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Editorial
XERRAM DE DEKOCRACIA1 DEIX QUE HI H
LLIBERTAT, VO VOLBM SBFTIR PARLA
D*OPRBSSIo, HI DB TKAiClOHS CAP AL
POBLES. AIXECAM LA VEU EV COVTRA DB LB
DICTADUSBS, S'BSCRIVEÏ PAGIVBS
PAGIVES IVFORMAVT I CRITICAVT POBLB
OPRIMITS; PERO I A CA VOSTRA, AL VOSTR
POBLB, A MALLORCA, A ESPAVYA, VO PASS
RES?. QUAVTES DBCISIOVS HAV PRBS BL
VOSTRBS POLíTICS D1BSPATLLES AL POBL
QUB BLS VA ELEGIR, TEVIM TAMT
D'EXEMPLES. BXBMPLBS QUB PASSBV I B
VEVEV CADA DIA. BL POLíGOV DB TI
D'AVCHURAS, OTAV, IVFORMACI
MAVIPULADA, ALTS SOUS, SUBORKE
CABRERA, ETC...QUe PASSA?, COM éS QU
UVBS PERSOVES QUB HAURIBV D1BSSER LLUl
Sóï FUM?, PBR QUe VOMéS SB1V RBCORDB
DEL POBLB A L1HORA DB LBS BLBCCIOMSI
EL POBLB HI ES ABAVS I DESPRÉS.ELLB
HAUIREV DE PEVSAR QUB SoV PBRSOVBS QU
ES PRESEVTARBV VOLUïTÀRIAMBïT PB
ADMIVISTRAR I COVDUIR BL POBLB BV L
SBVA OPIVI6, VO D1ESPATLLBS VI DAMUV
LBS ESPATLLES DBL POBLB.ALBRTA
AQUELLA FRASB TAV FAMOSA QUB DIU: "TO
PBR AL POBLE PBRo FORA B
POBLE".MOLTROS DIRíBM: "TOT PBR AL B
DBL POBLE, PBL POBLB I AMB BL POBLB"
EL POBLB SOM TOTS.

++W*+++++++++++++++^++++*H+++

+ La reaactio de Fent Carrerany +
+ no es fa responsable de les «
+ opinions dels qui hi escriuen «
+++++++++++++++++++++++++++++++t+

TBJÍPS FASSAT
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-PER m PLANTEJAflENT NOU OE LES
FESTES,
-VIOA 1 OBRA D1UN 6LOSAOOR;L'AMO EN
TONI 6INARO "8IELET",
-LES FESTES O'ANTANY,

SETEflBftE de 1,387;
-LES CA«PfH»£S OE MRIA.
-«OSSEN flIQUEL ESTAOES,!
-SA CWARE BiNlALl,
-UNA VlDA ANONIrM,
-INAU6URACIO LOCAL NOU,

SETEnBRE de 1,988;
-L'AnO EN JOAN COLOMRM.
-S1ALBUFERA,
-rtOLT$ O1ANYS, FENT CARRE
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ELS V IRTJS

Qui de nosaltres no ha tingut qualque
pic bòfegues en els roorros o no ha
sentit a dir a Ia gent que hi ha una
passa de mal de ventre o que aquella
persona té un herpes; tots són exemples
quasisempre d'infeccions provocades per
virus.
La Virologia com a Ciència que
s'encarrega del seu estudi es demana:
Són organismes vius? són essers vius?.
Tots podem recordar que a l'escola ens
varen ensenyar que tots els organismes
neixen, creixen, es reprodueixen i
moren; podem dir Io mateix dels virus?

&4CiL IVT£ST«AfAL (£.fol\)

PAOASiTAT ?e«. FAGS

EIs virus són paràsits estrictes, és a
dir, que necessiten viure, dins altres
organismes(encara que poden sobreviure a
Ia mort de Ia cél.lula parasitada) i és
una condició bàsica per a Ia seva
multiplicació o reproducció. No es poden
considerar organismes com a unitats
independents de funcions i d'estructures
<Lvroff 195?) però si del punt de vista
genètic (tenen un material hereditari
propi, ja sigui un àcid nuclèic tipus
DSA o RSA),

EIs virus parasiten tant animals com
vegetals i bactèries (en aquest cas
reben el nom de bacteiofags o
senzillament fags). En el Regne Animal
els virus parasiten en -els insectes
(cucs de seda) com a invertebrats que
són i en els vertebrats: peixos (virola
de Ia carpa), amfibis (tumors de ronyons
en els granots), aus (sarcomes i
leucèmies), mamífers (tant animals
domèstics com salvatges). A l'home en
tenim un parell d'exemples: . virola,
herpes (morros), papiloma (fics), SV-40
i Adenovirus (transformen les cél.lules
normals en canceroses), grip (A,B i C),
xarampió, paperes, ràbia, polio,
encefalitis i altres.
En el Regne Vegetal els virus infecten a
les plantes de tabac, tomatigueres,
patateres i moltes llegurainoses
(alfals); remolatxa, canya de sucre,
llevadures i fongs. En els pins es poden
veure protuberàncies o bonys que són
vertaders tumors-cancers provocats
possiblement per infeccions víriques.

V\w* uea*fe5
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VIWS bAcTtRlA

5a quan als virus bacterians (bactèries
c. raicrobis> hi ha molta més
3specificitat, ês a dir, que els virus
3on específics d'una determinada
bactèria. Per exemple el bàcil
•rtestinal o Escherichla CpIi està
parasitat per un tipus determinat de
fag-. De totes maneres moltes bactèries
ban creat resistències a molts virus .i
«quests no poden iníectar de nou,

-10 m.). Les partícules víriques ter
una grandària submicroscòpica que i
arribar fins i tot per davall dels 2C
A.
El microscopi electrònic ens ha reve]
Ia seva estructura: un àcid nuclèic <I
o RNA) dins una càpsula (de natural«
proteica i ja sigui de tipus helicoid«
a esfèrica) i en molts casos i
envoltura externa.

Foblemàtica dels virus.
Muten freqüentment, és a dir, poc
canviar Ie seva forma externa i per ti
les nostres defenses(anticosos) c
abans serviren, ara no serveixen de mc
<es l'exemple dels virus de Ia grip c
va canviant de forma extei
periòdicament.
Poden viure dins les nostres cèl.lul
adormits i de tan en tan ens fa adoi
de Ia seva presència <les bòfegi
freqüents en els morros).

VVRvS F»C£

HuHA^

WfWS Vt6t>L5(TKV^ % ̂

^uina estructura tenen els virus?
'3recies al microscopi electrònic s'han
i"-ogut detectar els virus i tenir una
idea de Ia seva grandària, amb aquest
aparell es poden obtenir augments de
100.000 diàmetres, amb resolucions del
ordre dels 10 A <A-Angstrom=10 elevat a

fea',**?
^W^I^ • ' •'*? • • _5.

VltoS &fcL6<MP

Pere Crespi
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M' agradaria
d'entrada, Ia
urbanització de
Montblanc Ni el
poble en traurà,

deixar ben clar,
meva total oposició

JS
a Ia

Ses Rotes Velles de
suposat beneíici que el
50 milions de pessetes

en quatre terminis, més les cessions que
\-ü urbanitzadora faci a l'Ajuntament a
aprovació del PIa Parcial, ni el plec

,¿'intencions presentat per l'entitat
Meridional Mallorca, valen per al poble
3Ì que es perd amb Ia seva construcció.
CaI deixar-se de romanços d'una vegada i
començar a dir les coses tal com són. Ja
ía molts anys que mister Marshall ha
passat de lÍarg i aquí ningú, i molt
manco una urbanitzadora, ens ve a salvar
ni a donar-nos una mà.
Si .a hores d'ara els urbanitzadors han
girat els ulls cap a l'interior de
Mallorca no ha estat per qüestió
d'altruisme, sinó per les especials
circumstàncies d'aquest sector. üna
vegada consumit ( verb molt
adequat,crec, per aplicar al litoral
mallorquí ) l'espai costaner disponible
i davant de les ja freqüents dificultats"
que des de les diverses institucions
se'ls estan posant, les inversores han
anat a caure en el lloc ideal: municipi
petit, interior (però rio tant,a quinze
miriutets de Ia costa), sense Normes
Subsidiàries , amb aigua abundant, molt
ben comunicat, amb un preu de sòl molt
inferior al de Ia zona de Ia costa i un
únic propietari desitjós de negociar.
Total, un negoci rodó per a l'esmentada
urbanitzadora!
I tots els nostres regidors en sessió
del passat 14 d'Abril, que s'hi afiquen
de quatre potes!
No seré jo qui discuteixi el canvi, per
a millor, que el turisme ha ocasionat
des del punt de vista econòmic i social
en Ia Mallorca de Ia segona meitat del,

també és cert que s'ha
de greus desequilibris

danys ecològics
d'una pèrdua accelerada
cultural del país. No em
massa amic d'aquesta

classe social, enriquida amb Ia
indústria turística , que ha anat a fer
doblers fàcils sense preocupar-se gens

segle XX1 però
fet a x2osta
territorials,
irreversibles i
de Ia identitat
puc confessar

ni mica del iutur, que no ha sabut
reinvertir una part dels guanys a favor
del país íent deixadesa del món cultural
al qual pertanyia i emmirallant-se en un
provincianisme buit i castellanisfca.
Què hi pinta, doncs, una urbanització a
Maria? El partidaris (tots els regidors,
no cal oblidar-ho) parlen de reactivar
l'economia del poble i evitar que Ia
gent jove se'n vagi a viure a Ciutat i
se quedi a Maria. Amb Ia mateixa
argumentació, tots els pobles de
Mallorca, Ia immensa majoria, que
troben en una situació semblant a
nostra ja tenen Ia solució al
problema, Que es muntin
urbanització, com més gran millor,
tothomcontent. No! de cap manera es
prendre tan a Ia lleugera una decisió
que implica tantes coses per al futur de
MariaiLes decisions individuals, poble
per poble, no solucionaran el problema,
Per què no s' ha demanat assessorament
abans de prendre una decisió semblant?
Quins estudis d'impacte s'han fet? Per
què en un moment en què des dels sectors
preocupats pel 'brutal creixement
urbanístic de Mallorca s'està demanant
una moratòria urbanística, els nostres
regidors fan tot el contrari? Per què

es
Ia

seu
una

i
pot

/
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s'accepten diners avançats de Ia
urbanitzadora sense haver arribat als
terminis que el conveni establia?.
Ea fa por, molta por, que en un moment
en- que les forces teòricament
progressistes i més mentalitzades amb el
problema haurien de tenir les idees
clares sobre el creixement brutal,
anàrquic i innecessari de Ia construcció
a Ia Part Forana, el nostre consistori
vagi contra corrent, apostant per un
camí, el desconeixement del qual és
generalitzat i que no se sap on pot
acabar.
Si s'addueix que el problema de Maria és
l'estancament de Ia seva economia (cosa
dita molt a Ia lleugera, sense estudis
seriosos que hu avalin i amb nombrosos
3iuviments econòmics que hb podrien
desmentir) i Ia perdua i envelliment

progressiu ae ia pobiacio, Ia soluci
elegida, l'especulació mes brutal, i
resulta el camí èticament raé
defensable.
Què passarà el dia en què les forces qi
dominin el consistori siguin de sigr
politic diferent i sense cap cast
d'escrúpols proposin ampliar Ia zor
urbanitzable? Com defensaran Ia se\
posició aquells que avui han obert el
braços, tan innocentment, al procés c
privatització de bona part del terme c
Maria, en una operació que sembla j
irreversible?
Pensau-vos-ho bé senyors regidors! Ui
decisió semblant necessita d'ur
coneixements dels pros i dels contr«
que això generarà en el futur.

Joan Gelabert Ma;

Millora
'aimatgeiel
medi ambient
de Les Illes

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca,
Ibiza-Formentera y Cámara de Menorca.
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BAPTIAR-SE:

L'atrevit Jesús de Satzaret va revolucionar
el petit país d'Israel, BU no podia
consentir que en nora de Déu es cometeasin les
rail injustícies.
EIl detectava que en nom de Déu els rics ïii
tornaven més i els pobres cada dia eren més
pobres.
JesOs defensava que Déu és pare de tots i río
d'Uuns quants.
JesOs predicava que cada un, voluntàriament i
lliure havia d'escollir, entre totes les
coses a Déu per pare.
Si Jesús de Natzaret ni cap signe anterior o
posterior és capaç de fer tornar a ningú FiIl
de Déu. Fills de Déu ho sóm tots per esser,
per haver nascut, per existir,
El natzaretà predicava que cada un reconegués
el que és: un fill de Déu.
Hom és fill de Déu ho cregui o ho deixi de
creure. Una altra cosa és saber-ho i
reconèixer-ho,
Un es fa batejar per haver descobert el que
és i haver escollit a Déu per Pare i a tothora
per germà i per haver entrat així en eí
moviment revolucionari de Jesús, que predica,
defensa i cumpleix aquestes idees.
El que avui en dia és un poc difícil és
saber on es troben aquests grups, a on
operen, a on són, aquí a Ia terra, entre els
morts.

Pere Fons i
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EL VELLMARf:
EL HAnt'fER néí OMN DC LES |uCS BALfAAS EA* O. VEUMAAl , LH FOCn toePITfMÀrilA,

QVf VtVlA A LES UOSTMS COtTCS FlUi Pf HOMA TXENTT) AHYS. M*LAURKMnCfJT,AQUEST

ANtHAL rt* ESTHT ESMiT / *W/ NO a POKM OWBWW. OVCOM OMC aveuj>lAKfSIGUi

HISTBAJS A CA NOSTRfl , M) OTTt DE AlES S«8£RÜW>1 ¿St COm WU ' PEK>ue, AM KRARA,

MANOt Of Ul FKUNA BflUO»«.

H/ MA OlveXSf* TtAUCJOHS QVf COHfffft*tN

A LA peu. o AL 6*r/y of tAv/M*i rxe*er*rs
Mi*Atvioscs o »Ac/cues re* exenrte, f>
nVISiA , AL SCGU fASSAT. QUAN MA OOHA

TfUIA [>IF|CVLT*T3 ff» |f/fAMTnA , LA fOÍA-

VOi SOtKf UMA ffU Pf FOCA , Ctm A ABHfI.

rAM8f CT MVA OUf Sl

HOM AAAAtAStAVA flS

PfIS KL MOSTATXO A
UN VtUMAMf VIU I fLt

COHStA*AVA tH VUA SA-

Qvrm *e*MA6A Ai coiL,
L'rsr*vitAT rost!ooA no
*0*I*M MAl OfOiAT

»•H,TT'.i^ffi^p.'-V W**'--'''"-Vt...'.

<L V*LUMARl'_ «S UN ANIMAI. O*'fcA
MAP. ON VA N,4l'X<* Lf. NOSTXA ClVll>T-
ZACIO'. No T* NtS U4vmANV , M« TANT1

QUE HA4I O*lXAT T*STlnONIS HISTÒKKS.
Hon*R *U^<NTA 4LS VCUMAMNS

A L'OOI*t*A'. ULIS**3 et VA MSFMSlAK
AM» LA r<U O1UM VtLLMAKf MR

AlXl' POft**-M ACOSTAR M. V*Lt D* i A '
MAK I «5COLTAR EU StUS S*iX<T5

<Li PO*TT5 MALU>ROUINS TAMIÍ
<SM*NTARtN *i5 V4LLMARlNt ALS
MUS V4RSOS '• <Atf4 KS BOUS M LA
<X*3JAHAKtNA AlWUMA-MAMT4Uj
0* Co5TA lUQR*RA, F«K <X4MPL4.
•^•:¿^^^j^....^

CARACTERÍSTIQUES ZOOLÒGIQUES I MORFOLÒGIQUES:
ESPÈCIE: Vellmari'. Casttila-. Foca morye. LUb': fr>onaihvf monachus.
LONGITUD MÀXIMA : 3 mttr*,s C La $ és un poc mes qrosss qu« el rf )
PES MÀXlM •• J 3MO Kq d* : 26O Ka.
VIOA M*X!MA: 3O -HO anys.

Hi HA oves esrècies we$ pev

MATElX 6«NERE : lA FOCA ML CARlS6,

OUtJAOUJS TROPIC^US, EXTINGIDA P*o-

8A6LEM*NT t>CVERS ISSO ; 1 LA FOCA

0€ HAWA! , MONACHUS 3CHAUINSLANpl

EN SITUACIÓ CRfTICA, K QUC NO TAN

AMENACA0A. COM EL VELLMARl'
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f c s f e s «corona ;

ria dé Ja £ a lu*
1983Salutació:

Com cada any, quan ja acaba el calorós estiu, tornen al nostre
poble, les festes patronals. Es per això que, amb molta feina i
il.lusió, l'Ajuntament i totes les entitats del pobleaporten Ia seva
col·laboració realitzant alguns delsnombrosos actes que configuren el
programa

El que desitjaria és que tots els veïnats, i des d'aquestes
pàgines als lectors de Fent Carrerany, participin i disfrutin d'allò
que més els hi agradi de Ia festa, sempre dins un caire de respecte
mutu 1 sana alegria.

.'. tots, salut, molts d'anys ,. bones Festes.

Magi Ferriol, Batle.

DI88ABTB,. 2 Dg 8BTBMBRE

1.7 hores^ A Ia llar de Ia Tercera Edat, I TORNEIG D1ESCACS PER EQUIPS
Maria A - Santa Margalida
Porreres - Maria B

Organitza: Club d'Escacs de Maria de Ia Salut

DIUMENGE. 3 DE SETEMBRE

15'30 hores: Tirada de Coloms a Son Roig

Organitza: Societat de Caçadors "SA GUATLERA"

DIJOUS, 7

18 hores: * Amollada de coets, anunciant les festes.
* Festa Infantil, organitzada pel grup d'esplai "ES REBROT" a

Ia plaça de DaIt.

19 hores: * Inauguració de les següents exposicions:
* Pintura de Rafa Forteza, al Bar Can Tomeu, organitzada per

l'Associació Cultural Fent Carrerany.
* Vestits i Mocadors antics, al local de Ia Tercera Edat,

organitzada per aquesta Associació.
* Art Avui a Maria, col.lecció de pintures d'Antònia Rigo
a Ia Casa de Ia ViIa.
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Les dues darreres, en col.laboració amb Ia Conselleria de
Cultura Educació i Esports

19'30 hores: * Tercer i QuartLloc del torneig de Futbito aleví i
infantil

20'30 hores: * Primera Semifinal del Torneig de Futbito.

21'30 hores: * Segona Semifinal del Torneig de Futbito.

21 hores: * Pregó de Festes, a càrrec de Joan Mas i Vives, al Saló de
Plens de Ia Casa de Ia ViIa.

21'30 hores: * Sopar Popular a Ia plaça des Pou.

22'30 hores: * Actuació de EIs Valdemossa i Sis Som
(Subvencionada per Ia Caixa d'Estalvis SA NOSTRA)

DIVENDRES, 8

10 hores: * Passacarrers amb Ia Banda de Tambors i Cornetes de Maria i
una Colla de Xeremiers.

10'30 hores; * Concurs de Dibuix Infantil, a Ia Plaça des Pou.
Organitza: M.C. Cop de Gas

11 hores: * Missa Solemne Concelebrada en honor de Ia Nostra Senyora de
Ia Salut de Maria. Predicarà el Rvd. Joan Parets i Serra,
Rector de Sineu.

12'30 hores: * Corregudes de joies des del Carrer Nou a l'Ajuntament.

18'30 hores: * Espectacle Infantil, GRANOTS TRULLOSOS, a Ia Plaça des
Pou.(Gentilesa de TRIU Espectacles.)

19'30 hores: * Concert d'En JAUME SUREDA, a Ia Plaça des Pou.
(Diades Culturals de l'Obra Social de Ia Caixa)

19'30 hores: * Final del torneig de Futbito Aleví i Infantil.

20'30 hores: * Tercer i quart lloc del Torneig de Futbito.

21'30hores: * Final del torneig de Futbito
A continuació tindrà lloc l'entrega de trofeus al
Poliesportiu Municipal.

23 hores: * Gran Verbena amb l'actuació dels conjunts LILY LAUNTRY,
VICTORIA i recital d'EN TOMEU PENYA.

DISSABTE, 3

10 hores: * Carreres de tricicles, bicis amb rodetes i Minimotos a Ia
Plaça des Pou.
Organitza: M.C. Cop de Gas.

16 hores: * Trofeu Ciclista Festes Patronals, organitzat pel CC de
Maria, en circuit urbà

17 hores: * Trial-Sin, a Ia Plaça des Mercat.
Organitza: M.C. Cop de Gas.
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17 hores: * Segona Jornada del Campionat de Futbol d'Empreses:
FONTHISA VETERANS DE SOLLER

19 hores: * Gran partir de futbito femení, al Poliesportiu Municipal.

19 hores: * Actuació i festa infantil a càrrec del Grup BuIIa7 a Ia
plaça des Pou,
(Diades Culturals de l'Obra Social de Ia Caixa)

23 hores: * Representació de i'obra "QUIN TRUTGER" a càrrec de Ia
Companyia d'En Xesc Forteza, al carrer Maria Antònia SaIvA.
(Preu: 700 pts. Menors de 16 anys: 400 pts. Hi haurà venda
anticipada '1'entrades, a Ia Casa de Ia ViIa)

DIUMENGE. 10

10 hores * Autocross, a Son GiIi
Organitzar M.C, Cop de Gas

3^ hores > Actuació de J.a Coral de Maria, a església Parroquial.

:.'•'30 hores * GRAN FESTA DE LA TERCERA EDAT, amb col.laboració de
l'Ajuntament, La Caixa i Sa Nostra.
Missa
Refresc (coca, ensaïmada i cava)
Actuació del grup BALADRE amb música i ball mallorquí
(Diades Culturals de l'Obra Social de Ia Caixa)

;8 hores: * Indoor Trial, « Ia Plaça des Mercat
Organitza: M.C. Cop de Gas

19 hores: * Inauguració Oficial de Ia Piscina Municipal, amb assistèn
cia d'autoritats provincials i autonòmiques.

22 hores: * BaIl d'Aferrat .r Fi de Festa a Ia Plaça des Pou

LA DELEGACIO DE CULTURA I FESTES DE L1AJUNTAMENT DE MARIA DE .LA
SALUT AGRAEIX LA COL.LABORACIÓ DE TOTES LES PERSONES 0 ENTITATS QUE
D'UNA MANERA 0 ALTRE HAN COL.LABORAT EN LA CONFECCIO D'AQUEST PROGRAMA
I VOS DESITJA QUE PASSEU UNES BONES FESTES.

CORREU OBERT
CARTA AL BATLB I HL SBU

Denocràcia o dictadura?
En el mes de Febrer del present any

vaig parlar aab el batle 1 el seu grup;
els valg fer una proposta consistent en
urbanitzar uns terrenys de Ia neva
propietat, aferrats al poliesportiu i, a
canvi, jo donava a l'Ajuntaaent uns
4.000 metres de terreny, on s'hagués
pogut construir Ia piscina, bor, Jardins
i aparcaaents pel citat poliesportiu.
TaI projecte fou rebutjat pel seu
grup.De Ia qual cosa jo no tenc res a
dir.

GRUP Ara ̂ 1 el que sí Qe de dlr> és que

no estic d'acord aab Ia manera d'actuar
del grup que avui governa el poble de
Maria:

l.-Se'n proneté que Ia neva propœta
seria estudiada aab l'altra part del
Consistori. Tenc per segur que això no
s'ha fet. A rel d'això he adreçat tres
instàncies a l'Ajuntanent anb data 15 de
Maig i encara no he rebut resposta.

Jo deaan al Senyor Magí per què no se
»' ha contestat?

continua a Ia pàgina 1!
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SAfOUTS TA
Amb motiu de les Festes- hem formulat sis
preguntés i les hen adreçades als quatre
caps dels grups municipals. Han
contestat en Miquel Torelló d'U.M., en
Magí Ferriol dels Independents, en Rafel
Oliver del P.S,O.E. i no ha contestat en
Miquel Oliver del P.P.
Vet aquí les preguntes i les respostes:

1. TBNS US PBTIT MISSATGE PEL POBLE DE
MARIA AMB MOTIU DE LES FESTES?

ü. M. : Ja que mos trobam a ses festes de
Ia Mare de Déu que són ses més
importants des nostro poble, per sa
nostra patrona; jo Ii deman en noro de
tots i de tot es poble i per tot es
poble que passem unes bones festes amb
alegria i salut i raolts d'anys per a
tots i que Déu mos ajudi quan ho
necessitem.
INDEPESDEFfS : Crec que en arribar un
moment tan assenyalat com són ses festes
patronals, es missatge ha de ser
i'alegTia, il.lusiò i pau; que no hi
iagi problemes durant ses festes. També
/ull fer una crida a sa confiança. Esper
jue es poble tengui confiança amb sos
{ui ara regim l'ajuntament davant aquest
;aramull de projectes que ara iniciam,
imb s'objectiu de posar es poble en sa
.nfraestructura sanitària adequada.
'.S.O.E. : No som bo ni partidari de
nssatges. Si que puc dir que estic
ibert a tothom per qualsevol cosa,

CREUS QUE EL FUNCIONAMENT DE
1AJUNTAMENT ES L'ADEQUAT PER AL NOSTRE
OBLE?

. M. : Pens
juntament nu
uncionar,
NDEPENDBNTS :
olitifj, crec
ins sa situac
erveis que e
3ncances, Sa
n clot a n'es
5pera que se
ixò és Io

que no,
funciona

perquè aquest
com hauria de

Si et refereixes a aivell
que s« ia Io que es pot
ió que lenlm, Quant a es
s donen crec que hi ha
gent quan té un problema,
carrer, un l3um espanyat,
Ii arregli al raoment. I

que voldríem, però ses

necessitats socials han crecut molt,-
però no ho ha fet de sa mateix?, manera r

es personal per resoldre-ho. Manca
personal i pressupost,
P,S,O.B. ; No. Sa causa perquè es
funcionament no sigui s'adequat, es
perquè no se fa feina en equip i se
xerra poc entre ets integrants des
pacte. Fent un poc d'història i si
recordam sa campanya electoral i ses
circumstàncies en què es va fer, es
diàleg entre Independents i Psoe se va
rompre i encara ara no existeix.
Assumesc sa meva part de
responsabilitat.

3. ES VERITAT QUE TOTHOM FA EL QUE VOL
SENSE CAP CLASSE DE POR A NINGú?

U,M, : Jo no crec que tothom faci Io que
vulgui; hi ha gent que sap molt bé què
ha de fer perquè es poble funcioni bé.
Hi ha un sector que se passa, però ho fa
perquè no hi ha ningú capaç d'aturar-ho.
IFDEPENDENTS : So ho crec. En tot poble
sempre hi ha un grupet de gent, sa qual("
per caràcter o per educació, o per
altres motius, pareix que actuen aixi. ••
Però sa majoria de vegades és façana, !
voler parèixer, representar aquest paper
davant ets altres. En general, sa gent
exigeix ordre, es qual acceptam, i també '•
esperam que ets altres l'acceptin i el
respectin.
P.S,O.E. : Crec que no és cert, amb ses '
excepcions de sempre i de per tot. Cora a
regidor d'esports puc dir que sa gent
jove, si xerres amb ella és molt
raonable i se sep posar en es seu lloc.

4. CREUS' QUE LA GENT DE MARIA SAP UNIR-
SE PER FER POBLE? ''

U.M. : Crec que sí. Sa gent de Maria es - <
extraordinari de bona i en bastantes
ocasions mos han demostrat que saben fer
poble i moltes coses bones pes nostre
poble.
INDEPENDENTS : Sa gent de Maria igual
que tota sa societat mallorquina és molt
individualista, per això Ii costa unir-
se per qualsevol motiu, Potser Ii hagin
mancat motius per unir-se, ja que en
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fets i moments determinats, sí que ho ha
sabut fer.
P.S.O.E. : Si, i Oi ha fets que ho
demostren,

5. QUIN FUTUR PRBVEUS PER J(ARIA?

U.M, : Li veig un bon futur, perquè sa
gent de Maria és molt treballadora i
estimen ca seva i procuren fer ca seva,
Crec que quant a s'agricultura estam a
baix zero i encara Di estarem mes. Se
tracta de fer es cap viu i entre tots
procurar, de sa manera que sigui, fer es
poble encara més gran, perquè és es
poble millor de Mallorca.
ISDEPENDEkTS : Crec que Maria seguirà
aent es poble tranquil des PIa de
Mallorca que ha estat sempre, ben dotat
de serveis en un termini mitjà, cosa que
millorarà sa seva qualitat de vida,
Esper que se corregeixi aquesta
tendència a s'envelliment de sa població
i se pugui equilibrar. Per això és
necessària sa creació de llocs de feina
pes joves, Estara a l'espera des resultat
de s'estudi encarregat a s'empresa
SOFEMASA per poart de sa Conselleria
d'Hisenda sobre es desenvolupament
econòmic del PIa de Mallorca,
P.S.O.E. : Som optimista i per tant pens
que es íutur és bo.

6, TESS UN PROGRAMA HOU "IN MENTE"?

U.M,No tenc cap programa nou, seguirem
amb so mateix programa que teníem abans,
perquè creim que és un bon programa pes
poble i per fer poble.
INDEPENDENTS : Es projectes i ses
feines actuals , absorbeixen ses nostres
energies. Crec que és prest per pensar
en un programa nou. Un poble com es
nostre, que té necessitats primàries per
aconseguir, requereix que s'hi dediquin
tots ets esforços per assolir-les.
P.S.O.E. : A més des programa de
s'Agrupació Socialista de Maria tenim
previstes bastantescoses, però també és
cert que tot depèn de si hi ha raociò de
censura.

CONSELL DE REDACCIó
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2.-M'agradaria saber per què s'han
construït unes casetes al poliesportiu,
il.legalment. Vostè KiIt bé sap que
legalment no es podien construir.
3.-Io puc entendre com, sense dir res ni
avisar-«, inclouen eïs neus terrenys
coa a zona esportiva, dins les norntes
subsidiàries.

Que pensin que aquest consistori és
democràtic i no d'una ninoria. Que avui,
si es fes una enquesta popular , una
gran najoria no estaria d'acord amb Ia
redacció de les normes subsidiàries i
molt manco amb l'atropeliamont
urbanístic de Monblanc. I si en volen
sortir de dubtes, que provin de fer un
Referèndua.

Miquel Mas i Ribas.

COHESBICIA-COOTEIIEICIA-GAIïS
D' BAPREIYAR:

Pep Lluís:

Cada vegada que he llegit Ia teva
carta publicada al darrer número de
"FEIT CARRERAFÎ", he tengut Ia iapressió
que Ia teva és una fugida cap a
endavant, una agafada a un clau que
crema i que n'ha fet de contents.

La contestaré seguint el mateix
ordre cronològic que tu Ii dónes.

"Casualment", has anat a topar amb
una de les poques persones que en aquest
poble han estat convocades a Ia Casa de
Ia ViIa, ja fa un parell d'anys, per a
donar comptes, i el que això suposa,
sobre uns escrits publicats a ULTIKA
HORA i firmats anb el pseudònim
d'Oratge.

Aquesta situació, Ia vaig fer
pública anb una mica d'inaginació en el
n9 6 de Ia revista i pel que veig, no
tothon ho va entendre o alguns se n'han
oblidat. En aquells moments, els meus
companys de col.lectiu em donaren un
recolzament moral i ara després de les
teves insi-nuacions, aquella ajuda té
gust de poc .

Ii darrera el pseudònim d'Oratge ni
darrera els meus escrits, s'bi ha pogut
trobar mai un dels que podríem dir
"poders fàctics" del poble; metge,
practicant, capellà, mestre d'escola i
ni tan sols regidor, Ia qual cosa fa una
mica més meritòria Ia meva labor. Per
altra banda, veig que no tens clars el
conceptes de pseudònim i anònim.

Aígunes vegades, he intentat
explicar el per què de Ia "casualitat"
de firmar les »ves cròniques a ULTIMA
HORA, just les cròniques, com a Oratge.

PeI que sembla, o no he sabut fer-ho1

o no tothon ho ha entès o tal vegada ;

algú no ho ha volgut entendre. La
persona que hi havia darrera Oratge, era
Ia de Jaume Mestre "Collet", així ho va
entendre el que em va enviar a demanar a
Ia Casa de Ia ViIa, els qui m'han contat
confidències, algunes no publicades, i
tambè els qui m'han criticat Ia meva
tasca. PeI que t'afecta a tu, et diré
que em criticaren i m'atacarer quan
vaig defensar Ia teva feina i Ia del
metge a rel d'una suposada carta firmada
per veïns del nostre poble i que es
publicà com bé saps a EL DIA. Et puc
assegurar que Ia meva afició a escriure
damunt el que opin, m'ha duit molts de
problemes, més que satisfaccions, inclús
amb bons amics meus.

A partir d'ara a OLTIMA HORA les
meves cròniques vendran signades amb el
meu nom.

La carta que et vàrem escriure a
través de FEIT CARRERAM, i que signàrem
quatre membres del consell de redacció,
tal vegada no reflecteix amb claretat
les desinformacions que vàreu donar,
se'n va molt per les branques. A més de
Ia disculpa que al final demanes a En
Magí, en Ia qual reconeixes una desin-
formació, Ia qualificació de funcionaris
municipals no és molt encertada, Ia
"surrealista" elecció del jutge de Pau
que un dels afectats va desmentir, tam-
poc es llueix a més d'algunes
insinuacions.

PeI que fa a les manipulacions, a
més de ser tot el bullit i el "refrit"
un atac directe al batle, a rel d'un
estat emocional d'uns dels responsables
del mateix, Ia il.lustració de Ia secció
"Des del balcó de Ia sala" és tot un
exemple de manipulació.

Q"30* a les notícies que
"casualment" no apareixen al "Bullit de
lotícies" i que tu anomenes, poden
ocupar qualsevol de les pàgines de Ia
revista amb l'amplitud i
espectacularitat que les saps donar. El
que no pots fer és dir una sèrie de
notícies ara i donar Ia culpa de Ia seva
omissió als altres membres del consell.
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Quantes vegades anant de "lliure" per Ia
redacció, cosa que se t'ha respetat, has
contat Ia part negativa del que t'ha
interessat?.

En relació als bullits no apareguts,
he de dir que des del moment en qué
¡varen quedar enregistrats a l'ordinador
ni l'autor ni ningú que els coneixia
apareixien per PEBT CARREKABTY, tu eres
¡a Äadrid, els qui quedaren teníem clar
que els problemes estaven assegurats.
Actuaren com un sol cos, encapçalat per
jo si vols, i decidírem borrar-los.

VuIl aturar-me a un dels bullits per
dir-te que l'escrit que va donar peu a
una portada de FEIT CARRBRAJTY i que

1 xerrava de parts i quarts a les
subvencions atorgades per l'Ajuntament
en el passat, anava signada per jo.

El que jo crec que era un clar
intent de crear un problema dins el
consell i que ha trascendit, va donar el
seu fruit.

EIs teus bullits no crec que hagin
passat censura, si per censura entenem
Ia no acceptació per part del consell de
les teves "notes anònimes", Ja que
llavors no es volien fer responsables
d'elles tal com estaven redactades i
així obraven.Segurament és per això que
prengueres Ia decició de desfogar—te en
el ja famós bullit.

Dins el nostre cinisme col.lectiu
hen arribat a no rebutjar ni el que
alguns de noltros amb mala llet han
escrit a nivell de grup creant una
guerra freda entre els membres. Pens que
tot el problema recau amb tu i alguns
mes, que heu anat callant i "bevent"
sense dir res mentre que els altres
rebutjaven el que no els agradava fins
que s'ha arribat a l"actual punt. En
definitiva, no s'ha volgut, a nivell de
col.lectiu, entrar dins el teu sac, de
Ia mateixa manera que tu no ho havies
d'haver fet amb els altres.

A tots els diaris i revistes, a tots
el nivells, sempre hi ha hagut articles
i cartes que no han estat publicats i
això se sap, ja és una dinàmica
informativa, així com Ia limitació dels
espais per expressar opinions. Iosaltres
per esser més "valents", hem jugat a
llibertat de premsa mal entesa i vet
aquí els resultats. Llavors diuen que
no soœ objectius ni parcials i que estam

condicionats, quan altres no han tengut
al Ia participació ni Ia ressonància que
FEIT CARRERAJTY i hi ha hagut problemes
similars.
L'article d'en Pere Sureda, sempre ha
estat una taca negra. Io va esser
publicat al principi i més tard l'autor
no va voler que ho fos, els motius de Ia
censura les has de cercar en el censor,
i no en l'actual consell de redacció.
Dirigeix-te al responsable o
responsables.

L'article teu sobre subvencions,
reconec que va esser una gran patinada
no publicar-lo com a tal. La seva
publicació a Ia secció de "Correu Obert"
respectant l'original, incl6s amb Ia
paraula article, dóna una idea què no
es tnca ni tan sols una paraula del que
s'envia, traduccions a part, i Ia
llibertat d'expressió no va esser tan
retallada, si exceptuam Ia pàgina.
Damunt Ia famosa carta del PSOE, de Ia
qual em sembla ara et desmarques, mereix
que Ia veritat que Ia va envoltar siga
contada. Ja que tu no ho feres, jo ho
faré. Bn Rafel Oliver va entregar en mà
una carta a en Pere Antoni Pons amb Ia
consigna que no era per publicar i que
havia d'esser tractada pel consell de
redacció i que aquest Ii donàs una
contesta a l'Agrupació damunt el que Ii
havia semblat. Una vegada a les nostres
mans, Ia postura de tots els membres del
consell ( record que no en faltà cap i
els ànims estaven encesos), excepte Ia
teva, era que es merexia una reposta
clara i contundent de forma pública
sempre que es publlcàs l'original
enviada per l'Agrupació Socialista de
Maria. L'altra postura, Ia teva, passava
per contestar-la com a consell de
redacció en privat i oferir les pàgines
de Ia revista a totes les entitats i
col.lectius del poble. La resta opinà
que després de més de 2 anys Ja no era
hora d'anar oferint, i si algú no
s'havia acostat a Ia revista per alguna
cosa seria. Tu no insitires i el tema va
quedar de l'altra manera. Vaig quedar
encarregat de fer Ia contesta i Ia meva
intenció va esser Ia de seguir el camí
mostrat pel consell. Aquest, Ia va
recolzar, no em vaig recolzzar Jo en
ell, si he tengut res que dir a membres
de l'Agrupació Socialista ho he fet i en



FENT CARRERANY 17 (236)

CORREU OBERT
termes durs i clars i a l'hora
d'aprovar-la, es va fer una rectificació
que és casuaiment Ia que destaques en
lletres grosses a Ia teva carta. Aquesta
introducció feta per en Pere Antoni
Pons, és una mostra de quèe vaig estar
obert a altres propostes.

Supòs que, com jo, penses que
l'amenaça velada, soterrada i en privat
atempta contra el que tu defenses, Ia
llibertat d'expressió, i Ia resposta va
esser clara i contundent. A feria,
s'usen aolt les formes obscures de
criticar en públic i donar explicacions
i demanar disculpes en privat o amenaçar
en privat sense que transcendeixi a
l'opinió pública.

On consell de premsa local aab els
integrants que es proposaven no ens
haguera felicitat precisament, no et
veig tan ingenu con per no veure-ho.

VuI deixar clara Ia teva postura
dins tan terrible acte si per res
serveix.

La que tu anomenes carta d'un grup
de persones protestant per les
actuacions d'en Miquel fes "Català", més
que una carta era un enquesta fantasma
on Ii desitjaven fets que són una
evident apologia de Ia violència i Ia
mala fe. Acabat el consell de redacció,
on tu vares esser l'únic dels assistents
que defensava Ia seva publicació, els
qui quedaren; Pere Antoni Pons, Onofre
Sureda, tu i jo redactaren una nota
explicant els motius de Ia no
publicació, Ia signàrem i quedares
encarregat d'entregar-la alsautors de
Ia denúncia. Si tant d'interès tenies o
tens en les disputes de veïnats, amb
diferents versions que he pogut
escoltar, tenies i tens obertes les
pàgines de FBIT CAKRBKAFf per fer
pública Ia passivitat de l'Ajuntament i
l'actuació d'en Miquel.

Passant a Ia part final de Ia carta,
pens que Ia coherència i Ia conveniència
van lligades i en aquest cas teu les
ganes d'emprenyar. El càrrec de
president accidental que ocup després de
Ia dimissió d'en Biel Bergas, sé que és
provisional, ho tenc clar, i pens
esgotar el plaç marcat pels Estatuts de
l'Associació per convocar elccions. En
Biel va esser elegit per majoria dels
assistents i ell em va triar a mi com a

vice-president amb Ia total reafirmació
de Ia Junta Directiva resultant, que es
va repartir altres càrrecs, per Ia qual

cosa pens que Ia meva situació és
legítima.

He esperat Ia publicació de Ia teva
espectacular carta i ara et deman
l'abandonament del consell de redacció i
Ia dimissió del teu càrrec dins FEIT
CASKEKAIT, per esser per una vegada
lògics. Deixa a l'Associació seguir el
seu camí, bo o dolent. Io pensis que ho
faig com a membre dels Independents de
feria, que abandonares, sinó com un
afectat directe de les teves
conspiracions i del malestar que heu
creat.

Si en un moment determinat Ia teva
coherència et va dur a abandonar els
Independents de feria ja que les teves
inquietuds no hi tenien ressò, apel a Ia
teva coherència per què abandonis FEIT
CAKRERAIY, on dius que hi ha persones
afins als Independents i que s'escalden
quan xerres de temes que els afecten i
que pel que pareix hi són majoria, com a
allà.

L' aparició de les dues cartes en el
cas del PSOB va esser fruit de Ia

; voluntat d'un consell de redacció i
! l'aparició de Ia d'en Pere i tu va esser
: una decisió unilateral vostra botant-vos
el que volguéreu. Si se vos va deixar
publicar-la, va esser per no adoptar
postures extremes o violentes propis
d'al.lots.

Per acabar, dir-te que no voldria
per res que l'haver estat durant tan de
temps enmig de persones tan dolentes com
nosaltres, t'hagi suposat cap trauma, no
t'ho mereixes.

Io pens seguir polemitzant amb tu,
no val Ia pena ja que estam en posicions
molt llunyanes, aquesta revista ha de
seguir essent alguna cosa més que un
racó on n'Onofre Sureda, na Maika
Lozano,en MagíFerriol, Es practicant" i
en "Collet" mantenen disputes i es
treuen pedaços bruts com ja a Ia cara
m'han dit darrerament.

Et desitg a tu i als teus unes
bones Festes de Ia fere de Déu i esper
seguir gaudint de Ia teva amistat.

Jaume Mestre LLompart.
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54 XERR&fiCm:
L'AMO

»amo en Tomeu d*Bs Pou Nou."

Aquesta ja és U tercera xerradeta anb l'amo En
Toweu , un dels personatges de »és hist6ria de
nana de ia Saiut,te una «earòria joveníssima, no
se Ii escapa un detail, Avui voHen accentuar Ia
part musical, Sabem que ell durant el servici
»ilitar fou cridat per tocar algun instrusent,
COfI FOU TOT AiXO, L1AfIO EN TOfIEU?
Oe tot això »e'n record molt bé, Vaig tenir Ia
desgracia o'haver d'anar al front del port de
fianacor (Porto Cristo)
QUIN TEHPS ESTAREU EN PERlLL 8EL,LiC?
Hi vaig estar tres setmanes; després vaig estar a
Son Carri>>, a dins sa pietà de Poca-feina de Sant
Llorenç,
I SES BALES?
Sempre seguit les sentíeu de darrera sessoques
d'ametlers, darrera parets, rii fèiem dia i nit;
eis Catalans hi foren 21 dies,
L1ARO EN TOfIEU, JA QUE HEfI ENCETAT AQUEST TEfIA DE
LA 6UERfiA, ENCARA QUE NO SI6UÎ AQUEST EL NOSTRE
OBJECTlU1 COn SE PASSAVA UN DIA OINS UNA TRINXERA?
Cada un parell d'nores se caswaven els vigilants,
eis altres jeien, jugaven a cartes, fuwaven si
tenien taoac, xerraven;, l'únic que havia de fer
un era no treure es cap defora de sa trinxera,
ACAßAT EL fOC OE rîANACOR, CAP ON PRENGUÉREU?
flos dugueren a Inca, era prop de ses festes de
flaria, me'n record que tots es des poole vengueren
a festa, Llavors «os dugueren a flanacor a sa
fàbrica de ses perles; allà jo vaig fer de
picapedrer,
QUAN PREN6UEREU EL 6ARCQ?
Dia A de Jultoi de 1,937, Desembarcaré» a Cadis,
Hi vaig arrioar com a picapedrer, Per* »e feren
"enllaç", una espèecie d' estafeta,Ouia els papers
oficials, però vaig fallar astb aix4 d'enllaç i
w'fto llevaren,
ESCURCE« UN POC,COfl VOS ENROSCAREU A LA MUSICA-'
Se va presentar el caporal de cornetes, i digué;
"necessit un corneta" a n'ei capità, el qual Ii
digué que en triàs un, el que volgués, En varen
oufar devers 40, quan me va tocar, Ii vaig dir,
que voi qus ii toqui, i em contestà "el toque que
quiera",n vaig tocar "reconeixement"; quan vaig
acabar em digué; "ven conmigo",

A ies 12 «e vaig presentar ai caporal de banderes,
se prengueren es fuseii, ses bales, me donaren una
corneta, dues Donibes de mà i una pistola,

I LLAVORS?
Llavors assaigs, i assaigs i prest cornetade
guàrdia,
QUE FEIA EL CORNETA OE 6UÀROIA?
Tocaven diana, reconeixenent de metge, correu,es
pa, fagina,crides, atac,,,
QUE ES AIXa 0' ATAC?
6en dret i sense por, ha de tocar quan es soldats
envesteixen, Això només ho vaig fer una vegada ì
ses bales siulaven de valent,
I SES BOMBES OE nÀ, QUE NQ LES EMPRÀVEU?
f!e vaig cansar de dur-ies i les vaig tirar,
QUAN VOS LLICENCIÀREU?
L'any 39 vaig tornar a casa, llavors Me vaig
empenedir perquè hagués pogut quedar de caporal de
corneta, per& «e vaig estiaar nés anar-ne'n a ca
nostra, Si hagués estat a flallorca hi hauria
quedat,
Be, POSAREfI PUNT A LA ftlLl,A LA 6UERRA, QUE TOT
AIXÒ NO DUU RES DE BO, ï ANEfI A LO DE LA flúSICA,
QUE éS HES COSA DE CULTURA I PAU, JA SOU A flARIA,
ARA COfI TORNAU A ENROSCAR-VOS A LA flUSICA?
A ftaria hi havia un capellà que Ii deien Macià;
tenia una bandeta de música, Aquest va demanar a
veuresi hi havia soldats que fossin cornetes, i
hi anàrem en Rafel des Pujolet, En Pep 6orn6 i
JO,
I COfI VA ESSER TOT?
Tocàrem un any antb don nacià, per* llavors va
venir un director que h deien el Sr, PoI, 0,
Jaume PoI, venia de Palwa el dissabte i quedava
fins el dilluns, Jo feia de baix, Era l'any 41 o
42,
TOCÀREU AQUf1 A r)ARIA?
Tocaves a ses processons i a ses festes,
CO« VA CONTiNUAR AIXo?
Després vengué un secretari Solleric a
í'ajuntament, i quan D, flacià se'n va anar, aquest
secretari ens va ajudar, mos dirigia en Rafel
Capeta,
A fleS OE nARIA, ON TOCÀREU?
Anàrem a acompanyar Ia flare de Déu Pelegrina,
etc,,,Ei secretari ens va fer un contracte i
durant eis mesos d'estiu, diumenges i festes
tocàvem a sa piaça de nana,
A ftÉS DE LA 6ANOA OFICIAL, HEfI SENTIT DIR QUE HI
HAVIA UNES BANDETES?
Si,si, uns feren com una orquestra, tres o quatre,
I VoS, QUINA LA FÉREU?
Noitros també montàrem una orquestr,a, Ére« 7,



TENÍA UN NGfI AQUESTA ORQUESTRA VOSTRA?

So deia L'Qrquestra de canyes,
CQtt OE CANYES?
Sí, perqué tots els instrunents estaven fets de
canyes,
QUl FEIA AQUESTS APARELLS?
Les feia jo; les castanyetes, uns xorracs de
canyes, una especie de guitarra de canyes, es baix
era un oarral buit de Ì6 litres, es bombo era una
bota d'arengades, ets,,,
AQUESTA CURIOSA ORQUESTRA OE CANYES TENIA FAHA?
Va arrioar a tenir fama per un poc "pellosa", i
per peIlosa tothom »os cercava; fèiern cercaviles
pels pooles, tothom s'esclatava de nure,Llavors
provârew de fer els reis ; noltros fn preníea part
i també anàvem pels pobles veinats,
KI ANAVEU AMB LA VOSTRA ORQUESTRA?
Ja ho crec , Quan arribàvem a n'es poble, botàve»
tots de s'autocar, els reis i noltros; amb Ia
oanda de canyes fèiem un recorregut pel poble,
Anàrem a Ariany, a Petra, Llubí, i tots els pobles
veinats,
DE QUe FEIEU A LA COMÈDIA OEL REI HEROOES?
Jo era un doctor de Ia llei, el trewolador,
I QUE LA TORNARÍEU FER?
Ja no crec, no fana bastant bé,
I COM SE VA ACABAR TOT AQUEST ENTUSIASME TAN BO?
£1 dia de Ia Mare de Oéu no mos posàrem d'acord
amb l'hora i hi va haver problemes, jo me'n vaig
anar del poble i se va acabar Ia banda,
QUIN TEMPS VA OURAR AQUESTA SANDA?
Uns tres o quatre anys, Va acabar devers l'any mil
nou-cents quaranta-vuit,
I FINS ARA NO N 1HI HA HA6UT O1ALTRA?
L'any m i l nou-cents vuitanta-sis que parlàrem de
fer una oandeta de tambors i cornetes,
I COM HA TORNAT A COMENCAR AlXo?
En Pere Pastor vengué a cercar-me enviat pes
rector, per veure si tocaríe« un poc a ses
processons; aconseguirem tres tambors i amb tres
atlots traguérem es carro, Es dia de l'encontrada
»e posaren un ruquet blanc que deien que era des
capellà Jordà i es dos atlots, que eren en Tomeu i
en Toni, també se'n posaren un, Heu de creure que
Ia gent no mos conei;ua, D'aqui va començar tot,
Llavors mos tornàrem veure i tractàrem de fer una
oandeta; començàrem amb onie atlots, La parrràquia
va comprar es primers tambors i cornetes,
l'Ajuntament també, mos va ajudar amb «és
instruments i ampliàrem sa banda,
I ftRA QUANTS SOU?
Ara som vint-i-cinc, perí així com tornen més
grandets se van renovant,
NOfléS ES OE NiNS 0 TAMBÉ Hl HA NINES?
Ara ja ni na unes quantes nines que ni toquen,
I EL POBLE COM VEU TOT AIXO?
Crec que bé perquè n'hi ha bastants que em donen
s'enhorabona,
I OES PARES O'AQUESTS NINS N1ESTAU CONTENT?
N'estic content perquè »'han fet coses que tant
sols no me mereixia, M'obsequiaren a»b una placa,
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En vaig estar molt content; no momés per jo sin6
pets atlots, Jo, per respondre en aquest obsequi,
les vaig prometre un mè i el »os »enjàrero sn una
festa,
I AVUi, 'QfJINA COINCIDÈNCIA ES DIA VlNT-I-QUATRE
D'AGOST, SANT BARTOHEU1 I SA VOSTRA DONA HA FET
SUNYOLS I ARA EN MENJAM I SON MOLT BONS,
L'AMO EN TOMEU, SETANTA-VUIT ANYS, UN HOMO OES MES
JOVES DE MARIA, UN CREAOOR I LLUITAOOR OE TOTA LA
VIOA, QUE OE CAP MANERA HA TlRAT SES RIENDES,
S1ACOSTAR-SE A ELL OÓNA ViOA, ALE6RiA 1 6ANES OE
TiRAR ENOAVANT, SE6UIU AMB AQUESTA TASCA
EDUCADORA; EL POBLE DE MARIA N1ESTA CONTENT

Jaume Ferriol
Pap* fong
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Bl mes passat alguns subscriptors
de Ia nostra revista hauran anat enrera
de notícies. La causa es deu a un
malentès que m'afecta a mi ja que segons
diuen jo era l'encarregat de repartir
les revistes corresponents al
repartiment de Na Joana Ma, Queralt que
era de vacacions fora de Mallorca.
Esper que sapigueu disculpar-me.

Onofre Sureda Ribas.

ESĴ MĴ jCLQraJBELŜ ASfiBB&
Sembla esser que aquesta vegada els

acabaran.
El passat dijous dia 10 començaren

tres persones. Dues ho feren per alt i
l'altra per baix. Ara estan fent feina
en el Carrer Nou.

Es duu un bon ritme i si no s'hi
posa més mal el Carrer Nou prest estarà
enllestit.

Esperem que "aquesta vegada sí!"

Onofre Sureda Ribas.

fcA
A
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EIs cartells que el Grup del P.P.
va penjar pels carrers del nostre poble
quan Ia Campanya de les Eleccions
Europees ecara són allà on els deixaren.

Si es torben un poc en llevar-los
ja serviran àe propaganda per les
Eleccions Generals i tendran una feina
feta.

Encara que ja estaran gastats i una
niica descolorits i un poc cansats de tan
de temps d'estar penjats. Baixau-los ja,
ells us ho agraïràn.

2AMESRJjSAB̂

Durant aquest mes passat s'han
produit alguns fets que en res
afavoreixen Ia bona imatge d'un poble.

Bl primer fet va tenir com a
escenari l'Escola de dalt. Algú o
alguns, que no tenien gaire feinas,
s'entretengueren en tapar tots els panys
de les portes amb una pasteta blanca que
semblava xiclet.

BIs altres fets tenen com a
escenari el Poliesportiu Municipal i
concretament Ia piscina.

Sabut és per tots que encara no
s'hi pot nedar però es veu que Ia
impaciència d'alguns els impulsa a fer
desastres. Uns fent-hi les feines dins,
altres romperen les dutxes i espenyaren
Ia barra cantonera de Ia reixa que
serveix per aillar Ia piscina de Ia
resta cel complex deportiu, arrabassant
Ia porta o fent un forat a Ia reixa,

Altres nedant sense fer ni cas a
les advertències del cuidador del
recinte.

Pens que si això continua així
l'Ajuntament i en ei seu cas el Regidor
d'Esports es pot preparar per a prendre
mesures que duguin a que aquests fets no
es realitzin.

Onofré Sureda Ribas.

SXPQSICIO A "SA _LLOLLAJL
tíi passat dia 22 es va inaugurar a

"Sa LLotja" l'exposiciò "Efemèrides: 50
aftos de Ia agencia EFE", una mostra que
compta amb Ia col.laboració de Ia
Direcció General de Cultura del Govern
Balear i amb el patrocini de Ia Banca
March. En les 800 fotografies que s'han
seleccionat de l'arxiu gràfic de
l'agència, es reflexen determinats
esdeveniments que han tingut lloc en
Espanya en els darrers 50 anys. Aquesta
exposició coincideix amb el 50
aniversari de Ia creació per part de
l'Estat de l'agència, una vegada acabada
Ia guerra civi1.

Jaume Mestre Llorapart.

Onoíre Sureda Ribas.
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Bn aquests dies ha fet Ia seva •
aparició el nou llistí de telèfons, que
contempla per primera vegada el fet
autonòmic i deixa de banda l'expressió
"Provincià de Baleares'< que apareixia en
Ia tapa i que ara és substituïda per Ia
de "Comunitat Balear". Així mateix, el
topònims estan normalitzats lingüís-
ticament i es poden llegir en Ia nostra
llengua.

Ara ja just falta per part de Is
Companyia Telefònica, que es regularitzi
el sevei, que a vegades sembla del
tercer món, Jaurae Mestre LLompart-

ESGULA J2£JDJfiJLGA.L..JBÂ ICyjL·L
AIs interessats en assistir a les

classes de Solfeig o Instrument Musical
de l'Escola de Música de Maria de Ia
Salut de cara al curs 1.989-90 se'ls
comunica que hi hagué una reunió a
l'Escola de Ses Nines el dia 29 d'Agost
a les 22 h. per a informar als pares
dels alumnes de com es faran les classes
i per a saber els alumnes que el
seguiran de cara a poder programar les
classes tan de Solfeig com de Piano i
veure els interessats en algun altre
instrument.

Queda oberta Ia matrícula.
Onofre Sureda Ribas,

'EXPOSICIÓ DE RAFEL FQRTEZA.
Dintre de les activitats que es

desenvoluparan durant les Festes de Ia '
Mare de Déu, FENT CARRERANY ha
organitzat una exposició de quadres de >
Rafel Forteza, La mateixa estarà oberta ;

a damunt Ca'n Tomeu, un lloc que per Ia
seva situació i capacitat ens ha semblat
indicat a més d'esser un lloc adequat i
a llançar per aquest tipus d'activitats,

Estarà oberta durant els. dies de
les festes i l'horari serà molt ample ja
que serà el mateix que el de
1'establiment.

Des d'aqui el nostre agraïment a en
«Miguel Fons que va rebre de bon gust Ia
idea des del primer moment.

Jaume Mestre Llompart.

P£ffia£LL
Al Carrer Femenia hi ha un senyal

de direcció prohibida en sentit de
,pujada, és a dir, que aquest carrer és
direcció única, sols baixada.

Malgrat això hi ha gent ignorant o
maleducada que el fa ensentit de pujada
i no se n'adona del perill que això
suposa, Jo els pregaria que abans de
contradir el Codi de Circulació s'ho
ênsassin bé i no ho fessin.

Esperem que no haguem de lamentar
cap desgràcia. 0nQfre gureda Ribas,

njEmS^-A.JJJKLA PEU " X I V A R R I " .
Més'de 100 persones tornaren tenir

ganes de pujar a Lluc a peu. Devocio,I
passegera, juguera, devoció i bulla i
tot plegat arribar a Lluc amb una notaj
única: alegria i germanor.

i El Bar Xivarri com sempre, esplèndit,"
atent en tot moment i en tota
necessitat. Síndria a voler en el Salt'
de Ia Bella Dona, missa participada i "
berenar-despedida a l'explanada de Lluc.

I serà fins a Ia VIIa pujada a Lluc.

Pere Fons.
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I D'on se vulla vengui el vent
ia Mare de Déu s'acosta,
en tornar raala resposta
e.l. missatge ja és dolent.

. Mestre Antoni Pic- tenia
un clot de 500 melons,
d'aquells altres petitons
mes de 800 n'in havia.

, de sa rama que tenia
abrigava sa garriga
de Montblanc se que hi havj?
31avors tot Son Doblons
i aquell sementer dels oms
Deulossal í Es Gassons

1 i Son Perot de Maria
i

Dins es camp de Son Fortesa
un card negre gros hi ha
vuit dies Ii vaig pegar
amb sa destral amb sa mà
i no el vaig poder tallar-
rairau f,.i duia fortalesa,

Si et diuen a on vas
n'has de dir a ses Agolfes
a menjar magranes dolces
pinyolenques i aubàs.

i,a meva dona m' enyora
no vol que estigui llogat
ella jeu a llit parat
j jo damunt s'empedrat
des sol de sa menjadora

La Mare de Deu cosia
en es portal de s'hortet
i tenia el Bonjesuset
dins Ia falda qui dormia
i Ii cosia una caraia
per s'hivern quan farà íred,

Si a l'església de Maria
hi hagués Sant Bartoroeu,
a mi no em sabria greu
t-'anar a missa cada dia,
a] manco visitaria
es nom de s'estimat meu.

El nostre rector s'ès mort
està enterrat i no xerra

saps que plora Sa Miquela?
es vidres des batiport.

De dins s'Alqueria Blanca
veuen Son Farot Clapers
Son Tovell i Son Fornes
Son Gil,Costellet i Tanca.

A Sa Font i Son Fogueró
només s'hi fan olivardes
ses perdius hi van a guardes
no hicolliran sa llavor.

S'Alqueria Blanca n'era
sa més alegre del món
i ara des que no hi som
es mirar-la fa plorera.
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Que heu conegut el jai Melis
que feia d'empeltador
que va empeltar un aubó
damunt es cap des rector
que feia figues xixellis.

A Porreres vaig anar
a dur una. porrerenca
no se vincla ni se trenca
ni se rorap ni se romprà.

Ses dones de Vilafranca
quan enterren el marit
no el poden treure des llit
que no n'hi tenguin un altre,

Un hoae de 60 anys
Ja no té cap peça bona
es íobiol que no sona
pot jeure amb qualsevol dona
i no farà mals averanys.

Un home de 00 anys
ha acabada s'alegria
si té un fill o una filla
frissen de dur-lo a enterrar
perquè a ca §eva ja ía
mes nosa que companyia.

Quan jo partesc de Sa Torre
corrent com un falcó
jo üeman al senyor
que em don íorça i valor
salut i cames per correr.

Poemes
•«&
AAA7

¿V7
>4^
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Na BeI de Sa Torre és bona
per raanar i no fer res
es vol alt 1 es llum encès
i sa guiterra que sona.

Sempre hi ha hagut gent llesta
en el món i n'hi haurà
fadrina hi ha dins Artà
que s'ha atrevida a pujar
s'estimat per sa finestra,

Jo som En Joan Fornés
natural de Son Servera
i visc a sa carretera
veïnat des quatre carrers
i si veniu pels doblers
germanets tornau arrera
perquè devers ca meva
no n'hi ha mai de demés.

A Sóller, vàreu anar
un temps quan ereu berganta
i feieu tanta planta
cora una òliba que canta
que està damunt una branca
dins el camp d'un olivar,

El món està ple d'embulls
vaig veure un horae qui en duia
l'amo es menja sa xulla
quan es missatges han-fuits.

Les ha contades l ' A m o En Joan Aas Vari re l l ,
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KLS PROJECXES MUN IC IPALS .

Estam aficats dins el procés
d'ordenació urbanística del nostre
poble, procés en el qual tothom hi
pot dir Ia seva, dins les distintes
fases que s'aniran succeint, i com
més veus es sentim, millor serà.
Maria és un poble que mai ha tingut

fins ara s'ha

Durant aquest temps l'avanç
està exposat a l'Ajuntament per c
consulta de tota persona interes-
sada, al qual s'hi poden
tipus de
aquest plaç

suggeriments.
i valorats els

fer tot
Acabat

suggeri-

ordenació :
com eina el pla d'alineacions
carrers del 39, derogat des de

utilitzant
de
fa

ja molts d'anys, i el PIa Provinci-
al. CaI adonar-se'n de Ia importàn-
cia que tendran per tots el tenir
jnes bones NORMES DE PLANEJAMENT
URBANÍSTIC, una llei-marc que
regirà el desenvolupament del
poble. Elles han de definir quin és
el sòl urbà i quin és urbanitzable,
i de tot aquest quin es reserva per
zona verda (uns 15.000 m2 dins sol
urbà, segons llei), quin a zona
esportiva i Ia creació de sol
industrial, del qual Mallorca
n'està mancat

Fases i Calendari
En aquests moments, estam en

fase d'Exposició de l'Avanç de
Planejament. Aquesta començà, el
passat dia 5 d'Agost, quan fou
publicat al BOCAIB i té un plaç de
30 dies hàbils.

ments l'equip redactor presenta les
Normes Subsidiàries a PIe per ë
procedir a l'Aprovació Inicial.

La següent passa és Ia publica-
ció de les Normes Subsidiàries a]
BOCAIB i es torna obrir un plaç dt
30 dies hàbils per a Ia presentacií
d'AL.LEGACIONS.

L'equip redactor fa un inform«
de les al·legacions rebudes, accep-
tant-les o rebutjant-les, i torní
presentar les Normes al PIe per <
procedir a l'Aprovació Provisional,
L'Aprovació Definitiva Ia dóna 1<

Comissió Provincial d'Urbanisme s:
tot ho troba correcte. Si no èi
així, s'obri un plaç per subsana]
les deficiències.
Com veis el procés és obert <
tots, persones o entitats, i convt
aprofitar l'ocasió per a conéixei
el planejament del nostre poble j
presentar suggeriments o al.lega-
cions si cal.

Magí Ferriol

F%HT<A*Kfctt*/

/SJOCiACio CUCm*AU
MARiA 6C UA aAUUT
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Casa de Ia Vila
CQMI UQ DR_ JMïïRN DE DlA
D'AG03T

Sessió ordinària. No hi
assisteix, amb excusa prèvia, D.
Miquel Torelló. Es prengueren els
següents acords :
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió
anterior(7-7-89 )
2.- Assebentar-se els reunits de Ia
correspondència i escrits oficials
i especialment de Ia Conselleria de
Cultura del Govern Balear comuni-
cant Ia concessió de subvencions o
ajudes per: Adequació de vestuaris
en el Poliesportiu, Il.luminació de
Ia Piscina Municipal i Adquisició
d'unes cistelles de Bàsquet.
3.- Aprovar, per unanimitat,
sol.licitar Ia inclusió de l'obra
"Construcció de Vestidors i
Instal.lacions Complementàries
(Fossa Sèptica i Aljub)" amb un
pressupost de 12.853.734 pts al PIa
Territorial d'Equipaments Esportius
de 1989.
4.- Aprovar, per unanimitat, Ia
segona Certificació i darrera de
les obres "Tancament del solar de
l'Avinguda de Santa Margalida
(Poliesportiu)" per un import de
165.003 pts. i Ia seva remissió al
Consell Insular de Mallorca.
5.- Concedir, per unanimitat, les
següents subvencions:
- Al F.C. Mariense, per inscripció

d'equips 78.900 pts.
- Al Bar Xivarri, per Ia Pujada a
Lluc a Peu 30.000 pts.
- Al Club Ciclista Maria Je Ia
Salut 30.000 pts.
6.- Aprovar, per unanimitat, Ia
següent factura:
- A l'equip redactor de les Normes
Subsidiàries, per Ia presentació de
l'Avanç 200.000 pts.
7.- Aprovar, per unanimitat, 13
expedients d'obres.

COMISSIO _DE GOVERN DE DIA 24
D1AGOST

Sessió Ordinària. No hi
assisteix, amb excusa prèvia, 0.
Miquel Torelló. Es prengueren els
següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió
anterior(10-8-89).
2.- Aprovar el programa de Festes
de Ia Mare de Deu-1989 i de les
seves despeses per un total de
1.500.000 pts.
3.- Aprovar les següents factures:
- A Jordi Ferriol per arreglament
arbres... 487.920 pts.
- A Jordi Pastor, per treballs al
camp de futbol 570. 752 pts .
4.- Aprovar Ia segona i tercera
Certificació d'Obres de Ia Piscina
Municipal, per imports de 2.000.000
i 4.357.233 pts, respectivament.
5.- Aprovar 5 expedients d'obres.

^eT. ab T^ntaeo
lectcR^
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AMocukcto cucru*^u
MMUA MfcA tfAurr
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»a Maria Luisa Ranchal Yecles,
que nasqué el passat dia 1 d'agost
i es filla de Visitación 8anchal,

Maria del Mar Perelló Bonnín,
que nasquè el 30 de Juliol de
i.989. Són els seus pares Na Maria
i KTL Pere.

Que tot siga enhorabona

EISJHA DMJLLl
Ia Joana Maria Vanrell Vanrell,

que morí el passat dia -12 d'agost a
l'edat de 86 anys, vivia en el
Carrer de Sa Tanca n^ 13.

Ia Magdalena Molinas Mas, que
morí el 25 de Juliol de 1.989 a
l'edat de 83 anys. Vivia al carrer
!ou, n2 8.

Que descansin en pau.

iA_LlflA*jeETJt . .
Pere Ferriol Obrador i Margalida

Font Ferriol, se casaren el 26
d'Agost.

Que el vostre amor no acabi nai.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

METGfiS DB iUÀRDl»

QíSía Localitat Telèfo

DILLOlS MAKIA 52 52

DIMAKTS LLOKBl 52 02

DIMBCRES COSTITI 51 31

DIJOOfi LLUBí 52 22

DIVBH>RBS SIKBD 52 08
52 02

Àngel 24: 28 13
Abonat: 029

CAPS DE SKTWAWA;
del dififiabte a l»s 14 hor

al dl i innp ft iftfi 9 frpr

SIIEU 52 02
Àngel 24: 28 13

Abonat: 629

MA&LA

AJUITAJffirr: 525002
525194

MJBTGB: 52526E

APOTBCARIA: 52502C

BSCOLA D'ALT: 52508C

GBSA IICA
AVARIBS: 50070(

BOMJBBRS:

AMBOLATORI
D' UCA ;

0 8 E

50285(

SOI DORBTA: 239447

AMBOLÀICIBS: 200362
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El passat mes de Juliol, al.lots i
monitors del Grup d'Esplai "Es Rebrot"
anàrem d'acampada a CaIa Murta,
activitat amb Ia qual conduirem Ia
teroporada 86/89. Començàrem a l'Octubre
i durant aquests mesos ens hem trobat
tots els dissabtes per passar unes hores
agradables, que es varen prolongar
durant el campament.
Han estat uns dies de bona convivència
entre'tots els monitors i els quaranta-
dos al.lots, d'edats compreses entre els
sis i onze anys.
L'objectiu primordial era passar uns
dies en contacte en Ia natura i conviure
en un ambient d'amistat, respecte i
companyarisme, compartint tot el que ens
enrevolta.
Objectius que es varen aconseguir
mitjaçant diverses activitats com foren
: reparticióde les tasques de neteja i
cuina, jocs, tallers de caparrots,
vestits, cartells i mòvils, on cadascú
deixava correr laseva imaginació. A Ia

nit, cobraven vida, es posaven en
moviment els caparrots, eran moros i
cristians, o feien un viatge al futur a
través del túnel del temps. • El més
important era participar i passar-ho bé.
No faltaren els banys a CaIa Murta per
refrescar-nos, ni tampoc les excursions
per aquells meravellosos paretge& del
Cap i Far de Formentor, CaIa Figuera,
Platja de Formentor i Ia llar de Mossén
Miquel Costa i Llobera.
SoIs ens queda donar-vos les gràcies,
als pares, monitors, parròquia,
Ajuntament i a tots els que han fet
possible aquesta acampada i especialment
a les cuineres: Sor Andrea, Joana Maria
Iegre i Margalida Iegre, que tan bé ens
cuidaren amb el seus menjars.

GRUP D1ESPLAI "BS REBROT":

Text : Catalina Mas
Fotografies:Joana MS. Colombram.
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U
RESULTATS OEL VII TORNE16 OE MBOL-SALA HARIA OE LA SALUT

SISENA JQRNADA NOVENA JORNADA

UVARRl
CAJA POSTAL
C 1 J 1 8Eft6AS
FONTHISA
POLCAPO
P. ANFOS
S'ESTlU-82

t» POLIHERO
Ì CA'N TQflEU
! C, PILS
' BORA-BORA
î EXC, f!EOIT,
'-> CUIUTADANS
4 TECNQ-ESPORT-

(Oescansa; TELE-CLVB AfiIANY.i

JORNAOES ACOPLAOES

BORA-BORA
XIVARRI
C 1 J , BER6AS
FQNTHISA

SETENA

i EXC, flEOIl, -
f. CA'N TOUEU -.
3 TECNO-ESPORT-
13 S'ESTIU-82

JORNADA

>

3
4
,-

»IVARRI
EXC, flEQlT 2
BORA-BORA
POLCAPO 6
C 1 J 1 8ER6AS 1
CA'N TOfIEU 7
S'ESTíU-82 - 3
(Descansa; FONTHISA)

C, PILS
POLIHERO
CAJA POSTAL -
T 1C, ARINAY -
P1 ANFOS
TECNO-ESPORT-
CIUTAOANS ••

JQRHAOES ACOPLADES

VUITENA JORNAOA

(Descansa; C, PlLS),

>
2
(ApI1

3
?
3
2

C, PILS
P, ANFÓS
60fiA-80RA
POLCAPO
T 1 C , ARiNAY

- 11
- 8
- 8
- 3
- 0

CA'N TO«EU - 2
TECNO-ESPORT- 1
CIUTADANS - 5
S'ESTIU-82 - 1
CAJA POSTAL - 5

POLIHERO
POLCAPO
T 1C, ARIANY
XIVARRI
EXC, «OÏT,

- 11
- 0
- 4
- 0
- 3

TECNO-ESPORT- 2
CAJA POSTAL - 3
CA'N TQfIEu - 14
C, J, BER6AS - 4
CIUTADANS - 5

BORA-BORA
C 1 J , BER6AS
POLIHERO
T 1 C , ARINAY
XIVARRI

15
0
2
2
5

TECNO-ESPORT- 2
CAJA POSTAL - 9
CA'N TOHEV 7
S'ESTIU-82 - 8
POLCAPQ 7

BEZENA JORNAOA

XIVARRI
C 1 PILS
T 1C 1ARIANY
FONTHISA
POLIHERO
C 1J, 8ER6AS
P 1 ANFÓS
C 1 PILS

0
- 10
- 10
- 7

3
- 5

1
- 6

CAJA POSTAL - 14
POLCAPO - 2
TECNO-ESPORT- 2
EXC, «EDIT. - 5
BORA-BORA - 7
CIUTADANS - 7
S'ESTIU-82 - 6
CAJA POSTAL - 2

(Descansa: CA1N TQKEU)

CLASSIFICACIÓ VII TORHEI6 OE FUTBOL SALA HARH

J 6 E P 6F 6C P

C, PILS.
CAJA POSTAL
FONTHISA
POLCAPO
BORA-BORA
CA'N TQHEU
S'ESTIU-82
P1 ANFÓS
T 1 C 1 ARIANY
XIVARRI
ClUTAOANS
EXC, «EO I TERR,
POLlHERO
C 1J, 6ER6AS
TECNO-ESPORT

1 1
10
9

Ì 1
10
12
10
10
1 1
11
8
10
9

1 1
1)

10
8
8
8
7
6
6
5
4
t
2
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
2
!
0
0

0
1
0
3
2
5
3
4
7
7
6
7
7
10
10

98
80
69
57
54
59
46
37
47
44
24
23
27
20
19

14
IS
27
28
26
44
18
31
57
52
49
62
58
68

115

21
17
17
16
15
13
13
1 1
8
8
4
4
3
2
2

Jaune Mestre.
flAXIfl 60LEJAOOR; PERE UORRO (C, PILS) 64 6
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EXIT TOTAL DEL III BSDURO MARIA.

Amb un gran èxit d'organització, de
públic i participació, i amb el
patrocini de l'AJuntaaent de Maria de Ia
Salut, es celebrà el passat dia 6 d'Agost
el III Enduro Maria.
La prova, una vegada més, va esser
puntuable pel Campionat de Balears de
l'especialitat i es va córrer a les
categories de 60, 125, 250 cc., 4T .
Al final, Ia inscripcióper a Ia prova
va esser de 51 corredors i prengueren Ia
sortida 43. Des del dissabte l'ambient
del motor es podia respirar dins el poble
i principalment a Ia Plaça des Pou, ja
que va esser alla on es va fer Ia
verificació de les raotos. Aquesta
quedaren tancades tota Ia nit dins un
local aquí al poble.
La prova consta de 6 trams cronometrats
amb un total de 65 Kms i el disseny del
circuit va córrer a carrec d'Antoni Mas i
Nadal Planas, essent alabat pels pilots
el traçat per l'espectacularitat i
rapidesa del mateix.
La direcció de Ia carrera va estar a
càrrec d'En Lluc Bergas i va esser
perfecta.
Mateu Riutort, el gran favorit abans de
començar Ia prova i guanyador l'any
passat, va quedar descartat pel triomf
final quan en el primer tram es va perdre
i per acord entre els participants es va
decidir donar-li el pitjor temps en el
mateix. Això va fer que les portes
quedassin més obertes per a Ia resta de
participants i al final el guanyador
absolut va esser Juan Manuel Sànchez.
Destacar Ia gran actuació del sempre
veterà Martí Poquet i que el corredor de
COP DE GAS, Jaume Roig poc a poc va
aconseguint pun'tuar dins l'especialitat
de 1'Enduro.
Una vegada més, Ones Illenques i Ia Creu
Roja participaren activament en
1'ocassió.
Acabada Ia prova es va fer 1 ' entrega de
premis al guanyadors a Ia Plaça des Pou i
després es va fer un dinar al restaurant
"Es Cruce" de Vilafranca, el qual anava
inclós dins el preu de Ia inscripció dels
pilots

La gent de COP DE GAS té un especial
agraïment cap a tota Ia gent que va
col.laborar en un moment o altre a que
aquest III Enduro fos tot un èxit.
En total varen esser 42 les persones no
membres de Ia directiva de COP DB GAS que
ajudaren per què Ia cursa sortís a Ia
perfecció, ElIs també en gran part són
responsables del gran èxit obtingut.

Jaume Mestre.

M 0 T 0 C L U B C 0 P D E

MARIA DE LA SALUD
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DOR.

17
4
40
45
14
6

30
-44
33
8
5

27
41
7
32

ia
26
10
L' 5
20
19
11
1
IS
43
42
22
50
51
21
39

29
28
38
16
34
35
37
2

24
31
12
!•3
3
36
9
46
.t 7
48
49
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NOMBRE Y APELLIDOS

MATEU ROTBER ESTRANY
FELIPE BELTRAN HORMAECHEA
FCO. JOSE MADRID LÓPEZ
BIEL TORRENS BARAU
SALVADOR CANUDAS OSUNA
JOSE A. AVELLANEDA RODRI.

GABRIEL CABOT NICOLAU
MIGUEL RICO NILSON
PtP YUSTE PEREZ
BERNARDO VIDAL BAUZA
FELIPE BELTRAN GENOVE
ANTONIO FAUS IBERNOR
JUAN JOSE FERRAGUT GOMEZ
ALEJANDRO LALANA BESTART
JESUS CALVO RUIZ

JAUME PONS TROLESE
JUAME ROIG ARBONA
MARTÍN POQUET SERRA

JOSE CANALS ESTADES
PACO SALMERÓN
MANUEL BONNIN
MATEU RIUTORT
MIOUEL BARCELÓ CASELLAS
FRANCISCO PALOU RAMON
ANDRÉS AZNAR SEGUI
JUAN PERICAS
MIGUEL PARETS MANGAS
BIEL RIUTORT
TOMEU BONAFE
LUIS J. RIPOLL

JUAN M. SANCHEZ QUETGLAS
RAFAEL CAKELLAS CLOQUELL
JAIME PAGES MAS
LORENZO MAS AMENGUAL
BARTOLOMÉ JOVER SANCHEZ
GUILLERMO SOLER OBRADOR
JUAQUIN FORTEZA RIBAS
TONI OLIVER PONS
JUAN CARLES FÀBREGAS DURAN
JUAN R. ALCOVER MASO
ALBERTO RUIZ VIDAL
GUILLEM RIERA JAUME
BARTOLOMÉ MAS RUBIO
JOSE MARIA ADROVER MESON
CARLOS A. RLftZ VIDAL
JOSE LUIS ANGEL OLIVER
RAFAEL MIQUEL GONZALEZ BOU
JORDI CAPO PONS
JACINTO HERMOSO VELASCO

A R I A a* f>cha 06-08-89

CATEGORÍA MOTO

SO .c RIEJU
80 . c HONDA
80 . C YAMAHA
80 .c
80 . c MONTESA

• SO . c PUCH

125
125
125
125
125
125
125
12S
125

250
250
250
250
2SO
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

Trail
Trail
Trail
Trail
Trail
Trail
Trail
Tr il
Tr il
Tr il
Tr il
Tr il
Tr il
Tr il

HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
SUZUKI
CAGIVA
SUZUKI
HONDA
SUZUKI

• MONTESA
HONDA
BULTACO
GILERA
K T M
K T M
MONTESA
YAMAHA
K T M
MONTESA
MONTESA
GILERA

YAMAHA
MONTESA
GILERA

HONDA
KAWASAKI
HONDA
YAMAHA
CAGIVA
HONDA
CAGIVA
YAMAHA
MORINI
HONDA
KAWASAKI
YAMAHA
YAMAHA
CAGIVA

Tr il YAMAHA
Tr il
Tr il
Tr il
Tr il VAMAHA

TIEMPO

00:50:46:00
OOiS5l 16i 00'
01|O3!44|00
02lOOlOOiOO
02i08i57iOO
02:39i Ili00

0Oi 41 1 2SiOO
00t44i47i00
00l46l25l00
00:49i 12iOO
00: 49: 3Oi 00
OOl52lOSlOO
OOiS3i05:00
00:58: 18:00
02: 13i36iOO

OOi 43:41 lOO
00l44l05i00
0Oi 44:09:00
00: 45: 33: OO
00:43:41:00
00:48:53:OO
OO :49 :47: 00
00;32l03iOO
00:56:24:00
01:00:33:00
01: 10:38:00
0 1 : 1 2 1 00 1 00
02! 0Oi 0Oi 00
02iOOiOOiOO
O2:07i08iOO
02: 17:34:00

0Oi 40: 36: 00
00 :44 1 48 1 00
00:44:52:00
00 1 47 :55l 00
00:4Bi07:00
00: 49:S4i 00
00: Sl :4B: OO
00:52:56:00
00:52:56:00
00:54i39iOO
00:56: 10:00
00:59:56:00
01:04:33:00
01 :07:01 :00
02: 0Ol 00: 00
02:00:00:00
02:00:00:00
02:00:00:00
02 i 00:OO: OO
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GRAN ACTUACIo DELS BSCAQUISTES MARIAffDOS AL II OPEH D1ESCACS

STA, MAßGALIDA

•iuan escrivim aquestes línees, encara
queden dues jornades per finalitzar
aquest Torneig, però passi el que passi
els 7 jugadors que representen al Club
d'Escacs de Maria, hauran realitzat
actuacions digníssimes.
EIs premis d'aquest Torneig són de
150.000 ptes. (uns dels millors dotats
de Mallorca), per tant Ia participació
es de gran qualitat. Exemples: Bellón
<Mestre Regional), Laurent (Actual
campió de Mallorca), A. Martinez (7è al
campionat d'Espanya Juvenil),... però
âixò no ha amoïnat als nostres
representants; especialment en Jeroni
Bergas (a Ia 32 Jornada anava lider) i
en Gaspar Mas que lluiten per aconseguir
un lloc entre els 5 primers, els altres:
P. Alomar, J. Ferriol, M, Ferriol, X,
Mestre i E. Pozo, intenten col.locar-se
entre els 15 primers per obtar a jugar
amb el millor jugador espanyol,
ILLESCAS, que el 2 de setembre a les
18'00 hores, a Sta. Margalida,
realitzarà unes simultanees amb els
millors escaquistes de Mallorca i els
quinze primers d'aquest Torneig,

ACTIVITATS DEL CLUB D'ESCACS.

-S'està desenvolupant al llar de Ia
Tercera Edat el IX Torneig social, el
qual finalitza el proper dijous 7 de
setembre i a on els màxims favorits són:
En Gaspar Mas i en Jeroni Bergas, sense
oblidar l'actual campió en Rafel Rotger.

-No oblidem que els dies 2 i 9 de
setembre a les 17'00 hores, i al Llar de
Ia 3a Edat, els equips de Maria,
Porreres i Sta. Margalida lluiteran pel
I Torneig per Equips "Mare de Déu", amb
trofeus donats per l'Ajuntament i Sa
Nostra,

-Després d'aquestes activitats es
configuraran els dos equips que
representaran al nostre poble als

campionats de segona i tercera de
Mallorca,

Enric Pozo Mas,
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Esportiu
FOSTHISA, VA FES BL SBU DBBUT.

L'equip de Maria que en aquesta tenporada
1989/90 jugarà a Ia lliga de futbol
d'empreses, FONTHISA, va fer el seu debut
el passat dia 5 d'Agost en un partit
contra un equipde l'altre grup, U.D Es
CornMediterrani. EIs resultat no podem
dir que fos positiu ja que es va perdre
per 0-2 a Ia segona part, on va fallar el |
fons físic de tots els jugadors locals.
La manca d'entrenaments i Ia forta calor
que feia a l'hora del partit, les 18'00,
va fer que els jugadors notassin en excés
Ia falta d'inactivitat futbolística.
A més d'això cal afegir Ia manca d'alguns
elements de l'equip i el que jugadors no
poguessin acabar el partit ja que devien
de disputar-ne un de futbol sala.
Bl joc desenvolupat en algunes fases del
partit, sobre tot en els primers
quaranta-cinc minuts, el poden qualificar
de acceptable, Ia segona meitat ja va
esser una altra història.
Aspecte negatiu del partit, va esser el
mal estat del terreny de joc, que esprem
que l'Ajuntamen aregli i conservi en el
futur.
Bl segon partit que va disputar, va esser
el dia 13 d'Agost a Sineu, en les festes
de Ia Mare de Déu d'agost, contra elSant
Marc, partit de màxima rivalitat.
Bl que havia d'esser un quadrangular va
quedar reduit a un sol partit Ja que els
equips tenen a nolts d'integrants de
vacances i no es volen conpronetre a
participar.

Bl resultat va esser favorable a
FOHTHISA per 1-2, anb gols de Rafel
Oliver i José Martínez.
Alguns dels'jugadors que no havien jugat
el primer partit, a Sineu si ho feren i
Ia possibilitat de fer canvis sovint, va
permetre el resultat esmentat.
La raanca de fons físic va esser una mica
suplit per un major n6mero de jugadors i
el trionf va esser possible. El partit va
esser un partit clàsic de fora camp i es
va jugar al contracop.

Davant el comançament de Ia temporada que
serà el proper dia 2 de Setembre dins
s'Arenal, Ia plantilla ha estat
completada amb els fitxatges de Miquel
Pastor, Sebastià Cifre i Damià Bergas
amb .la baixa definitiva de Joan Serrano
per problemes físics. .
Recordar que Ia temporada començarà a ,
dins Maria, en Ia segona jornada del
campionat dia 7 de Setembre a partir de
leslJ7'00 contra els Veterans del Soller,
estant inclòs dins el programa de Festes
de Ia Mare de Déu. ,;
L'entrada a aquest i a tots els partits
al llarg de Ia temporada serà gratuita i ;
s'espera que el poblic de Maria recolzi a '
l'equip en tots els partits amb un •
comportament esportiu i animós.

Jaume Mestre Llompart.
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i seguint la
arribàrem fins
pel Torrent de

El mes passat
programació d'excursion
a Sa Calobra, baixant
Pareis,

L'excursió que en principi teníem
programada pel diumenge dia 13 va esser
ajornada una setmana, per tant es dugué
a terme el dia 20 d'Agost.

Partírem a les 6'30 h. des de Ia
Plaça des Pou i a les 8 h. ja ens
disposàvem a baixar cap al Torrent de
Lluc.

Passàrem pol costat de l'ermita de
Sant Pere d'Escorca i per davant Ia
Penya Foradada i cap a vall falta gent.

Ens aturàrem per a berenar a
D'Entreforc.

Després de berenar agafàrem el
Torrent del Gorg Blau fins arribar a Ia
Fosca. Aquí feia una fresça que semblava
que hi havia aire acondicionat.

Seguírem torrent avall passant per
davant Es Degotis,(que a pesar de Ia
sequera d'enguany està rajant més que en
anys anteriors), Sa Cova de ses
Voltetes, Pas de s'Argamassa, Ia Font
del Gorg de s'Olla que enguany està
rajant mentre que l'any passat no ho
feia.

Allà cap a les 13'10 h. arribàrem a
Ia mar. ,/

Prenguérem un bany i cap a les dues
ens anàrem a dinar, una sabrosa paella
que ens tenien preparada al restaurant.

Després de dinar agafàrem el cotxe i
començàrem a remuntar Ia Serra de Sa
Rius cap al Sus de sa Corbata i anàrem a
veure l'estat de l'embassament del Gorg
Blau que es troba sota-mínims.

Cap a les 17 h. seguírem, sense fer
més aturades, fins a Escorca.

Agafàrem els cotxes que havíem
deixats aparcats i anàrem a prendre cafè
al xalet dels sogres d'en Magí i
tornàrem cap a Maria.

PeI mes de Setembre no hi ha excursió
programada ja que estarem en festes.

En Ia propera revista donarem lí
programació d'excursions de Tardor-
Hivern. Text ;Qnofre Sureda Ribas.

Foto:Pere Ribas Colombram.




