreglassin
i'una ^egada eia desastres que han
^uedat >) tes voravte<=- <jl'ld on es
Cantaren a'.ip *rbres

, L Corresa
"JSSlELE CASVil'ßUJlAL 8QCIAL

Degut a >eTevatcost dellloguei
¡ex locaJ an què actualment està Ia
iostra Associació, ¿3000'- ptes més e3
âst d'electricitat, na fet que haguem
iemanat a 3'Ajuntament Ia cessió d'una
te les sales, que es troben buides a Ia
Jar de Ia 35 Edat Feia estona que
ceníem Ia intenció de fer tal petició j
iesprés d'una reunió de Ia Junta
Oirectiva, aquesta va dirigir e!
Aorresponent escrit per a tal fí

Aquesta cessió no seria amb
aràcter monopolitzador i no posam cap
poroblema si hem de compartir-la amb les
altres entitats social i esportives de
Äaria, sempre que hi poguem desenvolupar
Ia nostra activitat, Si ens concedeixen
ia petició, aquesta serà el darrer
nómero de Ia revista que es monti al
-arrer Femenia (Jaume Mestre)

CAMPAME5T A.P,A. (J.L.Corresa)
DeI pafssat dia 17 al 23 de juliol

una quinzena de nins i nines anaren de
campament a Ia Victòria (Alcúdia),
acompanyats de quatre monitores i s'ho
passaren bé, feren excursions amb barca
fins a Formentor, a peu a Sa Talaia on
dormiren al ras, disfrutaren de les
^etlades i aprofitaren el temps de
platja, El diumenge quan els pares
vingueren a recollir-los, tots quedare>p
i'acord er reoetir-i^ 11^r,- n"p <̂=

PISCISA
La piscina està pràcticament fina-

litzada i molt a les bones es va omplir
d'aigua. 5'hi ha qui ja l'han inaugurada
i cada dia es veuen nins i no tan nins
que hi fan capficos. Esperem que per les
Festes tot estigui en condicions í puga
esser plenament utilitzada.

(J.L.Corresa)
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Casa de Ia Wa
COMISSIÓ
JULIOL

OE <3UVBRN DE DIA 7 DB SOC. DE
Subvenció

CAÇADORS
•
•

"SA
30

GUATLERA
.000 pts

n

Sessió extraordinària. No hi
assisteix, sense excusa prèvia, D,
Miquel Torelló. Es prengueren els
següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessií-
anterior(22-6-89 )
2.- Aprovar, pei unanimitat.
designar l'equip format pels
arquitectes Sr. Bartomeu Abad i Sr.
Joan P. Cotoner per a procedir a
realitzar els treballs de redacció
i confecció de les Normes Subsidiè.
^ies del Terme Municipal,
'i.- Aprovar, per unanimitat, Ia
/:actura de l'arquitecte Antoni
ViIa, per liquidació de treballs en
fase d'ordenació de les Normes
Subsidiàries per una total de
841.529 pts.
4.~ Aprovar, per unanimitat, les
'.;eguents certificacions d'obres:

Segona certificació "Reforma i
•íillora de l'Enllumenat Public" per
jn total de 1.515.833 pts.
Primera certificació "Construcció

^>iscina Municipal" per un total de
>.241.760 pts.
ó.- Concedir, per unanimitat, les
següents subvencions pel present
2xercici:
ASSOC. CULTURAL FENT CARRERANY:
Pressupost: 1.347.000 pts
SoI.licitud:
Subvenció:
BANDA DE TAMBORS
Subvenció:
GRUP D'ESPLAI "ES
Pressupost :
SoI.licitud:
òubvenció:
Anticipades
Total:
ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES
Pressupost: ?. 020.000 ptí
5ol.licitud: ^19.000
àubvenció; 50.000
Anticipades 50.000
fotal; <.OOcOOO

272.000 "
120.000
CORNETES :
75.000 pts,

REBROT":
427.000 pts.
427.000 t!

50.000 :

50.000
100.000

REVISTA ''TOTS
Pressupost
SoI licituc'
Subvenció

-*WT.S'

MOTO CLUB COP DE GAS:
Pressupost: 1.797
Sol.licitud. 559
Subvenció: 75
Anticipades 25
Altres Activitats 100
Total: 200
CLUB CICLISTA MARIA DE
Pressupost :
Subvenció :
Anticipades
Total:
FUTBOL CLUB
Pressupost :
SoI.licitud:
Subvenció :
Anticipades
Total:
CLUB D'ESCACS
Pressupost :
Sol.licitud
Subvenció:

972
40
60
100

MARIENSE:
455
200
40
50
90

DE MARIA
98
98
30

.000 pts

.000 "

.000 "

.000 "

.000 "

.000 "
LA SALUT
.600 pts
.000 "
.000 "
.000 "

.220 pts

.000 "

.000 "

.000 "

.000 "
•

.000 pts

.000 "

.000 n

MG
'iO
n

0OL
000
OOr>

PLE EXTRAORDINARI DE DIA 20 DE
JULIOL

No h.i assisteix, sense excusa
prèvia, el regidor Sr. Antoni
Morey. Es prengueren els següents
acords :
1.- L'aprovació, per unanimitat, de
i'Avanç de les Normes Subsidiàries
de Planejament, obrint-se un
periode de 30 dies, mitjançant
edictes en el BOCAIB i Diari de
major circulació, perquè es
formulin suggerències i altres
alternatives de Planejament pei
part de Corporacions, associacions

els particulars.
.-2.- L'aprovació, per unanimitat, de
."oferta d'ocupació pública de 198S
3ue comprèn:
Una plaça d'Arquitecte Tècnic,

:om a funcionari de carrera, al 25*
ne Jornada
Una plaça d'auxiliar de Bibliote

;a, mitjançant contracte labora¡
remporal a temps parcial.

L'aprovació, per unanimitat, de
es Bases del Concurs-Oposició pe?

Ia convocatòria d'una olaçs
au.yf-.*T' i«. *MM1nfersi
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Casa de Ia t7ila
La ratificació, per unanimitat.
les Bases del Concurs per a Ia

ovisió, amb caràcter interí, de
plaça vacant d'Arquitecte Tècnic
rovades per Ia Junta de l'Agrupa
6 Voluntària pel sosteniment d'un
guitecte Tècnic comú, integrada
Is Ajuntaments de Maria de Ta
lut, Llubí i Búger
L'aprovació, per unanimitat, de

l.licitar a Ia Conselleria
junta a Ia Presidència, dins e3
a Singular en matèria de Policies
rals, una subvenció de 235.007
3. per "Adquisició Equip Trans-

aron initat ^enmissor-receptor
traí»"
6.- L'aprovació/ pei unanimitat,,
d'adhesió al PIa de Camins Rurals
de Balears, de Ia Conselleria
d'Agricultura Pesca de] Goverr>
Balear
7 L'aprovacio, pe* unanimitat ^fc

La sol.licitud de conyeni de
-olclaboració econòmica o subvencié
a Ia Conselleria d'Obres Públiques
v Ordenació del Territori per a Ia
redacció ^p "e>- Vormes ^ubsidiA
'ies

Donamla
mà als

ajuntaments,

*sz&***»%£&**•íOi
coreiLL insuLAR oc NAUONCA
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SAXERRADETA
<'AMQ BJf TQMEU f^BRRIOL. 3ERGAS.

'L*amo en Tome*u d*Es Pou Nou."

•juan vaig fuglr ae Son Aicaine>=
flon pare em va fer cuate, que en aquelJ
.emps pagaven l.QOO pts, per fer eJ
iervici 6 mesos , tenia un germà Rafel,
.iue era el meu padrí de ses Fonts, ell
'o anar a La guerra del ?.& s. Melilla,
•}uan va tornar, em va dir. »m ;'ijl̂  que
vagls allà on jo he anat =
VUlA ANY VAREU FER EL SERVlCJ,
ßm vaig entregar dia 5 de gener de i'any
32, Ia instrucció Ia vaig fer a Inca;
»nava i venia anb bicicleta cada dia , a
ies dues cap allà ,i sol post cap a
Maria, el camí no estava asfaltat, hi
navia moltes pedres,i pols,el qui no po-
dia anar davant anava darrera, El servi
ct va durar fins el dissapte de Sant
Jauae 6̂ mesos),aquest dia vaig venir
complit Jo només vaig fer guardies,un
dia si i un no , i qualque pic un si i
dos no, una vegada complit vaig venir
cap s Maria ,a continuar fent feina amb
mon pare fins a Ia Mare de Déu de Maria
que tambe ŝ diu Ia Mare de Déu dels
Missatges> m'est1mava roès estar ilogat

que a canostra, em iQgaren 9 Son Prio
ie Llubí.
QUB RECORDAU VOS DE LES FBSTES DE LA
MARE DE DEU?
Sempre les he vistes amb ej mateix
•itme, i no es mateix, jo me'n record
que quan tenia 6 o 7 anys, venien 4 o 5
parelles de Xeremiers, els diumenges
feien un cercaviles amb les xeremies
lesprés un Ofici amb l'.assistència de
cot l'Ajuntament, les Xeremies sonaven
dins l'església i una vegada acabat se
V anaven al cos, que un any era a sa
Biga d'en Cotó, un any a Son Roig,
on feien les carreres de cos, ies
:;arreres eren a peu i en bísties de tota
:lasse.
QUISS PREMIS DOBAVEI?
1Jn paner, un capell, unes sabates ins
calçons, pollastres, pomes,etc,
Ss feia una carrera de 500 o 600 mts
oels homes més valents, el premi era un
pollastre, aquesta carrera es feia una
amb homes només del poble, i una altra
imb homes del poble i externs. També es
sorria amb els peus fermats, el més
/alent que he conegut era un que Ii
deien en Rafel des Racó.
EIs qui corrien el pollastre al meu
temps de Maria,eren en Guillen Iofret,
n'Amador de Ses Cases !oves, el meu
germà Miquel. Jo el vaig guanyar una
vegada. Quan havien acabat de córrer el
pollastre, començaven els ases 1 les
someres plegats, el qui guanyava tenia
de premi una ferradura,o un fregador,o
una cadena. Una vegada acabat sortien
els muls i les mules,que guanyaven el
mateix, després començaven els cavalls i
les egües del poble,que guanyaven el
mateix,o com a premi més gros un duro,
després d'aquestes corrien cavalls del
poble i externs, el premi eren dotze o
quinze pessetes que en donaven deu a3
primer i cinc al segon, les carreres
d'animals, es feien al galop;la gent
anava a veure-les amb carros>a dins el^
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cos hi navia jns iOO carros anb unes 5Qi
persones que les miraven. També veni>-
gent dels pobles ve'ins,les carreres co
mençaven devers les dotze í * les due;-
aavlen acabat.
VUIT DIES ABASS DE COKENCAK LES FBSTEí-
POSAVES USA BABDERA,QUE ESA AIXO?
Era Ia bandera que fa fideus, encara e*
posa, Sosaltres estàvem al pou nou
anàvem a veure-la posar al cantó de Ro
queta, hi anàvem devers Ia una, quan
repicaven les campanes i allà hi havia
15 o 20 al,lots que Ia miraven posar
Sosaltres demanàvem com és que Ia
bandera fa fideus?, ens deien que era
senyal de que venien les festes de Ia
Mare de Déu.
Després ens llogàvem a collir ametles o
figues vuit dies per a tenir una pesseta
per a gastar durant les festes.
A LES FESTES, QUI LES DUIA?
Jo sempre les vaig veure dur a
1'Ajuntament.
FEIES BBRBBBA?
Si, tancaven Ia plaça amb una corda de
murta, i allà ballaven.
LA MARE DB DBU, SEMPRB L1HEU VISTA
IGUAL?
Si,sempre.Hi ha una història o llegenda
que es conta de quan Maria era llogaret
de Santa Margalida, els vileros se'n
volien endur Ia Mare de Déu a Santa
Margalida, Ia se'n dugueren anb un carro
de parell, amb dos muls somerins, que
eren de Son MonJo. Quan varen esser als
garrofers de Son Parot els muls no
podien estirar, llenegaven, i el pes era
superior. Donen mitja volta cap a Maria
i els muls ben lleugers cap al poble.
COM ES QUE EL CREHKP OUF HT HA DKVOFA

CA1B TESES .-i OIUES UA PLACA DE LES
DOSES?

¡Li diuen perqué durant molts d'anys tn
anaven les dones a llogar-se devers les
deu 1 oitja del mati, cada dia, una se'n
¡duia el xipó, l'altra l"aixada segons
Ia feina que volien fer
,QUIBS BRES BLS SBSYORS QUE .RS U,OGAVEB
ES AQUELL TBMPS?
Hl havia l'amo en .oan uoto, oartomet
Cotó, En Blanquet, A Montblanc no en
ílogaven, tenien gent fitxa, set o vuit
missatges Bl jornal era d'undia, no es
guanyava el mateix cada dia, cada dia
feien un preu. venia un senyor * deia
quatre dones amb una alxada per a
entrecavar faves que vulguin guanyai
nant, que venguin amb jo, el preu sempre
íl posava el senyor, les dones no tenien
ipció a demanar res. El jornal era fins
* toc d'Avemaries, el sol quan era posi
ti rector les tocava però algunes
^egades es posava d'acord amb elf
senyors :» les tocav» qua^ -omencav»
fer fosca
ESS PODEIEU COSTAP :OM ERA f.i :ESCLF 0>
LA FBSTA?
El dissapte quatre u clnt. colles ^
vespre feien ball de bot a voler
QUE DURAVES LES FESTES?
Duraven dos dies.Bl Dissapte amoliaver
quatre covets i Ia gent se n'anava cap a
Ia plaça, a Ia plaça hi havia deu o
dotze cacaueters, deu o dotze gelaters i
Ia gent menjava cacauets i prenia gelat
llavors els xeremiers es posaven 9 tocar,
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üxeb aaiiorquines
solien tocar fins a

ia gent * oan
les tres de ia n

.;. ie'n denà els xeremiers feien
cercaviles peJ poble, després anavei
¡'Ofici > una vegada acabat aqu
anaven a j.es carreres al "Cos", al v<
pre sonaven una estona .1 en el desc«
dels xeremiers venia una petita mus:
de fora poble que tocava Damunt les (
;;omencava una revetla amb una orques
que solia du? ana vocalista i Ia g<
i'escoltava : els .toves ballaven I
munt les quatre de 1» nlt s'acabsv«
cadascú a ca seva
RECORDAU SI Eï AQUBL. rfiMP> ?m
AÏIMALADOTES COM ARA?
Io en el poble no **< navia a:ix-

tturne Ferrioi :'Jere Fons

BAPTIAR-SE
HS ALGUSA COSA SERIOSA, tota cosa important deu pertenèixei a ¿¿.

llibertat de cada un, ES UH COMPROKIS QUE IÏCLOU TOTA LA VIDA DEL BBTIa'.1

LA BIBLIA EÏS PARLA D1UH HOU HAIXEMEHT, de tornar néixer de bell nou
(Jun. 3,3). Es clar que no parla d'un naixement corporal, sinó espiritual,
1 per esser espiritual ha de ser LLIURE, per això podem dir que EL BAPTISME
WOMES ES POT DOFAR A QUI COHFESSA PER SI MATEIX LA FE EH JESUCRIST.

LA FE IMPORTA MES QUE EL BAPTISME, de tal manera que, com diu l'Evangeli
(Marc, 16,16), SEHSE FE HO HI HA BAPTISME. 0 com diu Sant Pere <Acte. 2-3Ô-
39), QUE CADA UH, HEVEHT-SE COHVERTIT PBRSOHALMEHT1 AMB LLIBERTAT DE
COHSCIEHCIA, ES FACI BAPTIAR,

ELS FILLS dels creients o no creients HAURAH DE FER , si volen esse>
baptiats, UH PROCES 0 UHA MADURACIO DE LA FE EH JESUCRIST.

El que ES TOTALMEHT HECESSARI ES QUE CADA UH DECIDESQUI PER SI MATEIX
Bs convenient que pensem que AVUI EH DIA1 Ja HI HA, gràcies a Déu,

TOLERAHCIA 0 LLIBERTAT RELIGIOSA.
ES MOLT TRIST FORCAR UNA COHCIEHCIA EH HOM D1UHA RELIGIó

Oontinuara

Pera Fons Pascu



PASSATEMPS
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BCNEUAT. HORfTZONTALS.- 1: Una bariada de( munidpi
dePa*na.QuevadanBfae)p*ner.2:Unapartderui.Posi
e(tapaunabotela.3:CatninacapaquLAssipMturaoptati-
vaaEGB.PreposWo.4:PBrti,sorti.Festadecamawal.Sis-
tBfna d'aparcament al centre dB Pakna. 5: Muntcipl maHor-
qU.SubstanciaperamantM*elpenttat6:Cada9Cunade
tes$andutesqueprodueixentetentesfefTwiesttetemami-
fefs. 7: Sentiment deb enamorats. Cosa en tama de X. 8:
De gran qualitat. Detectança, pfaer, gofg, gust. Personatge
de tebeo del dibuixant Pteanyol. 9: Indlgnadó, exasperació.
Dotor, soMment Organisme internacional. 10: MenJa o beu
unpoquetnomesperasabefqokigustte.Prtvat,pereonal.

VERTKALS.- 1: Conjunt musical iugosiau que guanyà el
Festival d'EurovK*5 l'attra setmana. Vestidura torga dete fra-
res o monges. 2: Sorra. Escultor nascut a Porreres el 1614
ßemat de...), autor de l'Ecce Homo de ta Capete ReU de
Granada. 3: Acabament, final. Joc davanter d'un canó que
servetxperatransportar-k3.Cartadernesvakxarescambri.
4: Un animal. Després del'hora adequada. 5: Ram d'escato,
tirada.Nomdetetra.6:Piutet,critdelpofl.PtDnofnpersonal
7: BarrfJueu que hl havia a Pakna i a kxa. Rb d'Asia que
mwa^TtonSWan.8:LJetradel'atobet0ec.Queteates.9:
S*t*oiqu*nicdelgal.k. Posta de sol.MatrfcutedeTotedo (al
revés).l&Dramamusical.Racadecaya«petìtll:Cantant
eiparyotecuerepresentaTVEaldarrerFestivald'EuroviSK3i
Wvaoueoaefisiseraposició.Fgurad'unanimalíabutósa
te*l&popUars.

a)

ÖLASQUES
rUGAH 1
GUANYES

W 11

n.¡

tíLANQÜEb
JUGAN I
SUANYEB

De ¿a partida t>hon
Kavalek (Dubai,1986) ês
en aquesta posició, en
que les blanques ^arer
aconsseguir Ie
victoria, amb an précis
joc d'atac C6ro
acaberiu vosaltres 1»
partida?

^questa 7uriosa posicif
imb atace mutus
correspon a ia partids
Gavrinakis-Mar.lanovic
'solun i984^ En ella
ies blanques
iconsseguiren imposar
sedeprés d'una precis^
naniobra OiH ia ŝ?"

î)I.UCJOif̂

¿UBÀueniJ
fVXj •- aia l·-ixi't
aey fO¿a<- 'vej
*VT1 í OXa ïs

%sni asa'? :oxv
s ;enb Bf uejeuopuGQ'
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UJUQQQ- JUJUM
GuQU1 U33' LIUB
Dtl' DQUdQ' tJn
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• Qd3E)- UUuCI-
i7tU' ÎMEJ; GIUQ
QQ CJU^iat3' QU
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.LXG ' - - M X . T . ' C OtH'
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:l91't 'OT.S + J X Q ' >
xe^ rasa ^ • iXii
B ^>? ' I.Qí.



CORREU OBERT

UM îtoc »e coM&RJàNcÀÀ

Sr. Jaune Hestre *Coiiet*, tu que tan en
;ontra de 1' anoninat et proclames, podrie&
començar per deixar d'utilïtzar un pseudòni»
als teus escrits al diari. Pseudònúi aquest,
original d'un col.lectiu que en l'actuaTltat
no exerceix con a cronistes del nostre
poble, i que tú per "casualitat" segueixeF
•antenint.

Ja que pareixes no estar d'acord aral
ei fet de que el nostre escrit no era per
-jontestar a Ia vostra carta <F.C. n^ 35), 1 a
Ia gual no pensava contestar, no faré ja que
així pareixes voler-ho.

A l'esmentada carta que va aparèixer a
ia revista del nes de juny, signada per tu i
tres membres nés del Consell de Redacció i
anb el títul ACLARIMEITS, baix el neu punt
de vista aclaria poques coses.

- En primer lloc, prodries tenir Ia
valentia, ja que tan estàs per Ia tasca
informativa, d'aclarir quines eren les
"desinformacions", que segons vosaltres,
existien al polè&ic "bullit* de Ia revista
del mes de maig.

- La paraula "MAIIPÜLACIó", crec que
l'emprau amb un sentit nolt personalista, ja
que les pàgines d'aquell "bullit", estaven
buides, i quasi totes les seves notícies,
"sumanent locals", varen ser l'extracte de Lm
tasca d'un redactor de Ia nostra revista,
encarregat de recollir Ia infornació
aunicipal a preguntes que el nostre Sr
Batie accedeix a contestar en roda
informativa.

- Al llarg de Ia yida de Ia revista, ei
contingut i les intencions del "bullit", ha
anat canviant, conforme ha variat Ia
composició del Consell de Redacció i Ia gent
encarregada de Ia seva eLaboració, ja que
s6n aquests els qui apliquen en cada moment
el que voltros denominau con *IOTlCIES
MHREIXiUORJsS DH SER PUBLICADES", i que
evidentment canvien segons el punt de vista
dei que ies confecciona. Per a donar un
exemple, t'auomenarè un grapadet de notícies
q>jfi "CASUALMEIT", no apareixen al passat
*bullit".

"LA IOVA FURGOFETA DE
L'AJU4TfAAEHT, EICARA ES AL
TALLfitf...PROBLEMBS AKB L' ASSEGURAICA ?"

"GRAI COffFUSIOIISMB BI
L1ASRBGLAR LES VORAVIES DESPRES DELS
J)ESATKES FETS A LA SEVA SEMBRA. ,
OESCOATROL PRESSUPOSTARI "

"PROBLEMES AL PACTE ? EL
KEGlDOR DE U . M . IO COMPAREIX DARRERAMBIT A
;,ES COMISSlOIS DE GOVERI"

"HL SR. ALBERTI VISITA COM UI
LLAAP EL IOSTRE POBLB..."

"UI ALTRE AIY MES, FRACAS
ESCOLAR AL IOSTRE CEITRE, FORA DEL LIMITS
AURMALS. . .

" L'IISALUD COITBSTA A
LAJUITAMEIT, HORARI DEL MBTGB I
PRACÏÍCAïT , GUARDIES DB CAP DB
SKTMAIA DESCBITRALITZADBS DE SIÏEU.

•UI TBMA OBSCUR, L'AJOFTAMElT Bl
fUlJ D'ÜRGBICIA A LA COMISSIO DB GOVBRl
DBL DIA 22 DB J O M Y " S O L . L I C I T A A COMPTÍ
UI MILIO DB PBSSBTBS (1.000.000) J
L'EITITAT QUB PRBTBI URBAIITZAR MDFTBLAIC
PBR PODER ACABAR LBS IORMBS SUBSIDIARIBf
QUB PERMETRA A AQUBSTA BITITAT PODBi
GOITRUIR BI BL QUB ARA BS UI BSPAl
»BRD. >

"A LA RBVISTA DB JULIOL,
JttIISTIEI QDATRE BDLLITS, DI RBFBRBFT A QOï
LA PISCIIA S'ESTAVA FBlT AL CAKP DE
FUTBOL, DI ALTRB AL TBMA DB LA VISITA DBL
SR. ALBBRTI, DI QDB TRACTAVA BL TBMA DBl
FRACAS BSCOLAR, I FIIALMBIT DlA QDAEI
RBFBREIT A LBS SDBVBICIOIS. CASDALMBFI
SOLS VA SORTIR BL DEL TBMA DB LA PISCIIA,
I AL SBD ADTOR II DIA PARADLA, "CBISDRA
3EISURA I MES CBISDRA •

Està clar que aquestes no eren
IOTICIBS, segons el vostre punt de vista,
IMPORTAITS per al poble de Maria de La
Salut,

Crec que és tenir nolta de cara eJ
dir que el "bullit" no havia estat elaborat
pel Consell de Redacció en reunió plenària,
ni que són el resultat de diàleg entre e]
seus nenbres, quan el cert és que nai cap
"bullit", exceptuant els que jo personalnent
ha passat ^BISDRA", ha passat pel Consell
de Redacció, ni ha estatfruit <i'un diàleg
profund entre La totalitat dels seus
membres. I això sí que el podrien considerar
con una clara MAirPDLACIO de La vertadera
infomació que es dóna al lector de Ls
aostra revista.

- La pèrdua de confiança en nosaltres,
no va esser nolt efectiva, ja que aquelLa
nateixa revista Ia vàreu confiar a
nosaltres, això sí, a l'hora de dur—La a Ia
impremta, ja que Ia resta del Consell de
Redacció, no podia perdre el tenps en
aquestes tasques tan poc culturals, i con œ
pot entendre, si haguessin volgut manipuJar
Ia, tenps i ocasic^ teníem, i pensau que a
força de tan de dl rnos manipuladors, quasi
ens ho arribaren a creure.

Bn referència a les faltes
d'ortografia, es problena exclusiu dels
correctors de La revista <Sra. Joana M9
Queralt i Sr. Iofre Sureda TITDLADOS), i
l'única veritat és que no volgueren fer-ho,
perquè a pesar de les moltes excuses
posades, tenps tingueren.

- Al pun 7 de Ia vostra carta, feis
referència a Ia participació i Ia llibertat
d'expressió que existeix a Ia revista, us
faré una nica de memòria, i us anomenaré un
parell de casos on el Consell de Redacció ha
deixat nolt que desitjar en l'aplicació
democràtica dela LLIBBRTAT D'BIPRBSSIo:

ARTICLE DBL SR. PBRB SDRBDA AMB BL
TEMA DE L'APARBLLADOR "CBISORAT"

UI ARTICLB MBU SOBRB LBS
SUBVEICIOIS MAIIPULAT, PASSAT A
CORREU OBBRT

UIA CARTA DBL GRDP PSOB REBDDA PBR IO
PDBLICAR-LA "PUBLICADA T
COITESTADA A LA MATEIïA RBVISTA"
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CORREU OBERT
Per cert, en Ia contesta a Ia carta del

PSOE (Fent Carrerany n5 32 aarc 89, pag 4 i
5) textualaent es posava "IO VOLBM SBS
JUTJATS PBK GBIT T>E POCA CRBDIBILITAT
IIFORMATIVA I DUBTOSOS 1ITERESSOS1 QUB
BSTAI MOLT BOTORA DE SBR OBJECTIOS* quan
Ia proposta , desafortunada des del aeu punt
de vista, del PSOE, proposava sotaetre*s a
"UI COISBLL DB PREMSA lOCAL, FORMAT PBLS
CORRESPOISALS DBLS !OSTRE POBLE I
KEPRESBÎTAîTS DB LBS DUBS RBVISTBS LOCALS,
TOTS SAITS I FEIT CARRERAFT", voldria
a'explicàssiu si tots aquests queden
inclosos en les vostres desqualificacions, o
tan sols us referíeu a uns quants ?. A Ia
mateixa contestació es feia referència a que
noaes els tribunals Constitucionalaent
legalitzats us podrien jutjar, quan vosaltres
en cada aoaent us convertiu en Jutges i
part als teaes que us piquen, coa va esser
el cas del tan anoaenat "bullit",

I aab això don per finalitzada Ia
contesta a te vostra carta de te revista de
juny deaanant-vos una mica de serietat a
l'hora de fer tan greus acusacions, i pas a
contestar-te a te teva carta de te passada
revista del aes de Juliol.

^A,1

T"
j

ïft

»*

Iic meu:
Donc Fe pública que a l'anterior

|Consell de Redacció em deixares constància
de Ia teva intenció de fer pública Ia teva
opinió sobre l'escrit d'en Pere i aeu a

; ranterior revista, jo faré aés, et donaré a
llegir aquesta carta abans de presentar-la

IaI Consell de Redacció.
Afegiré que en aquell Consell, taabé ea

digueres, i eres ja Ia segona persona del

Srup Independent, que "O CAM?IA¥A D'ACTITUD
Tt' HAUSIES DS DBKAMAR LA DIMKSKT.

Jauae, has de ser un poc aés seriós, ja que
coa saps, el càrrec que ocupes com a
President de "L'ASSOCIACIO CULTURAL FEIT
CARRBRAIY", és noaés en funcions, proaogut
per te diaissió de l'anterior President

iBLBCTB, Gabriel Bergas Mas, i crec que no
estaria de aés, en ales de te Democràcia,

jque pensassis en convocar eleccions, tant si
han prescrit coa si no, els placos legals,
crec que és molt »és honest.

SoIs contestaré al motiu principal de
> te teva carta, te ètica o no de publicar una
Leuposada contestació a una carta al mateix
iteaps en què surt publicada. Deixant de
tcostat, les punyalades, els mal*etars, te
llibertat d'expressió etc..

Referent a te teva gran frase 'BS VtA
AFSEITA .BM VM IMTEMTDB OXPAKAK AL
MATBII TSXPS DUES POSITURES I VBULAS LBS
COSBS PES LA POLBMICA*, sols et remetesc a
l'escrit que tu vares redactar i recolzares
en el Consell de Redacció perquè sortís
publicat, per contestar a Ia carta del PSOE
que anterioraent he esmentat. La contestació
f el fet de publicar Ia carta al aateix
teaps,te fonaaentes dient 'EL LECTOS TBMDSA
BLSDOS ELEMEMTS DB LA QvESTIó DAVAMT BLL
I MO ESTARÀ A LBS FOSQUBS'. Com ppdràs
coaprendre després de tal contradició, no
iaporta dir res més i Ia veritat és que no
ea queden ànims per acontinuar. SoIs dir-te
i tornant a l'encapcalaaent et repetesc que
abans de res, Uf FOC DB COHBREfCIA.

José" Luis Corresa Martínez.
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I'Alvaro Martinez Marin, que
nasqué el passat dia 4 de Juliol,
els seus pares són En José i Ia
Josefina.

Ia Maria Antònia Martorell
Biuuet, que nasqué el passat dia 13
de Juliol, els seus pares són En
Guillem i N'Antònia.

l'Antònia Pozo Comas, que nasqué
el passat dia 15 de Juliol, els
oeus pares són I'Enric i Ia Cati.

Que tot siga enhorabona
EJSJM_J?mA3[ .

I' Esteve Bergas Gelabert, que
morí el passat dia 2 de juliol, a
l'edat de 83 anys, vivia al carrer
Constitució n2 25.

Ia Franciscà Mas Vanrell,
norí el passat dia 17 de juliol,
l'edat de 79 anys, vivia al carrer
Cervantes n2 4.

Que descansin en pau.
JA_^L_VHA4^EELA_

En Jauae Darder Calafat i Ia
Franciscà Bonnín Forteza, el passat
dia 8 de Juliol en el Jutjat de Pau
de Maria.

En Jose Lladó Iadal i Ia Carnen
Martinez Garcia, el passat dia 24
de Juliol en el Jutjat de Pau de
Maria.

Que el vostre amor no acabi mai.

V^y
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Ui. et. Localitat

DILLDIS HAKIA

DIMARTS LLOREl

DIMECRES COSTITI

DIJOUf. LLDBl

DIVEIDRES SIIED

Anfiel 24:
Abonat :

CAPS DE SRTMAWA ;
del dissabte a les

1 ei 0 í uai

52 52 Ob

02 02 /0

51 31 57

52 22 61

52 08 18
52 02 92
28 13 13
629

14 hores
al dilluns a 1 fií? Q *n™«=-

SIIEU
Àngel 24:
Abonat :

^ — ir- _ ̂  v

"" • i — '*

IMIA

AJDITAMEIT:

K METGE:

•HX
••••I I \ APOTBCARIA:

52 02 92
28 13 13
629

— > i — •*

525002
525194

525265

525020

ESCOLA D1ALT: 525083

GESA INCA
AVARIES: 500700

BOMBERS:

AMBULATORI
D' UCA :

0 8 5

502850

SOI DDRETA: 239447

AMBDLÀICIES: 200362
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EXPOSICIO DE L,'AMO EJN BERWAT QTJEXGLAS A LA

CASA DE LA VILA

Durant els dies 22, 23, 24 l 25 de
Juliol l organitzat per Ia Delegació de
Cultura de l'Ajuntament, va tenir lloc a
Ia Casa de Ia ViIa una exposició de
quadres de diferents i renombrats
pintors, cedits per l'amo en Bernat
Quetglas "Poll". La raateixa va esser
molt interessant i variada
Personalment, l'amo en Bernat va fer Ia
selecció de les obres que varen esser 29
pictòriques i una escultura i que va
servir d'innaguració a Ia
infraestructura montada a Ia Casa de Ia
ViIa i que permetrà en el futur, poder-
hi celebrar qualsevol tipus de mostra
artística gràcies als 20 focus de llum
inst.al.lats i al sistema de rails que
permeten desplaçar-los dintre del
recinte. L'any passat Ja es va montar a
les voreres del cel ras uns rails per
poder penjar quadres 1 ara s'ha
completat Ia instal.lació.
Les obres de l'exposició eren d'artistes
}ue dintre del panorama insular han
tengut o tenen un lloc de privilegi.

Així hi podíem trobar obres de Gaspar
Kiera, Joan Borras, Manel Pujol, Ramón
Hadal, Soler Blasco, Lluis Andreu, etc

! ... aquests mallorquins i d'extrangers
hi havi quadres de Bruno Beran
(austríac), Zotan J. Polnarnok
<txecolovac), G.G. »oe (holandès) i
Cameron McConell (anglès).
Totes aquestes obres, l'amo en Bernat
les ha anat recollint, en els seus 20

l anys com a director d'exposicions del
"Circulo de Bellas Artes" de Ciutat, on
va devenvolupar Ia seva tasca en dues
etapes..
D'aquestes dues, són moltes les

¡ anècdotes que l'amo en Bernat pot contar
i Ia seva vida, ja tè 82 anys, està
plena de fets i situacions que Ia fan
sumament interessant.
A nivell particular, ell raateix ba fet
les seves incursions dins el mon de Ia
pintura, que de sempre Ii ha agradat, i
en alguna ocassió ha vist obres seves
exposades.

Jaume Mestre.
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Ja fa un any u dos que els veïnats del
(̂ arrer del Carme pensàvem en celebrar Ia
íesla de ia Mare de Déu del Carme, dia 16
de Juliol, a fi que resultàs una mica
diferent dels altres i rompre així amb Ia
monotonia quotidiana.
Aquest any i amb el permís del batle hem
cumencat. Hem fet una mena d'assaig amb Ia
idea, si Ia cosa sortia bé, d'anar
repetint ¡.a festa 1 millorant-la any
darrera auy.
Per comentar els homes joves de les
nostres famílies varen empaperinar una
mica i i>enjaren unes llanternes per tal
d'anar donant un poc d' aire de festa. El
capvespre regàrem Ia carrera, traguérem
les rameiieres a fora i escampàrem heura i
raurtra de dalt a baix del nostre empinat

carrer. El vespre sortirem tots a sopar a
fora en una llarga taula. Menuts i grans
sopàrem i prenguérem gelat amb ensaimada.
Amb un bon cremat i una mica de música en
viu anaren sortint un bon grapadet de
balls.
Segurament no faltaran algunes crítiques,
algunes benintencionades i d'altres no
tant, però Ia veritat fou molt senzilla.
Allò que ens va moure a fer Ia festa va
ser passar una vetlada agradable, acostar-
nos més uns als altres i si l'experiència
resultava positiva seguir-la els propers
anys.
Déu faci que l'any que ve no en falti cap
i si de cas que Ia cosa vagi en augaent.

FRAICESCA MAS XIMBIIS

i TORNEIG DE FUXBIXO ALEVI I INRANXILS
MARIA DE LA SALUX—1ÖÖ9

DlSSABTE 12 D'AGObT

A l<iii 16 hores
„ ., i7

ßORA-BORA - TECIOSPORT S.A.
SOI PUIG - PILS

i>ISKABTE 19 D'AGOST

A les 16 hores
a jy M

SOI PuIG - TECIOSPORT S.A.
BORA-BORA - PILS

DISSABTE 26 D1AGOST

A les 16 hores
" " 17

SOI PUIG -
PILS

BORA-BORA
TECIOSPORT S.A.

DISSABTB 2 DB SBTBMBRB: SBMIFIIALS 3-r i 4r* LLOC

DKSABTB 9 DB SBTBMBRB: GRAN FINAL

J . L- . CO««ES«
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H
CAMPIOHAJ tHDIVIDUAL DB MALLORCA

5 jugadors de La nostra vila, varen
assitir al Campionat de Mallorca;
Gaspar Mas, Pep Ferriol, Pere 'Antoni
Buftola, Francisco Mestre i Miquel
Macarò.
L'actuació es pot qualificar
d'excel.lent, ja que en Gaspar Mas (IS
vegada a l'història; aconsguir
l'ascens a Preferent de Mallorca,
mentrestant en Pep Ferriol ascendí a
13 iels altres, tots ells menys de 14
anys, lluitaren de valent i tengueren
una destacada actuació,

II CAMPIONAT DB FOMENT D1ESCACS.

Durant el mesos de Febrer i Març, uns
25 nins del nostre poble varen seguir
en gran entusiasme les classes
d'aquest noble esport inpartides per
membres del club. A Ia fi, es realitzà
un torneig entre ells amb els següents
resultats:

-5-6-7 anys:
Campió: Pere Joan Ribas
Sub-campió: Joan Miquel Gual

-0 anys:
Campió: Miquel Mas
Sub-campió: Antònia Sureda

-9 anys;
Cajnpiona:,Ca±alina„ Bofiola
Sub-campió; "Martí Gual

"¿ampi¿? Ã$f!Antoni Buftola Sinfconen
Sub-campió: Daniel Estarelles

A Ia fi va, naver premis per tots els
participants.

IX TORNEIG OBERT DE MARIA

Una vegada més, i per continuar arab Ia
tradició escaquista, es realitzarà un
torneig obert per a tots els socis,
simpatitzants del club amb Ia
particularitat que enguany conveidam a
tots els aficionats de Mallorca.

Dates: 18, 22, 25, 29, d'agost i î ! 5
de setembre,
Hora: 20'30 hores.
Lloc: Llar de Ia 3̂  Bdat,

hi haurà premis per a tots eis
participants,

í TORNEIG PER EQUIPS "MARE DF DRU"

Per primera vegada, quatre equips
lluitaran per aquest trofeu, el qua]
es realitzarà els dies 2 i y de
Setembre a les 17'00 al Llar de ia 3a
Bdat,

EIs equips participants, son:
Porreres, Sta, margalida, Maria-A i
Maria-B.

Enric Pozo Mas.

M A R rA
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U
III ENDUFO «ARIA

Organitzat per l'actiu Moto-Club COP DE
GAS i arab el patrocini de l'Ajuntament de
Maria de Ia Salut, tendrà ,lloc el proper
dia 6 d'Agost el III Enduro Maria a
partir de les 10'30 hores
Aquesta prova, una vegada mès. serà
puntuable pe] Campionat de Balears de
¡'especialitat í es ^orrera a les
categories de 60, 125, 250 cc., 4T i
Trial. A l'hora de sortir FEHT CARFERABY,
Ia inscripció per a Ia prova ja s'haurà
tancat, acabava el dia 30 de Juliol i el
lloc era ia Cerveceria PiIs. que regenta
En Jaume Pira, allà a Ciutat
La prova constarà de 6 trams crononetrats
amb un total de 65 Kms Cada un d'ells,
estarà patrocinat per una casa comercial

ia relació es Ia següent L- Mundimoto,
¿- Pub S'Estiu. 3- Taller Mecànic P,
Ginard, 4 Fun Bikes, 5 Assegurances
Velazquez Delegat Raf» >liver H *>-
.<iinaco Motos
A Ia prova celebrada ¿'any passat, que va
esser un èxit, hi varen participar un
cotal de 32 corredors, entre ells 3 del
nostre poble i que correren amb una fitxa
de COP DE GAS. Aquets corredors eren en
Bernat Quetglas, en ;oan Sabater i en
Pere Mas Bergas
£1 recorregut de l'anterior edicio va
esser de 45 quilòmetres i üe set trams
cronometrats, i el guanyadoi absolut va
esser el corredor de Petra Mateu Riutort.
A Ia propera edició de FEHT CARRERAHY,
esperam donar una completa informació de
l'esdeveniment amb el rigor i Ia
importància que el mateix requereix
Esperem que com va passar a Ia segona
edició, el públic segueixi amb espectació
i interès les espectaculars evolucions
dels pilots a cada un deJ trams. Una
vegada més, Ones Illenques 1 Ia Creu Roja
t>articiparan activament en l'ocasió

Jaume Mestre

nb9Vhinia VbL rii lunntl« WL TVIDUL jn<_n unnici VL Ln v

PRlHERA JORNADA

O'l
01
01
01
Oi
02

,07
,07
,07
,07
,07
,07

,89
,89
,89
,89
,89
,89

18
Ì9
20
21
22
10

1OO
1OO
1OO
1OO
1OO
1OO

AJORNAT

XIVARRI
C,J, 8ER6AS -
P, ANFÓS
C, PILS
POLIHERQ -
E, HEOITERR,-
FQNTHISA -

16
2
2
2
2
2

TECNO-SPORT-
S'ESTIU-82 -
CA'N TOflEU -
BORA-BORA -
T 1C 1 ARlANY-

0
4
2
2
9

CAJA POSTAL-Il
CIUTADANS -

SE60NA JORNADA

v)7
07
07
08
oe
08
08
08
12
i8

,07
,07
,07
,07
,07
,07
,07
,07
,07
.07

,89
,89
,89
,89
,89
,89
,89
,89
,89
,89

20
21
22
18
19
20
21
22
21
21

'30
'30
'30
1OO
1OO
'00
'00
1OO
1OO
'00

E, HEQlTERR,-
C 1J 1 BER6AS -
FONTHISA
XIVARRI
CIUTADANS -
P1 ANFÓS
C, PILS
C 1 J 1 BER6AS -
E1 HEOITERR.-
FQNTHISA

b
0
4
1
2
3
6
2
1
9

TECNO-SPQRT- 2
POLCAPQ -10
CAJA POSTAL-
S'ESTIU-82 -
PQLCAPO -
BORA-BORA -
T1C. ARlANY-
CA1N TOHEU -

4
3
8
6
1
7

C1 PlLS -15
POLIHERO - 3

TERCERA JORNADA

14
U
U
15
15
15
15
15
16
16

,07
,07
,07
,07
,07
,07
,07
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,07

,89
,89
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,89
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'30
'30
'30
'00
1OO
1OO
1OO
1OO
1OO
'00

E, HEQITERR,-
CAJA POSTAL -
FONTHISA -
POLCAPQ
C 1J, BER6AS -
P. ANFÓS -
C, PILS
FONTHISA -
XIVARRI
CA'N TOHEU -

2
5
5
5
1
3
12
14
4
3

S'ESTIU-82 -
CIUTADANS -
T 1C 1 ARIANY-
CA1N TOHEU -
BORA-BORA -
T1C. ARIANY-
PQLIHERO -
TECNO-SPORT-
P1 ANFÓS -
S'ESTIU-82 -

2
1
4
4
5
2
1
1
1
2

QUARTA JORHADA

21
21
21
22
22
22
12

,07
,07
,07
,07
,07
,07
.07

,89
,89
,89
,89
,89
,89
.89

20
21
22
18
19
20
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'30
'30
'30
'00
'00
'00
00

E, HEDlTERR,-
TECNO-SPORT -
C1 PILS
XIVARRI
FQNTHISA -
P. ANFÓS -
C 1J, BER6AS -

0
1
8
2
6
3
1

CA'N TOHEU - 7
CAJA POSTAL-21
CIUTADANS -
BORA-BORA -
POLCAPO -
POLIHERO -
T 1C, ARlANY-

1
6
3
2
6

(Descansa: S'ESTIU-82)
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Esportiu
CINQUEMA JQRNAOA

24,07,89
24,07,89
24,07,89
24.07,89
25,07,89
25,07,89
25,07,89

2O1OO
211OO
221OO
23'00
091OO
1O1OO
iroo

FQNTHISA -
POLCAPO
XIVARRI
P, ANFOS
C 1J 1 8Efi6AS -
TECNO-SPORT -
S'ESTIU-82 -

CA1N TOflEU - 2
80RA-80RA - 1
T1C, ARIANY- 6
C, PiLS - 6
PQLIHERO -
CIUTADANS -
CAJA POSTAL-

<Qescansa; EXCAV, HEOITERRANEAS1 S,A)

(Eis partits de dia 25,07,89 varen esser aplaçats),

Bl passat dia 1 de Juliol, va començar
el VII Torneig de Futbol-Sala Maria de
Ia Salut, organitzat una vegada més per
Ia Delegació d'Esports de l'Ajuntament.
Gom a cada edició, el públic assiteix en
gran nombre als partits i signe del gran
renom que té el torneig dins Ia comarca
és Ia xifra de 15 equips inscrits, un
menys que en el sisè. Alguns d'ells de
fora de Maria.
Degut a Ia problemàtica que va sorgir
l'any passat a rel de l'abandó dels
àrbitres federats a les primeres
jornades, aquest any gent del poble, és
d'alabar Ia seva decisió, està arbitrant
els partits i els resultats no són
dolents del tot, encara que algún
arbitratge ha estat polèmic. En aquest
aspecte, ha ajudat Ia bona voluntat de
jugadors i public.
Aquests àrbitres, són sis: Jaume Morro,
Antoni Mestre, Guillem Mas, Guillem
Castelló, Pere Font i Rafel Oliver.
Bn les jornades que es duen disputades,
pareix que 5 equips tenen opció a les 4
places que a Ia fi han de jugar entre
ells pel titol.. Caja Postal, Fonthisa,
Cerveceria PiIs, Bora-Bora <antic Ca's
Xigaler> / i Polcapó, encara que el
calendari difícil que les queda a alguns
d'ells pot complicar les coses. Destacar
que el millor futbol-sala que es juga al
Poliesportiu, el fa Polcapó encara que
ja hagui perdut un partit.
Un any més el millor jugador, fins ara,
és en Pere Morro del que ja varem dir
des d'aquí l'anypassat que és el més bo
de Maria, a més d'un gran golejador,
títol aquest que va aconseguir en el
1988.

J G E P GF GC

Fonthisa
C. P1ls
Polcapd
Caja Postal
Ca'n Tomeu
Bora-Bora
T.C. Ar1any
S'Est1u-82
Peixet. Anfós
X1varr1
E. Mediterran.
Pol 1 hero
Ciutadans
C. J. Bergas
Tecno-Sport

6
5
5
4
6
5
6
4
6
5
5
4
3
5
4

5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
0
0
0
0

1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
2
1
3
1
3
3
3
4
3
4
4

41
39
31
41
25
20
24
11
12
26
11
8
4
6
4

17
5

13
8

14
13
22
8

22
16
37
33
21
32
57

11
9
8
7
7
7
6
5
5
4
3
0
0
0
0

Gabriel Bergas i Jaume Mestre.



:t ^ENT CftRREF-AN'

(arrcNiy Esportiu
FOITHISA. IOÜ EQUIP DB FüTBOL.

Per aquesta nova temporada ;989/90, a
Maria tendrem un altre equip de futbol a
més dels que ha inscrit el F < MARIBFSB.
Dintre de Ia lliga que arganit2a
!'Associació Independent de Futbol de
Empresa, on recordem va ,lugar durant dues
temporades e3 IUMAICIA. F.C., un equip
amb el nom de PQITHISA. participarà a Ia
mateixa
Aquest equip estara patrocinat per
'empresa local del mateix nom, i a falta

^'uns pocs fitxatges, el o3anter de
''•equip està .ia configurat
Alguns dels jugadors seran els que
lugaven amb el SUMASCIA i altres que
s'han incorporat després de no jugar
darrerament amb el MARIEFSE. s'ha
procurat no perjudicar a aquest equip, a
més d'alguns de fora vila, Ia cual cosa
fa que l'equip en principi siga
competitiu. La relació de jugadors, a
falta de confirmar algvn fitxatge, és Ia
següent pel que fa a Jugadors locals:
Mique3 Ferriol, Antoni Mestre, Rafel
Oliver, Gaspar Mas, Jaume Mestre, Joan
Mas, Jaume Bergas Font, Ramón Porcel,
Lluc Bunyola, Pep Lluis Corresa, Antoni
Mas, Biel Frontera i Pere Vanrell. PeI
que ía a jugadors de fora de Maria: Joan
Morey /oan Serrano, Toni Bennassar i
Xisco Florit han firmat ja Ia
corresponent fitxa.
£1 president és n'Antoni Font Bergas 1
l'entrenador de l'equip en Raíel Oliver.
EIs partits es disputaran al Polies-
portiu Municipal els dissabtes a Ia tarda
i l'entrada als mateixos serà gratuïta.
El calendari de Ia competició, ja està
confeccionat i són 18 els equips que
íormen el grup on juga FOFTHISA, entre
altres: Sant Marc <Sineu), Bayer (Sa
Pobla), Atlètic Inca, Oli Caimari,
Elèctrica Mayor (Sa Pobla), Autoescola
Levante (Algaida), Bar Pou (Llucmajor),
Recreativos MAE (Consell). Veteranos
Soller, Maganova, etc...
La competició comença dia 2 de Setembre i
el primer partit a dins Maria serà dia 9
de Setembre, a les Festes de Ia Mare de
Déu amb els Veterans Soller.
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Abans, el debut "oficial", serà a Sineu
en un cuadrangular que disputaran quatre
equips inscrits al campionat d'Empreses.
A més de l'equip anfitrió, el Sant Marc,
i l'equip de FOSTHISA, el Bar Ca Sa Miss
de Sa Pobla, tantes vegades campió de
Mallorca, formaran el cartell a falta de
confirmar el quart equip. Les dates,
seran entre el 13 i el 15 d'Agost.
En principi, Ia idea, en línees generals,
és Ia de fer un equip d'amix:s per anar a
disfrutar de Ia pràctica d'un esport, el
futbol, que és afecció como entre el
planter intentant quedar classificats de
Ia millor manera i fugint una mica de les
polèmiques arbitrals i entre jugadors i
de Ia violència que tan embruta al
futbol. Així mateix, s'intenterà donar un
caire seriós i de responsabilitat
individual i col.lectiva a l'equip, per
no caure en errors anteriors.
Durant Ia temporada es tendrà al menys un
entrenament per setmana, dimarts o dijous
i s'intenterà que siguin els dos dies.
El planter, encara que no molt llarg, té
una certa qualitat i a poc que vagin bé
les coses poden donar als afeccionats i
disfrutar ells mateixos, d'unes bones
tardes de futbol, dintre de Ia categoria
a on es jugarà.
EIs jugadors, hauran de fer un dipòsit a
principi de Ia temporada que els serà
tornat a Ia fi de Ia mateixa.
Des de FBBT CARRERASY, seguirem Ia
trajectòria de l'equip durant Ia
temporada i esperem que siguin moltes les
bones coses que poguen contar.

Taurae Mestre.
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Esportiu
C Ï J R S A F R O M O C I O ' D B CICLISME SOCIAL

El passat dissabte dia 25 de Juny, a
partir de les sis i mitja del capvespre,
el Club Ciclista Maria de Ia Salut, va
organitzar una cursa de ciclisme social,
Ia qual, es va disputar al tradicional
circuït urbà de Ia Plaça des Pou, carrer
Ramon Llull, Escola Nines, Antoni Monjo,
Sa Quintana i Plaça des Pou, Bl recorregut
fou de 40 voltes, es a dir, 36 quilòmetres
en total.
PeI que fa a Ia participació, foren vint i
nou els cilcistes que prengueren Ia
sortida, mentre que set d'ells abandonaren
abans de Ia finalització. Per part del
nostre Club Ciclista hi participarenels
cinc corredors: Ferriol Colombram, Ferriol
Roig, Manuel Fernàndez, Sebastià Salom i
Tomeu Arbona.
Va esser una carrera molt ràpida i a
meitat de Ia cursa Fernàndez es va
escapar, si bé fou agafat per jaume
Fullana i Miquel Rosselló, formant-se un
grup capdaventer fins que el de Sant
Llorenç va partir enb solitari per a
guanyar destacat.

Classificació:

1-) J. Fullana Vet.
2-) M. Rosselló Af.
3-) M. Fernàndez Esp.
4-) Vallespir
5-) Ferriol Roig Af.
7-) F. Colombram "
9-) Seb. Salom Esp.
17-) Tomeu Arbona "

(T. Torrens) 23 p.
(Sanicalor) 16 p.
(JumboTours) 10 p
(C. Torres) 9 p.
(Jumbo Tours) 5 p.
(Jumbo Tours) 4 p.
(Jumbo Tours) 0 p.
(Jumbo Tours) 0 p.

ALTRES CARRERES

Les festes patronals de Santa Margalida,
varen esser motiu per a Ia celebració de
carreres ciclistes. Foren 19 els
participans, i el millor, dels de Maria,
fou Manuel Fernández que va finalitzar en
tercer lloc, mentre que Ferriol Roig,
setè, guanyava Ia seva categoria.
Per altra banda, el dimecres 26 de juliol/
a Algaida, es va disputar una cursa social
pels ciclistes del PIa de Mallorca. Hi
participaren onze ciclistes i d'entre ells
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TORRENT DE PAREIS

f'ei mes oAgost i seguint ia planificació
d'excursions tenim previst fer Ia del
Torrent de Pareis.
Aixo será el segon diumenge, dia l3
ü ' Agost
L'hora de sortida sera 3 les ö ü de la
Plaça des Pou
Es un poc prest pero si partim mes tard
ei sol ens acorapanyara ben ai damun^
nostre no precisament com un aliat.
Hs d'un» bellesa inigualable. amb ur>
paisatgp raolT diferent a'l que estaw
uvesatí? a veure De totes parts del raór
'Q sçent per fer aquesta excursió i pens
;ue nosaitres que som d'aqui i encara nc
coneixem aquests paratges no pns ia podero
perdre

Mallorca

DUBS BELLES IAATGES DEL TORREHT A LA SEVA DESEKBOCADURA

Onofre Sureda Ribas.




