
REVISTA OE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL

FEHT<AMtE*Mty
NS 45

MARMDELASALUT

ABRIL 3_99O

• » e2.mJLm. \,t IP «JL.

TC3* T" T1^y V% ^~^ ̂ T* T *̂ ^-" f~~\ T*,T" «̂ 5^̂  T" "AT T T J\jBL* FJjLCjTJS CC7Jvj INLfA



FENT tflRRERftNY 2 l90)St/M>lflf XEditorialmm
Editorial i Susari 2
ÎI Concurs de fotografia, , , , 3
Can ins de r1aliorca 4
Pasqua 6
Poe*es i 61oses 7
EIs iolins de vent a flaria, , , 6
Casa dê Ia Vila 12
VII aniversari de l'Estatut , , 15
Sa Xerradeta 16
Correu Obert 19
Bullit de notícies 20
TaI ço* havia de ser 22
Qpinià; £1 virus 23
A*nistia internacional 24
Oetografia i te*ps 25
Passatesps 26
Carrerany Esportiu 27
Feii Carrerany, Excursi4, , . , 32

:==:r=:ss=s:=:===:::=sssssss==ss:s

EQUIP DE REDACCIÓ

Jause Ferriol Fiol
Pere Fans Pascual
Joan 6elafaert i Kas
Jaufte flestre Llospart
Onofre Sureda Ribas

COL1LABQRAOQRS

~i

ELS PACTES S1HAS D1ACOMPLIR, DIUES, QuE
PER AIXo SoN PACTES. I A MARIA S1HI HAVIA
US DE PESDEST QUE A LA Fi HA ARRIBAT A BOS
PORT, TAL I COM HAVIA D1ESSER. SO ESTRAREM
A VALORAR SI AQUEST PACTE JA VESIA AVICIAT
D1ESTRADA 0 SO, PERo DEL QUE Si N1ESTAM
SEGURS ES QUE EB US POBLE COM EL SOSTRE,
OS ELS POLÍTICS SoS ABABS QUE ALTRA COSA,
VEïSATS, FALTAR A SA PARAULA DOSADA 0 A SA
PROMESA FETA, QUAB ELS ALTRES L1HAB
MABTIBGUDA, BO ES BEB VIST PER SIBGú.

EL PASSAT 16 DE MARC, EB US PLE
EXTRAORDISARI, ELS REGIDORS ELEGIRES UB
BOU BATLE, TAL I COM HAVIEB ACORDAT QUE ES
FARIA EB US DOCUMEBT SIGBAT DAVABT EL
JÜTGB DE PAU, DESPRèS DE LES ELECCIOBS
LOCALS DE L1ABY 1967.

RAFEL: LA GEBT QUE FA AQUESTA REVISTA
ET DESITJA USA LEGISLATURA PLEBA D1EBCERTS
I PROFITOSA PER AL BE DEL BOSTRE POBLE.
ESHORABOSA!
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II CQNCURS-EXPOSICIODE

FOTOGRAFIA "FENT CARRERANÏ"
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Per aquestes properes festes de
Pasqua,la nostra Associació té previst el
II Concurs-Exposició de Fotografia "FEFT
CARRERABY", que tant d'èxit va tenir en Ia
seva primera edició. A Ia mateixa hi
participaren 102 obres i les previsions per
enguany no són, a dir Ia veritat, tan
positives, ja que les obres presentades no
pareix en principi que siguin tantes, si bé
el nivell és semblant o superior. La
dotació econòmica del premis, 60,000'-Ftes.
per a categoria, no pareix que hagui
despertat l'interès dels aficionats.

Les dates de celebració estan previstes
pels dies 12,13, 14 i 15 d'Abril i el lloc
és Ia sala que ni ha damunt el Cafè Ca'n
Tomeu, balconada a Ia mateixa Plaça des Pou
i els premis es fallaran el mateix dissabte
a partir de les 19'00 hores.

En l'edició passada, els guanyadors
varen esser en els distints apartats el
segOents: en el "Tema Lliure" va otbenir el
primer premi na Fina Vázquez Pujol amb Ia

seva fotografia "Paisatge", que va servir
de portada al nOmero de Ia nostra revista
allà per el mes d'abril del 1909. El premi
en el "Tema Maria" va esser per en Guillem
Arrom Llaneras amb Ia fotografia titulada
"Es Recó", mentre que l'autor local no
premiat va esser en Gaspar Mas i Mas amb
"Horabaixa", La fotografia més votada per
elecció popular va esser Ia titulada "Cau
l'horabaixa" de Miquel Morey i Mas.

El jurat, de no haver-hi impresivits
d'ultima hora, estarà format al igual que
en Ia edició anterior per 7 persones. Per
una part, Joan Carbonell Estelrich, es
manescal, personatge aficionat al món de Ia
fotografia i que amb Ia seva "Remington" ha
recollit escenes i racons de Ia nostra vila
al llarg d'anys i que d'aquí a uns pocs
seran fonts de consulta per entendre els
canvis que s'han prodiut a Maria. Un altre
membre serà en Damià Amer, jugador
mallorquí del Reial Mallorca, tot pundonor
i honradesa esportiva i que té previst pel
final d'aquesta temporada Ia seva retirada
dels terrenys de joc, retirada forçada per
una lesió en un genoll. En Rafel Gamundí,
fotògraf de Muro, serà el que posarà Ia
"part tècnica" dins el jurat. Pere Antoni
Pons i Quetglas, antic company nostre aquí
en el consell de redacció i que està
realitzant un interessant treball damunt
races autótones, també formarà part del
jurat. El batle de Maria, Rafel Oliver,
representarà a l'Ajuntament en el certamen,
no oblidem l'aportació econòmica que des de
Ia Casa de Ia ViIa es dóna al esdeveniment.
Tomeu Pastor i Sureda, catedràctic
d'Història i Geografia, i col·laborador en
Ia nostra revista amb el seus interessants
i documentats articles també formarà part
del jurat. Finalment, hem d'anotar el nom
d'un dels components de Ia Junta directiva
de Ia nostra associació, que encara no hem
determinat.

Jaume Mestre.
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PROJECTE DE REHABILITACIÖ

L'Escola-Taller de Kargers es troba
ubicada a Sóller. Començà a funcionar a
les darreries de 1986 promoguda per
l'Ajuntament de Ia Vila i finançada per
I1INEM i el Fons Europeu; és a partir del
mes de Juliol de 1908 quan el Consell
Insular de Mallorca es fa càrrec de
l'Escola,

Destacar el fet de Ia creació de llocs
de feina ja que Ia contractació es fa a
partir de Ia gent que es troba a l'atur.

L'aprenentatge de l'antic ofici de
marger es desenvolupa al llarg de tres
cursos en els quals s'alternen Ia teoria i
Ia practica. EIs alumnes es divideixen en
tres grups de treball rotatius: mentre dos
grups aprenen les tècniques de construcció
de pedra en sec, l'altre realitza l'apre-
nentatge en pedra picada, Ia teoria té un
pes important en Ia formació de l'alumne.

Les matèries que s'estudien són:
matemàtiques, seguretat i higiene en el
treball, dibuix aplicat, etc. L'equip de
persones que participa al projecte està
format per:

- 2 Tècnics de grau superior (Biò-
legs).

- 6 Ïecnics <Geografs, Arquitectes, En-
ginyers, Topografs, etc,..)

- 1 Tècnic de grau mitjà.
- 6 Mestres de taller i capatassos.
- 4 Administratius i auxiliars.
-34 Treballadors de marges i pedra i

forestals.
El professorat que imparteix les diver-

ses assignatures està integrat per tècnics
en Ia matèria: dos mestres margers, un
mestre picador de pedra i un tècnic en
construcció tradicional. Les tasques
d'aprenentatge complementari corren a cà-
rrec d'una pedagoga. La figura del direc-
tor té com a funció més important Ia de
coordinar l'organització del centre.

L'Escola-taller de Margers ha duit a
terme dos ambiciosos projectes:

-Camí del Barranc de Biniaraix; de
traçat molt antic va tenir una gran
importància com a via natural de
comunicació entre Ia Comarca de Sóller i
el PIa de Mallorca. EIs alumnes de
l'Escola-Taller, dirigits pels seus
professors, han realitzat un tasca de
neteja, eixermada i repoblació forestal de
l'entorn del barranc, aixi com Ia
construcció de 350 mts2. de nou empedrat i
150 mts2. de marges.

-Camí de Castelló: via de comuni-
cació entre Sóller i Deià fins a les
darreries del segle XIX, es trobava en raal
estat de conservació. Te una longitud
aproximada de 8 Kms. Entre el resultats
aconseguits pels alumnes figuren Ia neteja
de tot el camí i Ia construcció de 590
mts2, de marges.

El projecte de rehabilitació dels
antics camins de Mallorca vol aconseguir
els segúents objectius:

a) Catalogació. La manca d'un inventari
i documentació dels antics camins públics
o amb dret de pas, fa que sigui necessari
una investigació per a Ia recerca i
catalogació dels camins.

b) Valoració. A partir de les dades
recollides es farà un ordre de preferència
en funció dls valors arquitectònics,
històrics, paisatgístics, naturalístics,
didàctics i d'ús dels camins.
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DELS ANTICS CAMINS DE MALLORCA

c) Festauraci6. D'acord amb el corres-
ponent projecte es durà endavant Ia
restauració i rehabilitació dels
principals camins públics o amb dret de
pas, fent miradors, menjadors, abeuredors,
etc als llocs més adients pels
excursionistes.

d) Rivulgació: La divulgació del
Patrimoni natural i arquitectònic de Ia
nostra ruralia, l'educació i Ia sensi-
bilització de Ia població, és fonamental i
indispensable si volem conservar pel futur
el ric llegat dels nostres avis.

e) Foment de i'us públic: En els
darrers anys s'ha vist accelerat el procés
de privatització i tancament dels camins
públics i dels camins amb dret de pas, La
manca de civisme , juntament amb el canvi"
de propietat han fet que molts camins
públics o amb dret de pas hagin estat
tancats; fent-se necessari promoure
mesures legislatives en relació al
tradicional dret de pas,

La restauració de l'antiga xarxa viària
de Mallorca és una contínua demanda dels
diferents sectors culturals de l'illa.
Entitats culturals de diferents caires,
preocupades per Ia conservació del
Patrimoni Històrico-artístic i per Ia
degradació i empobriment del Patrimoni
Aatural • o dedicades a l'esplai,
reiteradament han mostrat Ia seva
preocupació per Ia pèrdua i privatització
dels camins empedrats de l'illa. EIs
darrers anys s'ha vist accelerat el procés
de degradació i pèrdua del Patrimoni
Arquitectònic rural. La destrucció dels
camins empedrats, Ia cimentació de
marjades, Ia destrucció d'aljubs,
barraques, canaletes, etc,,. està a
l'ordre del dia. La ignorancia i Ia major
capacitat d'intervenció per part de l'home
sobre el medi natural està posant en
perill el futur de part del Patrimoni
Arquitectònic i natural de Mallorca.

Tant a nivell internacional com esta-
tal, Ia sensibilització i Ia preocupació
per recuperar els antics camins públics
han fet que poc a poc es vagin iniciant
campanyes i projectes de restauració i
rehabilitació dels camins medievals, com a
vies alternatives per l'excursionisme, pel
turisme, per l'esplai, etc...

La restauració i rehabilitació de
l'antiga xarxa viària, servirà per
potenciar Ia vida econòmica i cultural de
les Serres cap a altres tipus de turisme:
hostelatge, guies, etc,.. respectant els
seculars valors naturals 1 arquitectònics
de Ia ruralia i de les Serres de Mallorca,

Jaume Mestre.
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"PASQUA"
Bl Fill de l'Home, vencent Ia mort, Ia

covardia, el fracàs, Ia creu i el desencis,
s'ha convertit en I1HOME SOU,
Aquest Home Nou quan es troba amb els seus,
el dia de Pasqua, els escomet amb un crit
d'alegria i seguretat: NO TINGUEU POR!

Aquest és el clam per una Nova
Humanitat: Fora Ia por!

Aquesta és Ia gran tasca dels qui volem
lluitar per creure i estimar: Acabar amb Ia
por.

Aquesta és Ia tamborada de Vida per a un
dematí Pasqual:Que morin totes les pors!
Que ressucitin tots els coratges! Que
ressucitin totes les llibertats! Que morin
tots els temors! Que morin totes les
enveges! Que ressucitin totes les
confiances!

La Historia, Ia malhaurada Història
nostra, Ia desgraciada Història de
Mallorca, no es més que un seguit
d'històries d'una gent que ens na ofegat
amb el dogal de Ia por,

EIs de dalt, els qui comanden, els
nostres cossos i les nostres ànimes, les
nostres cases i les nostres vides han
aconseguit que arribem a tenir por a tot:
al sexe, 3 Ia política, al pensament, al
desig, a Ia curolla, a Ia tendresa, a Ia
singularitat, a Ia paraula, a Ia
sinceritat, a l'amistat, a Ia veritat, a
Déu,...

Home Nou és aquell que se'n riu de Ia
por, de les pors i dels qui les fan i les
imposen. Perquè Ia por vista de prop no és
res. Perquè el dia que les ovelles ens

<?'
A-

ajuntem, caparrudes i valentes, per
envestir, per mostrar cara als cans que ens
lladren i mosseguen, aquest dia, els amos
del món, els amos d'aquest món i de
l'altre, es quedaran ben tots sols.

Bs quedaran fins i tot sense cans.
Prou de fuites! Prou de covardies! Prou

d'anar amb el cap baix! Prou de viure dins
Ia por!

PASQUA VOL DIS CORATGB I LLIBERTAT!

Jaume Santandreu.
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Sa panada m'heu de dar
grossa i apreferida
si deis que no és beneïda
noltres manan s'escolà.

Si deis que heu fetes panades
i no mos ne voleu dar
es xot que vàreu matar
tornará ressucitar
i vos matará a sucades.

Dau-nos coca o flaor
o robiol o panada
0 un tros de sobrassada
o un ou des nieró.

Madona, sa vostra filla
si no en té d'enamorat,
que en trii un que Ii agrat
de sa nostra companyia.

Sa panada és que importa,
madona, pers cantadors,
si Ia teniu, dau-la-mos
que aixó será honra vostra.

Vaig fer Pasqua abans del Ram
arob sa roeva enamorada
una carta m'ha enviada,
des governador firmada
que si no hi vaig m'hi duran.

Si no mos dau sa panada
no Ia vos agrairem
1 a sa filla Ii direm
demà quan l'encontrarem
retada, mès que retada.

Sa madona sortirà
de dins sa cuina abrigada
i dirà a sa criada
donau-los una panada
de ses més grosses que hi ha,

Noltros som quatre germans
n'hi ha de petits i grossos
no mos deu panada amb ossos

que Ia darem a els cans,

El Dijous Sant de Ia Cena
no vârem fer processó
perquè es batle i es rector
enguany mengen gripi plena.

8$E*S' ̂y&ox

El Dijous Sant de Ia Cena
Cristo va fer testament
va deixar l'esglèsia plena
del Senyor qui s'anomena
el Santissim Sacraaent.

Som tres o quatre fadrins
qye anam cantant sa panada
dau-la-mos grossa i gruixada
de catorze paras d'alçada
i altres tants de rotlada

que hi poguem fer el ball dedins.

Senyor rector de Maria
venim a visitar-lo
per sa coca o es flaor
si voleu esser companyo
de sa nostra companyia
per molts d'anys i alegria
mos pugui dir es sermó.

Malderaent cantem panades
no és que n'anem endarrer
és que un ball hem de fer
de fadrines i casades
i heu de venir ben mudades
que hem de ballar molt i bé.

ffoltros som un escodró
que no ho havíem estat mai
i si som cora es d'antany
que sols no varen fer ball
tancau-mos dins sa presó.

Hem passat el Ram
i ja ve sa fira
sa famelleta el mira
com tots sospetxam
i amb alegria
vorem famelletes
que de poncelletes
roses floriran,

Les han contades els "joves" de Ia Tercera Edat.
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ELS MOLINS DE VENT A MARIA

i. IRTRODUCCIÖ:

Fins a l'acabament del seg-le XIX s'aixecaven arreu de tot Mallorca torres de molí
de vent tant per moldre cereals con per a extreure aigua de pous. Maria no fou una
excepció i entre els segles XVII i XIX s'hi anaren dibuixant torres de pedra que amb
el temps deixaren de funcionar i, àdhuc, d'existir.

Creiem que era un deure, com a interessats pel passat històric, íer-ne un article
per tal de recordar una mica, als més joves, l'altra fisonomia de Maria, Ia d'abans
del segle XX.

Com a poble d'interior de l'illa,
planer i de terres gruixades, Ia principal
activitat era l'agricultura de secà i de
cereals.

La propietat rústica, en mans de grans
propietaris forans, dificultava el
desenvolupament del pagés jornaler.
Aquests grans propietaris eren: els
senyors de Montblanc, els senyors de
Koqueta, els senyors de Son Perot, els
senyors de Son Eoig,i, els senyors de
Deuiosal, es Rafal Roig, Es Pujol, Es
Fujoiet, ... Exceptuant Montblanc, que
estava allunyat i aïllat del nucli de
població, les altres propietats s'anaren
establint: primer en petits solars als
extrems de les propietats de Roqueta
<carrer Major i Sa Raval), de Son Roig
<Son Puig), d'Es Pujolet
Corbates, Son Monjo, Sa
d'Es Gassons (sa Carrera
més tard (segles XIX i
totalitat d'aquestes

<carrer de Ses
Quintana, . . . ),
Flana), etc; í,
XX), Ia quasi

possessions
s'establiren entre petits i mitjans
propietaris.

Aquest jornaler depenent dels grans
propietaris veia com, al màxim on podia
arribar era a un trast de terra on anava
fent Ia casa. peró estava fermat al
"senyor" a base d'impostos <censals,
alous, fadigues, , . , ).

Serà a partir de 1840 quan comença un
petit canvi, conseqüència dels establits
d'Es Pujolet <verbal 1040 i jurídic 1643),
Deulosal, Es Rafal Roig,
Gassons, Sa Font, Son ffiell
Roqueta, . . , , donant accés

Bs Pujol, Es
Es Rafal Sou,
al jornaler a

Ia petita i mitjana propietat. L'única
propietat que es mantindrà sense establir-
se serà Ia de Montblanc, que no ho farà
fins a Ia segona meitat del segle XX.

2. CROSOLOGIA I SITUACIÓ DELS MOLlIS
Un cop analitzades les fonts

documentals dels segles XIV, XV i XVI
existents a l'Arxiu del Regne de Mallorca
i a l'Arxiu Municipal de Santa Margalida,
no hem trobat o no ens hem topat amb cap
dada que faci referència a l'existència o
construcció de molins.

La primera font documental municipal
que ens indica referències a molins són
els STIMS (1) de l'any 1694. üna
referència concreta a un molí particular
Ia trobam l'any 1656, als protocols
notarials, Es tracta del molí del que
n'era propietari mossèn Joan Font i Roig,
ciutadà. Hi consta també una superfície de
dues quarterades. Estava estimat en 610
lliures. L'any 1656 el trobam com a molí
de Sa Garriga i l'any 1714 com a molí d'Es
Figueralars <2). Actualment és conegut com
a molí d'En Nepto a Son Puig.

També del sergle XVII i documentat (1)
tenim un "Molí de vent i mitja quarterada
de terra de Joana Pasqual, muller de Rafel
Berga, àlies Blay, estimat en 400
lliures". Aquest molí encara no està del
tot enderrocat i és conegut per Molí d'en
Blai, al carrer Major,

Ja més lluny del primitiu nucli urbà,
peró també al segle XVII, tenim el molí de
vent de Ia possessió d'Es Gassons de
Joanot Desclapés, que estava estimat en
550 lliures U), Aquest molí, per les
indagacions que n'hem fet, degué funcionar
fins a Ia dècada de 192O-30, Segons ens
consta documentalment (3), l'any 1913 hi
romanien Gabriel Quetglas Tugores, Joana
Ma Roig i el seu fill. El seu
enderrocament és recent i, per aixó, sabem
Ia seva localització. A més ens ha quedat
el topònim Sa Rota des Molí, a l'acabament
de sa Carrera Plana.
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ELS NOLINS DE
Molins que datam com a del segle XIX,

si bé no en tenim constància documental
són:

a). MOLi DB CA1S GUAL a Bs Pujolet. La
data que hi ha a les moles és de l'any
1856. La creiem una data molt probable

Fotografia: Moles des Molí de Ca'n Gual.

sabent que Es Pujolet es va establir l'any
1840-43 i, documentalment no ens consta
que l'antic propietari Joan Antoni
Zaforteza i Morro, abans Ferrer de Sant
Jordi, comte de Sta. Maria de Formiguera,
en tingués cap a les seves propietats.

b). MOLi DE CA1S COTo a Es Pujolet. So
l'nem trobat documentat, si bé sabem que
Miquel Pastor Soig "Cotó", fill de Pere i
d'Antònia, va establir una part d'Bs
Pujolet, del que n'era propietari el Comte
de Formiguera, els anys 1Ö4CH43; i que el
seu fill Pere Pastor LLompart romania al
molí fins que es traslladà al carrer d'Es
Pou. Es degué construir entre 1665 i 1575.

c). MOLf DE DEULOSAL. Cronològicament
és el darrer molí de vent. Sabem que una
part de Deulosal fou comprat al Comte de
Formiguera per Miquel Pastor Mas "Cotó",
segurament parent de l'altre Miquel
Pastor, Tenia una superfície de 37
quarterades, 2 quartons i 11 destres. La
construcció del molí l'hem d'apropar a
l'any 1ÔÔO. és l'únic molí que tenia Ia
doble finalitat de moldre cereals i treure
aigua, La torre del molí resta separada
d'un pou ovalat de gran bellesa.

Tots aquests molins funcionaren fins
als voltants de 1930. I quant a Ia seva
situació tots els molins esmentats,
excepció feta de dos, estaven situats als
turons, per aprofitar millor el vent.
Somés el Molí des Gassons i el de
Deulosal estaven enclotats, peró en un
canal on el vent hi bufa molt fort.

Ja per acabar, voldríem recordar a qui
pertoqui que el nostre poble necessita
d'un ISVESTARI CULTUSAL abans que el
temps, les dificultats econòmiques de
conservació per part dels particulars, el
desconeixement, Ia manca d'assessorament,
etc, ho facin iressoluble. Hi ha racons
del casc urbà, com cases aïllades,
portals, finestres, cuines, façanes,
torres de moli, mirdors, cases de
possessions, casestes de camp, talaiots,
etc, que ens han deixat esglaiats per Ia
seva bellesa i el seu valor arquitectònic.
Imaginem-nos el valor que tendríem a
Maria, si s'hagueren mantingudes les
formes externes a carrers com el carrer

Fotografia; MoIi de Ca'n Cotó.
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Major, Sa Raval, Ses Corbates, Font i
Roig, Carrer de S'Adrogueria, Plaça de
DaIt. Quasi tot s'havia mantingut fins a
l'any 1965, Un progrés "sui generis", ens
ho ha fet malbé i tots en pagarem les
conseqüències.

Fotografia: MoIi de Son Puig,

SOTA: Quan ja teníem elaborat l'article ha
arribat a les nostres mans un reportatge
aparegut al Diari de Mallorca (18-111-90?.
La seva autora na Margalida Sureda, fa un
recorregut prou interessant a un grapat de
molins ja esbucats o existents del terme
de Maria.

<1) Arxiu Regne de Mallorca D.1255 (1694?.

(3) "Lista para Ia suscripción a las obras
de Ia iglesia, 1913." Arxiu Parròquia de
Maria. Aprofitam per donar les gràcies al
mossèn Pere Fons per posar al nostre abast
tota quanta documentació hem volgut
consultar.

(4) Amillarament de l'any 1863.

(2)
Notarials, Notari Estela,

Protocols Fotografia: MoIi d'en Blai,

EIs molins de vent a Maria

BARTOMEU PASTOR I SUREDA
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Casa de Ia îIa
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Sessió ordinària amb amb
assistència de tots . els seus
components. Es prengueren els
següents acords:
1.- Aprovar, per unanimitat, l'acta
de Ia sessió anterior(22-2-90).
2.- Aprovar, per unanimitat,
acceptar com a data per a celebrar
el PIe Extraordinari d'elecció de
nou Batle, el dia 16 de Març.
3.- Aprovar, per unanimitat,
concedir les següents subvencions a
compte :
- 50.000 pts. al Club Ciclista pel
Trofeu PIa de Mallorca 1990.
- 75.000 pts. a l'Associació
Cultural Fent Carrerany pel II
Concurs Exposició de Fotografia.
4.- Aprovar per unanimitat,
informar favorablement Ia petició
de Martina Vives Colombram per a Ia
construcció de vivenda unifamiliar
aïllada, en Ia finca denominada "Es
Serral".
5.- Aprovar, per unanimitat,
sol.licitat una subvenció de
122.375 pts. per a l'adquisició
d'un Vespino al PIa Singular de
Policies Locals de Ia Conselleria
Adj. a Presidència de Ia C.A.
6.- Aprovar, per unanimitat, les
següents despeses:
- 188.160 pts. a Fonthisa per
treballs al carrer Cervantes.
- 240.701 pts. a MACAS per repara-
cions a l'enllumenat públic.

166.867 pts. a MACAS per instal-
lació vestuaris Camp d'Esports.
- 344.960 pts. a GEMA, honoraris de
direcció d'Obres de Ia Piscina.
7.- Aprovar, per unanimitat, 5
expedients d'obres.
8.- Precs i Preguntes: Es formula-
ren els següents:
El Sr. Rafel Oliver formula el

prec de què es contacti amb GESA
per a Ia instal.lació d'un trans-
formador al Polideportiu Municipal.

Així mateix, de què es formuli
queixa formal a Ia referida
companyia per les baixades de

tensió en diverses zones del casc
urbà.

Finalment, formula el prec de
què, vists els darrers esdeveni-
ments ocorreguts al Polideportiu
Municipal es parli amb els respon-
sables dels interns de "El Patriar-
ca".
- El Sr. Batle i el Sr. Miquel
Torelló formulen el prec de què es
remeti escrit als responsables dels
interns de "El Patriarca" prohibint
l'ús de les instal.lacions del
Polideportiu. La qual cosa és
acceptada per tots els assistents.

PLE ORDINARI DE DIA 16 DE MARÇ
No hi assisteixen, sense

excusa prèvia, els regidors Srs.
Bartomeu Bergas i Antoni Morey. Es
prengueren els següents acords:
1.- Aprovar, per unanimitat, l'acta
de Ia sessió anterior(5-2-90)
2.- Aprovar, per unanimitat,
sol.licitar Ia inclussió dins el
PIa d'Instal.lacions Esportives del
CIM, l'obra Construcció de Vesti-
dors i Instal.lacions Complementà-
ries amb un pressupost de 10
milions 853.734 pts.
3.- Aprovar, per unanimitat,
solicitar Ia inclussió dins el PIa
d'Obres i Serveis de 1990 del CIM
de les Obres Reforma de les
Escoles, amb un pressupost de 20
milions 557.446 pts. i Reforma i
Millora de l'Enllumenat Públic, amb
un pressupost de 5.988.246 pts.
4.- Aprovar, per unanimitat, el
projecte de contracte de préstec de
6.000.000 pts amb el Banc de Crèdit
Local per a finança parcialment
l'Obra de Captació i elevació
d'aigua potable i depòsit regula-
dor .
5.- Aprovar, per unanimitat, Ia
rectificació anual del padró
municipal d'habitants que a 1 de
gener de 1990 ascendeix a 1875
habitants (919 homes, 956 dones).
6.- Abonar 52.525 pts. a tot el
personal que hagi prestat serveis
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tot l'exercici de 1989 i aprovar
l'increment del 1'2 % sobre les
retribucions brutes a 31 de
Desembre.
7.- Aprovar, per unanimitat,
delegar les competències en matèria
de recaptació de l'impost sobre
vehicles de tracció mecànica, en Ia
Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
8.- Precs i Preguntes: Ningú va
fer-ne ús.

PLE EXTRAORDINARI DE DIA 16 DE MARC
No hi assisteixen, sense excusa

prèvia els Srs. regidors Bartomeu
Bergas i Antoni Morey. Es prengue-
ren els següents acords:
1.- Acceptar i assebentar-se de Ia
renúncia del Sr. Batle al càrrec,
renúncia presentada per escrit el
dia 9 de Març de 1990 i que es
llegida prèviament pel Secretari.
2.- Elecció de Nou Batle: El
secretari dóna lectura als articles
que estableixen el procediment
d'elecció de nou batle, establint
que els candidats són els caps de
llista de les passades eleccions,
manco els d'UM i IDM que encapçalen
les llistes els següents de les
mateixes per les renúncies al
càrrec de Batle.

El Sr. President proposa que Ia
votació es faci nominal, essent
acceptat per tots els assistents.

El Sr. Miquel Torelló demana al
Sr. Rafel Oliver que expliqui el
seu programa.

Contestant-li el Sr. Rafel
Oliver que continuaria Ia política
iniciada pel propi Sr. Miquel
Torelló i seguida pel Sr. Magí
Ferriol. Indicant, a més, que
estaria obert a les propostes de
tots els grups, incluits els
regidors del grup municipal del
Partit Popular i dels ciutadans del
municipi en general, tot això, per
tal de fer el programa previst.

Feta Ia votació i l'escrutini,
es produí el següent resultat:
Rafel Oliver Mas, 5 vots.

Miquel Oliver Gual, 2 vots.
En vista del resultat, i

havent obtingut majoria absoluta,
el president proclamà Batle electe
a D. Rafel Oliver Mas, passant
aquest a prendre possessió,
prometent el càrrec de Batle i Ia
Constitució..

Acte seguit passà a presidir
Ia sessió i dirigí unes paraules
als assistents, agraint als
regidors el vot donat i al públic
per Ia seva assistència, sol.lici-
tant Ia col.laboració de tots els
regidors i de tot el poble per a Ia
bona marxa del municipi i manifes-
tant estar obert a tothom.

COMISSId DE GOVERN DE DIA 22 DE
MARg

Sessió ordinària, a Ia qual hi
assisteixen tots els seus compo-
nents. Es prengueren els següents
acords :
1.- Aprovar, per unanimitat, l'acta
de Ia sessió anterior(8-3-90)
2.- Aprovar, per unanimitat,
sol.licitar subvencions a Ia
Conselleria de Cultura per progra-
mes i activitats esportives per a
1990.
3.- Aprovar, per unanimitat, les
següents despeses:
- 600.000 pts. a Tecnosport, per
reforma dels vestidors del Polide-
portiu.
- 150.000 pts. a Tecnosport per
unes canastes de Bàsquet.
- 402.078 pts. a MACAS, per
il·luminació piscina.
- 162.384 pts. a Radio Borne, per
equip transmissor, antena i màstil.
- 249.999 pts. a Radio Borne, per
equips portàtils, amb carregadors i
fundes.
4.- Aprovar, per unanimitat, Ia
liquidació del Pressupost Municipal
de 1989.
5.- Precs i Preguntes: El Sr. Batle
formulà el prec de convidar als
regidors del Partit Popular a les
reunions de Ia Comissió de Govern
en qualitat d'oients.
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En qüestió d'aigües, volem posar
Mallorca al corrent.
L'aigua corrent ha passat d'esser un
privilegi a constituir una necessitat
per a Ia vida moderna La construcció
de ponts i aljubs fou Ia primera
passa. La canalització de l'aigua, Ia
segona Avui els pobles de Mallorca
han crescut i s'han desenvolupat,
però molts d'ells encara no compten
amb aigua canalitzada, m tampoc
amb una adequada xarxa de
clavegueram
Per a pal.liar aquestes deficiències, el
Consell Insular de Mallorca ha posat

en marxa un PIa de Sanejament i
Abastiment, un pla d'aigües per a
posar Mallorca al corrent.

PLA DE SANEJAMENT I
ABASTIMENT D'AIGÜES
A LA PART FORANA

Un pla per a millorar

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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CBLBBKACIO DBL, VII ANIVBKSAKI DE

L,'AKKOVACICO DB L'E&TATUT D'AUTONOMIA.

Dies passats es celebrà a Ia Seu del
Parlament Balear de les Illes Balears el
VII Aniversari de l'Aprovació de l'Estatut
d'Autonomia,

A l'acte assitiren les primeres
autoritats, representants de les nostres
institucions, nombrossos batles i
personalitats del mon cultural, artistic i
econòmic de les nostres illes.

El President del Parlament Balear,
Jeroni Albertí, pronuncià unes paraules de
caràcter institucional remarcant que
l'origen i fonament del nostre Estatut, no
és altre que Ia Constitució, per tant "Ia
voluntat indeclinable d'estar i viure dins
el límit que ens imposa Ia Constitució, va
unida a Ia voluntat també indeclinable
d'acceptar únicament aquest límit i no
d'altres".

El President Albertí, reivindicà de
manera clara Ia reforma definitiva de
l'Estatut.

Finalment, resaltà els problemes que ens

deriven del fet de que els Diputats siguin
al mateix temps membres del Consells
Insulars, fet únic entre totes les
Comunitat Autònomes. Afirma que
"l'experiència ha demostrat que, al marge
d'avantatges que s'hi puguin veure ès

si més no, per a Ia
i l'autonomia d'ambdues

Que Ia reforma de l'Estatut
pot assolir al màxim de
sino que, passats els cinc

esdevengui 1 ' instrument

perjudicial,
independència
institucions,
únicament ès
competències,
anys, tambè
politici jurídic que allunyi les mancances,
per a assegurar un desenvolupament harmònic
i positiu de les Institucions i esdevengui
l'eina per a construir el futur"

Acabà diguent que el Parlament Balear ha
estat treballant, malgrat les crítiques per
aprofundir dins l'autogovern de Ia nostra
Comunitat Autònoma.

Gabinet de Premsa del
Parlament de les Illes Balears.
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SA XERKADLTA:
A Ia fí! Després d'un estira-i-afluixa més
espectacular que res, en Rafel'ha accedit a
Ia batlía tal i com pertocava
l'acompliment del pacte subscrit entre les
tres agrupacions que s'han repartit -fins
ara- el poder, en aquesta legislatura.

COA HAS VIST TOT AIXo DE SA ISVBSTIDURA COM
A BATLE SOU ?

Crec que es problema, allò que na creat
tota aquesta tensió no na estat Montblanc,
ni ses Sormes Subsidiàries, sinó ses
properes eleccions. Crec que sa majoria de
regidors havien vist que aquest any i mig
escàs que falta per ses eleccions és
fonamental i que si noltros dúiem una
política ben feta no els afavoriria, A més,
si pensam a nivell d'Illes com estan el
P.P. i U.M, és normal que passàs allò que
va passar. Ja no era un problema local,
sinó que va passar a ser un problema més
general, S'hi ha prou de veure ses
declaracions que ha fet en Guillem Vidal
vice-president del Consell o el batle
d' Inca sobre aquest tema per veure que era
un problema que ja havia sortit de Maria,
però que es Pacte s'havia d'aguantar,
perquè sinó resultaria perjudicial per sa
bona imatge d'U.M. Si haguessin pactat el
P.P. i U.M, a Maria, hagués resultat nefast
de cara a ses pròximes eleccions, en canvi
aixi sempre podran dir que ells han
respectat es Pacte,

VALORACIÓ DEL PACTE

Ja he llegit ses declaracions d'en Magí
sobre es Pacte. £11 pensa que a pesar de
tot ha estat positiu. Jo no és que fos molt
optimista de bon començament, vista sa
manera com se feia, Soltros proposàvem que
es batle fos es de sa llista aés votada, ée
clar que això mos beneficiava, però això de
setze mesos cadascun donava sa lapresslò
que eren ganes de comandar més que res. Jo
no crec que es pacte hagi estat positiu i
dubt que si fos ara el flrmàs. Es cert que
hi ha hagut coses positives però cadascun
ha comandat quan ha estat es batle. Quan ho
era en Miquel se feia allò que ell deia i
amb en Magí, igualment, Esper que ara no

sigui igual. De fet faig comptes delegar
feines i funcions i fomentar ses comissions
que tenim. Esper que en Tomeu Bergas
accepti sa Comissió d'Obres que ja tenia
amb plens poders per fer i desfer, amb tota
s'autonomia del món. Hi ha hagut falta de
comunicació amb sos integrants des Pacte.
Crec que sa imatge que hem donada no ha
estat bona.

COM HO SOLUCIOSARIES?

Actualment passa una cosa i és que tots
es problemes van a caure damunt es batle.
Per exemple amb so personal de s'Ajuntament
no he de ser jo, es batle, qui ha de
solucionar es problema o problemes que
puguin sorgir amb so funcionariat, sinó una
persona que tengui delegada aquesta funció;
amb ses obres ha de passar exactament sa
mateixa cosa, es problema l'ha de
solucionar en Tomeu, si és que admet sa
Comissió d'Obres; amb cultura ha de decidir
en Magí, i així casacú dins sa seva part o
comissió. Això que ha passat fins ara ha
duit problemes. Jo vaig tenir problemes amb
sos vestidors des Poliesportiu perquè vaig
encarregar una obra sense consultar-ho.
ElIs sabien que per fer sa piscina,
s'havien de fer uns vestidors nous -es que
hi havia feien nosa-. S'havíem parlat a
plens i comissions de govern, Es cert que
no hi havia pressupost, però jo en vaig
xerrar amb so contractista i em va dir que
era igual, que si no cobrava enguany, ja
cobraria l'any que ve. I vaig tirar
endavant. Aquí el regidor d'obres es va
enfadar perquè ell no havia controlat
aquelles obres.- En certa manera tenia raó;
però jo sí que ho sabia com se feien
aquelles obres perquè entraven dins s'àrea
que jo controlava. Es cert que era un tema
d'obres dins un tema esportiu; però és que
en Tomeu donava poca acció a parlar-ne, bé
perquè venia poc per s'Ajuntament, bé
perquè se'n cuidava poc d'aquelles coses, i
és clar, arribava un moment en què cadascú
feia allò que Ii semblava millor, EIs qui
tenien competències les tenien poc
definides i això és una cosa que hauríem de
clarificar. A partir A'i>.ra Ia
responsabilitat de les Comiss< . )>r- de ser
total.
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amb Rafel Oliver, batle

PROGKAKA D1ACTUACIOSS: SORKES SUBSIDIÀRIES

Jo pens sincerament que sa Comissió
Provincial d'Urbanisme no l'aprovarà; en
primer lloc pes tema de Kontblanc i també
per sa manera com estan fetes. Crec que
s'hauran de fer de bell nou. Si és així
m'agradaria que gent mínimament preparada,
de Maria, hi participàs. Això de canviar es
traçat d'un carrer només perquè dues o tres
persones de Maria ho proposassin an ets
arquitectes, sense sebre ses arrels des
problemes, s'hauria d'evitar. Crec que allò
que s'hauria de fer és deixar de banda
Kontblanc i fer unes Normes Subsidiàries
per Karia i en funció de Maria. Una vegada
fetes, podríem començar a parlar de
Montblanc; no fer unes Normes en funció de
Montblanc, tal i com s'ha fet ara.

VuIl deixar ben clar que noltros no
estam en contra de sa urbanització de
Montblanc, com no ho estaríem si se
plantejàs sa urbanització de Son Roig.
Tampoc no creim que ses normes hagin de
tenir un caràcter restrictiu com tenen ara,
sinó que poden tenir un caràcter expansiu,
si això mos pot beneficiar, Allò que ha
passat és que es tema de Montblanc no ha
estat gens clar des des començament. Si han
vengut aquí només ba estat perquè aquí no
teníem normes i això els convenia. Potser
si sa urbanització no fos tan grossa i

noltros decidíssim ses conaicions, ~a
nostra opinió seria diferent. Sempre tenint
en compte que s'hauria de supeditar ¿s
Maria. Aquestes presses, que nomes
interessaven a s'empresa. 10 mos han
agradat. Aixo de sa zona verda, tampoc no
s'ha explicat prou ->e. 5o s'ha consuit,at
amb sos veïnats afectats. per evitar
problemes i s'ha creat una srran poièmica,
Si no volem problemes .10 nem d'estar a
s'Ajuntament

Si sa Comissió Provinciai diu que sí .
mos ho estudiarem i aecidirem: i ai:co que
diuen que en Safel posarà traves aquí L
allà, jo no en faig comptes, ?are tot allò
que sigui possible, ?erque n.o ;'aprovi.
però de sa manera mes Iegai possible. Pero
jo també me dec a una najoria i i'ae de
respectar, Si noltros vessim que ses coses
tiren per un camí -;ue "O 3ras agrada, sa
solució és molffacii. ^resentar sa dimissió
i partir.

ESPORTS, ESTITATS I TEMES CULTURALS

M'agradaria aconseguir una major
coordinació de ses entitats de Maria i fer-
ne una espècie d'Associació, per tal de
millorar ca programació de ses activitats i
fer altr^- coses, per exemple amb so tema
de s'esp escolar. Respecte dets aspectes
cultura.) Myò és una competència d'en
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"SA XERRADETA" AMB: el
Magí. Ara bé, una cosa que sí que
m'agradaria fer és un cartell, o un dossier
amb sos batles que hi ha hagut a Maria i
fer-ne una mica d'història de cadascun.
5'hem de parlar.

Com que ara se fa un cadastre nou, a
partir de l'any que ve fins i tot es solars
buits hauran de tenir un número i haurem de
canviar se plaques per actualitzar-los,
Teníem pensat revisar això dels canvis de
noms des carrers. Crec que hi ha canvis que
es poden rectificar i millorar. Si sa Plaça
de DaIt era sa Plaça Major, ho hauria de
tornar a ser. teníem pensat plantejar-ho a
en Magí i si pareix bé dur-ho a un ple.

GRAVERES I EMBELLlMEST DES POBLE

Som conscients des tema de ses graveres
i l'hem de solucionar, encara que sa cosa
no és tan fàcil, perquè n'hi ha una que és
propietat d'en Siquier i n'hem de parlar
amb ell.

Respecte dets arbres que sembràrem, com
que ara ja ha passat es temps de podar-los,
els hem tret ses xupes i l'any que ve
rebran sa primera podada. Amb so tema des
contenidors des fems també hi ha problemes.
Fan olor si no se fan nets regularment, i
ho hem de fer. Intentarem dur-ne uns quants
més.

ADMI5ISTRACIÓ DE L1AJUSTAMBST

Crec que s'Ajuntament està mal enfocat
de cara a sa gent. Això ha quedat petit. Hi
ha vegades que s'hi acumula molta gent i un
no sap per on començar. Faré una reunió amb
sos administratius i personal de
s'Ajuntament per organitzar una mica ses
distribucions de feina. També és cert que a
Maria no podem fer un horari tal com fan
altres Ajuntaments més grans i més
burocratitzats. Intentarem canviar sa
distribució i aprofitar millor es pis de
dalt que ara per ara no està aprofitat. Sa
cotxeria que hi ha an es costat de ses
oficines i es corral són plens de coses que
poden anar a parar a aquell local des
Pesador des Porcs.

ALTERNATIVES ECOSòMIQUES

Alternatives a tota sa problemàtica que
pateixen es pobles des PIa de Mallorca no
en tenim. Sa trista realitat és que ben ,
poca cosa podem fer en aquest aspecte per
treure més pressupost per s'Ajuntament, que
impliqui majors possibilitats d'actuació
municipal i no dependre tant de ses
subvencions. Es pobles de sa costa com més
pressupost tenen més coses poden tenir.
Estan informatitzant ets ajuntaments, estan
fent prestacions socials, etc, i aquí no
tenim pràcticament res. Un pic per setmana
ve un assistent social que a més de Maria
duu sis pobles més. Ja me diràs?. Crec que
per moltes alternatives que presentem si es
sistema de distribució de doblers no canvia
no hi ha res a fer. S'ha parlat de fer un
polígon industrial a veure si podia
interessar a empreses de Ciutat. Però si
vénen aquí serà per cercar duros a quatre
pessetes, per res pus.

TE PRESSIOSS US BATLE?

En un primer moment quan em donaren sa
vara no Ii vaig donar gaire importància, no
vaig sentir res especial. Ara bé, s'ajuda i
es suport de sa gent, es dies abans de sa
investidura no l'oblidaré mai, perquè eren
uns moments fotuts. Sa gent veu es batle
com una persona diferent, Es paper des
batle ve com a massa mitificat i això sí
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batle Rafel Oliver

que se nota. Me sabria molt de greu haver
de canviar de manera de ser només pes fet
d'accedir a sa batlia. Si una cosa te falta
és es temps per donar solucions a totes ses
coses que tu veus.

ISDEPESDEST DISS DEL P.S.O,E.

El PSOE sempre ha respectat sa meva
independència. Es partit m'ha ajudat molt.
Bo estic afiliat, ni pens afiliar-m'hi;
però és que a més a més no m'ho han exigit
mai.

Voldria des d'aquí fer una sol,licitud
de col·laboració a tothom, estar obert a
tothom, sigui qui sigui i vengui d'on
vengui.

JQAS GELABEST I MAS Ŝ8̂ fc. ™»__.—·""̂ '

CORREU OBERT
BON DIA RAFEL

Has arribat a Ia vara. Segur que quasi
no t'ho pareix. El darrer d'una vara
compartida entre tres: un poc perhom com a
bons germans. Encara que, de vegades, som
més germanastres que germans o germans
bords, o inclús ho tenim bo de fer el
mirar-nos com els fesols. Poc ha faltat
perquè els teus germanets no et donassin el
vot, però a Ia fi el t'han donat suficient,
encara que no tots.

Ara tu no paguis amb Ia mateixa moneda.
Pensa que representes una família, Ia
socialista, Ia republicana, que en cap
moment ha cercat venjança, sempre s'ha
conformat amb Ia seva sort i el seu
treball. Ha estat una família humiliada,
però no vençuda: una família trepitjada,
però no caiguda: una família morta, però no
enterrada.

Ara tu, amb el teu grup, ressucitau i
encarnau l'utopia d'En Bergas i En Ginard.
Posau Ia baula perduda a Ia cadena
esquerrana. Siau com foren ells, uns batles
del poble i pel poble. Siau el batle de
tots, serviu a dreta i esquerra. No caigueu
amb Ia temptació del partidisme, de
l'amiguisme ni de cap classe de tràfec.
Pensau que el poder corromp i, si és
absolut, corromp absolutament.

Jo sé que tu, Rafel, en lloc de manar,
serviràs, i ho faràs arab -dignitat, con ho
sol fer tot revolucionari que estima
mínimament un poble.

Si vulguessis un consell evangèlic et
donaria aquest: "Governa amb Ia senzillesa
d'un colom i amb l'astúcia d'una serp".

Pere Fons,
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Després ãe 94 anys de l'arribada de
Ia congregació, el passat divendres dia
16 de Març els darrers 3 ermitans que hi
havia a l'Ermita de Nostra Senyora de
Bonany l'abandonaren definitivament. A
partir d'ara l'ermita quedarà baix Ia

rector de Petra i els 3
hi havia tendran nous
és ja a l'Ermita de
un altre a l'Ermita de
darrer a Ia del Puig de

La falta de noves
vida de pregària i

custodia del
ermitans que
destins, Un
Valldemossa,
Betlem i el
Sant Salvador,
vocacions en Ia
meditació, i
germans han
Bonany.

Ia malaltia de dos dels
duit a l'abandonament de

Jaume Mestre.

PER A CABRERA CQM A PASC SACIQSAL

El passat divendres dia 24 de Març
i organitzat per Ia "Fundació Emili
Darder" se celebrà al Teatre Principal
de Ciutat un concert de diversos
artistes mallorquins amb l'objectiu de
Ia reivindicació de l'Illa de Cabrera
com a Parc Sacional.

EIs artistes que col·laboraren
desinteressadament a 1' acte, varen
esser MS del Mar Bonet, l'Orquestrina
d'Algaida, "Biel Majoral", "Música
Sostra" i Joan Bibiloni.

Al mateix temps, els diners
aconseguits aniran a costejar el llibre
"Cabrera, Parc Sacional, Jaï", que fa
pocs dies va sortir a llum,

Jaume Mestre.

SORTIDA DEL GRUP CORAL
El passat dia 15 de Març, dijous a

les 19'30 h, La Coral Verge de Ia Salut
actuà al local de Ia Tercera Edat d'Inca
segons es tenia previst dins Ia
programació que aquesta entitat tenia
pel Mes de Març dins l'apartat "Promoció
Gent Jove" ,

Vàrem esser molt ben rebuts i molt
ben tractats, suposam per això que Ia
nostra actuació degué agradar.

Tenim previst tornar actuar a
l'església de Maria el dia de les
Confirmacions.

Onofre Sureda Ribas.

EXFQSICIQ DEL GRUP "BLASQUERBA-IO"

Un grup de pintors aficionats
anomenat "Blanquerna-16", per
desenvolupar Ia seva activitat a Ia
casa marcada amb aquest nómero a Ciutat,
exposarà les seves obres pictòriques a
Ia SaIa d'Exposicions de l'Ajuntament de
Sineu dels dies 7 al 17 d'Abril,

Fins ara, alguns d'ells han
participat en exposicions col·lectives i
altres fan Ia seva estrenae. L'horari
per visitar l'exposició varia segons el
dia i és el següent: de dilluns a
dissabte de les 17'30 a les 20'30, els
dies festius de 11'30 a 13'00 i de
17'30 a 20'30 hores i els dimecres , dia
del tradicional mercat de Sineu, de
11'30 a 13'30 i de 17'30 a 20'30 hores.
Les seves obres, en aquesta exposició,
són bodegons i paisatges

Jaume Mestre.

ACTIVITAT AL CQL.LEG1 D'ASQUITECTES

El Col,legi Oficial d'Arquitectes
de Balears té organitzades una sèrie
d'activitats per aquests mesos d'Abril i
Maig a Ia seva seu al carrer Portella de
Ciutat. Així, el dia 9 d'Abril s'inagu-
rarà l'exposició "Arquitectura de
l'Ambidexteritat" de Ben van Berfcel i
estarà oberta els dies feiners fins el
26 de Maig de 10'30 a 14 i de 17 a
19'30 hores. Un mes més tard i a les
19'30, l'arquitecte anomenat abans,
autor d'importants projectes,
pronunciarà una conferència sobre el
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tema de l'exposició. Paral·lelament,
s'inagurarà una altra exposició a Ia
mateixa seu damunt "El palau d'esports
Sant Jordi" i seguidament l'autor del
projecte farà una conferència a partir
de les 19'30.

Aquesta exposició estarà oberta les
mateixes dates i hores que l'anterior

Jaune Mestre.
ACTUACIÓ DEL CIRCO MAGIC

EIs passats dies 24 i 25 de Març
actuà a Maria, a Ia Plaça des Mercat, el
Circ Màgic amb l'actuació del pallasso
musical Benyny i Ia seva Companyia.

Jocs, cançons, titelles,
il.lusionisme, equilibrisme, malabarisme
acrobàcies, màgia, etc., foren els
números artístics presenciats per un
nombrós públic en Ia seva major part
infantil. Com a cloenda de l'acte
sortien En Yupi, ií'Espinete i »a
Caponata, tots ells personatges famosos
de Ia televisió.

5o faltaren tampoc alguns gamberros
que no podent entrar perquè no havien
pagat es dedicaren a tirar pedres a Ia
carpa produint-li alguns desperfectes.
Com veis Ia festa no podia acabar bé del
tot.

Onofre Sureda Ribas.
MABU DE LA SALUI
INSULAUO PLAZA DEL MEBCADO

ACAMPADA DEL GRUP D'ESPLAI
El Grup d'Esplai Es Rebrot organitzà

el passat cap de setmana, 24 i 25 de
Març una acampada a La Trapa.

Assistiren a l'acampada 22 al,lots
d'edats compreses entre els 10 i els 13
anys.

Dia 24 a les 9'30 h.sortíem de Maria
cap a Sant TeIm on arribàrem a les 11'30
hores, Amb dues hores i mitja
sproximdament arribàrem a La Trapa on

dinàrem. Després muntàrem les tendes i
com que el teraps no acompanyava no
poguérem fer les activitats programades,
però aprenguérem a muntar les tendes,
féren diversos jocs, cantàrem i
disfrutàrem de les hermoses vistes que
d'aquell indret es divisen.

Dia 25 férem una petita passejada i
després de desmuntar i dinar baixàrem a
Sant TeIm en Ia meitat del temps del que
havíem pujat,

EIs pares ens vengueren a recollir a
les 16 h. per tornar cap a Maria.

El temps no va esser el millor, però
per poder gaudir de Ia natura,
l'acampada valgué Ia pena.

Grup d'Esplai Es Rebrot VQ

BS CEBBOV
«A U

K UIIFORMACIó PARROQUIAL
La parròquia està preparant el

programa de Setmana Santa. Es repartirà
per les cases. Podem avançar-vos algunes
funcions:

La reconciliació comunitària de Dis-
sabte, dia 7 d'Abril, a les 9 del
vespre.

Rams a Ia Plaça del Mercat a les 1".
hores del Diumenge dia 8.

Processó-passos, el Dijous Sant a les
9 h, del vespre, pel barri de l'Bscola
de baix i Ia Carrera Plana.
S'interpretarà una saeta a càrrec de
5'Antònia Tugores acompanyada per Ia
Banda de Tambors i cornetes.

Encontrada a Ia Plaça des Pou el dia
de Pasqua a les 10'30 h. A continuació
Missa de Pasqua.

Acompanyaran amb Ia música i càntics
el Coro Parroquial, Ia Banda de Cornetes
i l'amo En Xes de Son Cloquis cantarà
"les panades".

Pot haver-hi una sorpresa: ¿Vendrà En
Tomeu Penya a donar un petit recital el
dia de Pasqua a les 11 h. del matí, a
l'església?

Dia 21 d'Abril, dissabte, a les 9 h.
del vespre hi haurà Confirmacions a
càrrec del Vicari General, Mossén Joan
Bestard.

La Coral Verge de Ia Salut dedicarà
unes cançons als nous confirmats.

Pere Fons.
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La nit del passat dia 16 de Març es va
produir el canvi que segons el pacte firmat
en el seu moment pels regidors del PSOE,
Independents de Maria i !JM, havia de dur a
Rafel Oliver a Ia batlia del nostre poble.

El compromi s que aquest document asse-
nyalava va estar envoltat fins al darrer
moment d'incertesa, de si En Miquel Torelló
i el seu company de llista Bartomeu Bergas
donaven el seu vot afirmatiu a Ia
candidatura de n'Oliver. Com ja ens té
avesats aquest grup i després de sortir en
els mitjans d'informació, Ia cosa va quedar
en l'absència del segon i el vot afirmatiu
d'En Torelló després de fer agafar un
compromís públic i un tant anecdòtic a
"l'aspirant" al càrrec i que ves a saber si
en un moment determinat Ii serveix d'alguna
cosa,

La sessió extraordinària va començar
amb antelació sobre l'horari previst ja que
el ple ordinari anterior fou despatxat amb
celeritat i sense problemes. La sala de
plenaris estava de gom a gom ja que
l'ambient creat en torn, a l'acte era gros.
En aquest sentJl vull dir que un diari de
Mallorca va reproduir Ia pàgina de "FEST
CARRERASfY" on apareixia el document firmat

davant el Jutge de Pau, el que es va
anomenar "Pacte de Progrés".

El batle sortint, Magí Ferriol en el
seu discurs de despedida va fer una
valoració molt positiva del seu període, de
l'orgull que sentia d'haver estat batle del
seu poble i el seu desig que el pacte
tengués continuïtat i anàs endavant.
Arribada l'hora de Ia votació i després de
l'anècdota assenyalada, el resultat va
donar Ia majoria absoluta necessària a
Rafel Oliver per esser el batle pel que
resta de legislatura. EIs dos regidors del
Partit Popular que assistiren a l'acte, en
Miquel Oliver i Antoni Torrens votaren el
número 1 de Ia seva llista, tal i com ja
s'esperava.

La consciència que es té entre Ia gent
de bé de Ia pagesia, el nostre poble n'és
un exemple, del que representa donar una
paraula o firmar un paper feren que
l'alegria entre els assistents fos general
fora tenir en compte el seu ideal polític. .

Per acabar, dir que representants del
PSOE de diversos pobles dels voltants i
càrrecs regionals, s'havien desplaçat a
Maria per recolzar en Rafel Oliver.

Jaume Mestre.
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Diu un refrany popular que les mitges,
ni per les cases són bones, encara que les
cames estiguin bones i tendretes. De manera
que si en lloc de mitges xerram de parts de
muntanyes, parts tripartits, Ia criatura na
de sortir necessàriament deficient i el
regionalista Torelló, a Ia vista del
monstre polític de tres caps, engendrat a
Maria i no per obra de l'Esperitsant, que
és així com s'anomena el socialista jutge
de Pau de Capdepera, ha decidit matar-lo.
Així és com es viu des de fora el dragó de
Salut, que a més dels tres caps "treu foc
pels queixals". So és l'hotel dels embolics
dels germans Marx, però s'hi assembla molt
i, per descomptat, Ia lliçò és que "jamàs
de los jamases" es torni a firmar un
contracte de pres i dona'm, per tripartir
el poder municipal, per què aviat passa el
que passa. Què passa ?, no cauré en Ia
temptació de dir que "un burro por tu
casa", per què no seria lògic mesclartan
nobles bèsties en Ia temàtica municipal i

política, però a "grosso modo" a Maria ha
succeït el que es veia venir, determinats
hàbits de les zones costeres de Mallorca,
dels municipis anomenats turístics, sòn tan
difícils d'aïllar com Ia pesta equina o Ia
porcina. En fí que, per obra i gràcia de
l'anunci d'una urbanització, Montblanc,
Maria ha estat visitada per tots els virus
que estan fent de Mallorca una illa
despersonalitzada, desculturitzada i a on
els diners són els amos i senyors. Com en
Ia costa, Ia paraula donada, l'estreta de
mans, ja no com a valor ferm, ja no compta
per res Ia paraula d'honor, ni el tracte
tancat al calor de dues copes d'herbes
dolçes.

Em seria difícil entrar en Ia quali-
ficació de Ia citada urbanització, o de
jutjar l'actuació del tripartits, Torelló,
Ferriol i Oliver, però una cosa és segura;
Maria ha estat atacada pel virus letal, el
que en Ia costa ha roatat amistats,
familiars, ii.lusions i leitalts. Maria
encara no és un malalt terminal de Ia SlDA,
encara hi cap l'esperança.

Antoni Palmer <Fabio).
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"Apunta't als drets humans", és el lema
d'una campanya iniciada per Ia secció
espanyola d'Amnistia Internacional dia 20
de Febrer d'enguany i adreçada als sectors
juvenils i educatius. Amnistia
Internacional reclama que Ia formació sobre
drets humans sigui part permanent dels
sistema educatiu i demana als joves i
associacions juvenils que s'uneixin i
treballin en una xarxa per a apel.lar en
favor d'altres joves que pateixen
violacions de drets humans. EIs membres
d'aquesta xarxa rebran periòdicament
informació sobre els cassos individuals i
recomanacions perquè les seves accions
s'aíegesquin a les empreses per d'altres
col·laboradors d'Amnistia Internacional en
tot el món a favor de les víctimes.

Així mateix, Amnistia Internacional
demana que Ia reforma del sistema educatiu
possibiliti Ia inclusió definitiva de
l'educació sobre el drets humans en els
diversos traros educatius.

A través de Ia xarxa d'apel.lants, es
pretén de fomentar l'activisme i Ia
sensibilitat dels joves en favor dels drets
humans, així com contribuir a Ia solució
positiva dels cassos en què es treballarà.

EIs estudis mostren que molts pocs joves
participen en associacions de qualsevol
tipus, incloses les de drets humans,
dèficit participatiu que es produeix en
tots els trams d'edats de Ia societat
espanyola, que participa molt manco que les
del seu entorn sociopolític en el treball
de les organitzacions no governamentals.

Amnistia Internacional demana a les
autoritats educatives centrals i
autonòmiques que prenguin mesures perquè Ia
formació sobre drets humans sigui realment
part del sistema educatiu, s'exigeixi en
els programes oficials i formi part de Ia
formació dels docents. Així mateix,
assenyala que és necessària l'elaboració de
plans i Ia destinació de pressupost perquè
en tots el centres educatius hi hagui
materials didàctics i divulgatius
disponibles sobre drets humans. La reforma
del sistema educatiu i dels continguts de
l'ensenyament és una oportunitat
irrenunciable per a aconseguir-ho.

"Són enfora de complir-se les
recomanacions realitzades el 1968 per
l'Assemblea General de les Nacions Unides,
a més de les fetes per d'altres fòrums
internacionals, com el Parlament Europeu o

el Consell d'Europa, sobre l'ensenyament
progressiu d'aquesta matèria en els
programes de les escoles primàries i
secundàries" ha assenyalat Amnistia
Internacional.

Amnistia Internacional ha elaborat una
guia didàctica de materials utilitzables en
Ia formació sobre drets humans, que
juntament amb les que han elaborat d'altres
organitzacions, ha d'esser Ia primera pedra
que permeti iniciar una tasca eficaç sobre
l'educació en drets humans.

L'estudi de Ia història i Ia situació
actual dels drets humans, aixi com del
treball de les institucions i de les
organitzacions no governamentals per a
abolir les violacions, és actualment molt
poc present en els centres educatius, i
pràcticament d'una manera voluntària i
artesanal, A.I. demana a les autoritats
educatives que intensifiquin els seus
esforços perquè de Ia reforma del sistema i
dels continguts educatius se'n derivin nous
canals per tal que l'estudi dels drets
humans sigui un fet habitual, i nc
excepcional, en les aules.

EIs grups d'A.I, en 45 localitats
espanyoles realitzaran durant els pròxims
mesos desenes de contactes amt
institucions, 'associacions juvenils i
centres educatius, amb Ia finalitat
d'impulsar els objectius d'aquesta
campanya.

Amnistia Internacional demana als joves
i professors interessats a rebre informació
sobre Ia xarxa d'apel.lants i/o rebre Ie
guia didàctica que s'adrecin al grups
d'Amnistia Internacional de Mallorca a]
carrer Sant Miquel, 26 de Ciutat o e
l'apartat de correus 50,310 de Madrid.

Joana Ma Vives
(Amnistia Internacional de Mallorca).
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ElS HAI DEIIAT

Afortunadanent aquest aes no nen
de lanentar que ens hagui deixat
ningú.

BBIVIIGPTS

Aquest raes, i ja van tres,
tampoc podem donar Ia benvinguda a
cap nou mariando. So sabem si n'aa
nascut cap perquè no ens ho han fet
saber ni l'han inscrit a
1'Ajuntament,

'•̂ »<

JA L1HAl FETA

En Bernat Mestre Quetglas i na
Margalida Seguí Bergas, que es
casaren el dia 10 de Febrer a
l'Esglesia Parroquial de Son
Rapinya de Ciutat.

En Vicens Font Morey i na Ca-
talina Oliver Ros, que es casaren
el passat dia 17 de Març. Sl seu
nou doBicili és a Sta. Margalida,
a Ia Carretera d'Artà, 5.

JL

¿Ì
En JauMB Aulet Mas i na Joana

Miquel Serra, que es casaren el dia
17 de Març a l'Oratori de Santa
Margalida de Crestax. El seu nou
doBicili és al carrer de Sa Tanca,
7 aquí a Maria.

Que el vostre a*or no acabi «ai.
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METGES DB GUÀRDIA

ßies— _Locaiitat JelMoj>a

DILLOK MASIA

DIXASTS LLOSET

DIMECSES COSTITZ

DIJOOS LLUBl

DIVEK)RES SIMKU

52 52 65
52 52 87

52 02 78

51 31 57

52 22 61

52 08 18
52 02 92

Àngel 24: 28 13 13
Abonat: 629

CAPS 1» SHTMAB^

dfil d1flBtttetft a les 14 hnres
al dilluns a les 9 hores;

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

MABI*

AJOITAMEIT:

METGE:

A.T.S. :

APOTBCASIA:

525002
525194

525265

525287

525020

ESCOLA D'ALT: 525063

GESA UCA
AVAKIES: 500700

BOMBESS: 0 8 5

AMBULATORI
D' IKA : 502850

SOI DORETA: 239447

AMBOLÀICIES: 200362
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PASSATEMPS

EL CARAGOL DESOSIESTAT:

Aquest caragol està molt
desorientat ja què s'ha
aficat dins un laberint
ple de fletxes i no sap
sortir d'ell. Li haureu
d'ajudar fent un recor-
regut des de l'entrada

fins a Ia sortida passant per damunt les fletxes. Naturalment, les heu de passar en
Ia direcció que indiquen i mai per davant, Tampoc és valid passar dues vegades pel
mateix lloc.

PER A DETECTIUS:

S'ha comès un robatori a unes
cases de possessió a Ia Serra de
Tramuntana,
1- Es va cometre un dia de vent molt
fort que amenaçava pluja i va acabar
nevant fins a mitja tarda.
2- El lladre va entrar per Ia porta
del jardí després de rompre el vidre
i va sortit pel mateix lloc tancant
després,
3- Va emplear un martell per a rompre
els vidres de Ia porta i de Ia
vitrina,
4- Aquesta tenia clau i va esser
trobada en el trespol.
5- El lladre just se'n va dur una
figura i deixa tot el demés.
G- Quan el lladre va sortir, va
deixar enganxat un tros de camisa a
una branca d'arbre,
7- SoIs dues persones varen poder
fer-ho: un empleat de correus que hi
va anar el migdia i altre d'un
supermercat que hi va anar a les vuit
de Ia tarda.
8- La policia, per equivocació, va
trepitjar Ia neu del jardí i va
confondre les trepitjades que havia
alli ,

Qui va esser l'autor de robatori?

•jBAeu ep ssjds&p Jinpojd BA ss
iJO^Bqoj is enb jBfo se 'ixie jesse
ou iv 'BiS'4 3P ioJ^ 13 T Bouejq vi
;^oq. ^edsi sen2eq ajneo BA enb nau e\

'snsjjoo ep ^Beidme,i searoo s$n3eq,i
tJO^eqoj id TS 'B^Jsqoo BAeq.se is
BOUBjq si enb ejBoae '^unwep ie nau
B^ue^ ou enb ajqjs,i s ^BxusSue Bje^
ep soĵ  ie BDipui OH '^Bcuemjedns
iep jopi^JBdej iB jesse BA Jo^ne,T

gr*c
0
K~l

Osa
M
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ASCBNDIR

Vents d'ascens pareix que bufen pel F.C,
MARIENSE, que gràcies a Ia segona volta que
està realitzant i a on no ha perdut un sol
punt dels que ha disputat, han col.locat a
l'equip entrenat un any més per n'Esteva
Kas "Banderoler" a Ia segona posició de Ia
taula i amb sèries aspiracions a l'ascens a
1¿ Regional. L'entrenador de l'equip,
assegura que si els jugadors entrenassin
més podrien jugar en aquesta categoria el
proper any fora passar cap pena i Ia
veritat és que el poc públic que assiteix
als partits fa Ia mateixa afirmació,

El planter en aqueixa temporada està
integrat pels següents jugadors: P. Jordà
Bauzà, F. Mas Bauza, F. Mas Font, J,
Vanrell Fornés, M, Salom Ferriol, B,
Mascaró Pastor, A. Castelló Inglada, J,
Fornés Pons, A. Moragues Tomàs, A. Moragues
Joy, P. Morro Munar, J, Gual Bergas, LL,
Sicolau Florit, R. Castelló Carbonell, G,
Castelló Ferriol, B, Font Boyeras i P. Mas
Bufiola.

El partit que el F.C. MASIENSE haurà
jugat el primer diumenge d'Abril a Manacor
amb el líder Barracar, el podem qualificar
de vital importància per a les aspiracions
de l'equip cara a l'ascens.

S'ha format un bon conjunt, amb jugadors
escollits per l'entrenador Esteva Mas, i
això ha fet possible l'actual moment que
pot ser no tengui punt de comparació en Ia
història del club, a les portes de Ia 19
Regional,

L'únic punt un poc negatiu és l'absència
d'espectadors en el Poliesportiu Municipal,
per Ia qual cosa les taquilles són minimes
i si no fos per alguna aportació per part
de l'Ajuntament, Ia subsistència del club
seria molt difícil. Des d'aquí volem fer
una cridada a l'afició perquè ompli el camp
cada diumenge i dugui quasi en braços a
l'equip a Ia categoria superior, no oblidem
que el nom de Maria és inseparable del nora
de F,C, MARIESSE i Ia història del club,
que ha passat per diversos tràngols si bè
cap ha estat tan important com aquest,
també l'ha feta L'afició.
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EIs horaris i partits que queden a
disputar a Maria són els següents:

22 d'Abril a les 17'30:

F.C. MARIESSE - J, SALLISTA,

06 de Maig a les 18'OQ:

F,C. MARIENSE - VALLDEMOSSA.

20 de Maig a les lô'OO;

F,C. MARIEBSE - SAST JORDI,

Com a visitant Ii resta anar a:
Barracar, Sta, Eugènia, Ferriolense,
Conseil i Puigpunyent.

PeI que fa a l'altre equip, el de
juvenils, està essent l'altra cara de Ia
moneda, Quan falten quatre jornades per
acabar Ia lliga no han aconseguit cap punt,
En molts de moments s'ha plantetjat el fet
de retirar l'equip de Ia competició i
l'opinió de tres directius davant el bon
comportament dels jugadors Va dur a que es
comprometessen a recoltzar-los i
acompanyar-los en els desplaçaments. CaI
felicitar als jugadors per Ia bona conducta
i destacar que cap d'ells ha arribat a les
4 targetes grogues d'amonetació.

Josep Ferriol Torelló.
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PLA DB MALLORCA I GRAS PRBKI "LA CAIXA".

A finals del present mes d'Abril començarà una nova edició, Ia sisena, del TROFBU
PLA DE MALLORCA, Ia qual, tendrà com a principal novetat Ia denominació de "I GRAJf
PREMI LA CAIXA", fruit de Ia intensa col·laboració entre l'esmentada entitat bancària
i les entitats organitzadores que enguany, es veuran millor recolzades
organitzativament i econòmicament.

Les competicions oficials començaran el
darrer diumenge d'aquest mes, és a dir, el
dia 29 en una prova contra rellotge indi-
vidual des de Lloret fins a Sant Joan; el
primer corredor sortirà a les deu del matí
i els restants ho faran cada dos minuts. Bl
Dimarts, dia 1 de Maig, Ia segona etapa es
desenvoluparà amb principi i final a Petra,
El diumenge següent, dia 6, serà jornada de
descans per celebrar-se Ia fira de Sineu. A
partir del 16 de Maig es retornarà a Ia
competició dominical amb jornades a Sineu,
Vilafranca, Muro, Maria de Ia Salut i Santa
Margalida.

Les etapes en ruta tendran el mateix
recorregut que els anys anteriors, amb
l'única excepció de Ia de Sineu, Ia qual,
després de tornar passar pel poble, tendrà
pancarta d'arribada a Lloret. Hi haurà una
meta volant per cada una de les etapes,
mentre que les puntuacions de muntanya es-
taran ubicades a Can Peris (Ariany), Sa
Coma (Sineu), Muro i Santa Margalida. A més
de les classificacions de Metes Volants,
Muntanya i General, enguany s'estableix Ia
General de Regularitat que es confeccionarà
en funció dels ordres d'arribada.

PeI que fa a Ia participació del nostre
Club Ciclista, s'ha presentat Ia següent
llista: Miquel Perelló Oliver, Antoni Font
Bergas, Joan Estarellas Tugores, Pep
Payeras Oliver, Joan Carbonell Inglada,
Manuel Fernàndez Tena, Simó Darder Bergas,
Pere Ferriol Colombram, Pere Ferriol Roig i
Tomeu Arbona Qetglas. Uns participans que
estan en condicions d'intentar que Ia
d'enguany signifiqui Ia quarta victòria
consecutiva al PIa de Mallorca,

XXV CINTURCf CICLISTA A MALLORCA

Des del dimarts 17 i fins al diuraenge 24
del present mes, es disputarà una nova

edició del Cinturó Ciclista Internacional a
Mallorca per a ciclistes aficionats. Hi
participarà un ciclista de Ia nostra
localitat, Antoni Mulet, que defensarà els
colors del C.C, Caimari-Aceites Martorell.
Des d'aquí volem desitjar-li més bona sort
que l'any passat. Sabem que sense caure ni
foradar es situarà entre els millors
ciclistes mallorquins. PeIs aficionats del
nostre poble volem resenyar que l'etapa del
dia 20, Divendres, és Ia que passa més
aprop de Maria. Aproximadament a les 15'00
hores, Ia caravana ciclista circularà per
Ia carretera Inca-Manacor.

FELICITACld DE LA F.E.C.

Així com saben els lectors de FEHT CAR-
RERASY, el Club Ciclista Maria de Ia Salut,
a finals del passat any va commemorar el
seu desè aniversari de fundació. Això va
intensificar l'activitat competitiva Ia
nostra localitat i també, va esser motiu de
Ia publicació d'una memòria resum dels deu
anys d'existència de l'entitat.

Tant Ia commemoració de l'aniversari com
Ia publicació abans esmentada han estat
motiu de rebre Ia felicitació del Presi-
dent de Ia Federació Espanyola de Ciclisme
José Luis Ibáñez Arana, Ia qual significa
una gran satisfacció per a tots els socis
de l'entitat.

TROFEU TALLERS TORRESS

La temporada competitiva dels ciclistes
socials i veterans de l'any 1.990 ha
començat a Maria de Ia Salut per motiu de
disputar-se Ia primera edició del "Trofeu
Ciclista Tallers Torrens" per temps, Ia
qual es disputarà en tres etapes, dues de
les quals ja s'han celebrades.
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DIUME5GE 11 DE MARC
La primera va esser Ia que va comptar

amb més participants de les que mai s'han
disputat a Maria. 87 ciclistes partiren per
tal de completar set voltes al circuit d'Es
Rafal amb un total de 63 Quilòmetres, que
es feren a gran velocitat. El promig 00
demostra: 3& Qms/Hora.

Des de l'inici, l'alemany Heinz
juntament amb Vicens Riera (T. Torrens)
partiren en solitari, marcant unes dife-
rències que no foren importants fins a Ia
darrera volta, presentant-se a Ia meta
quasi un munit i mig abans que el pilot. En
mig hi arribaren un grup de quatre homes,
tots estrangers excepte Gabriel Alomar.

Realment el que compta és Ia
classificació dels mallorquins, ja que els
altres no seran a Mallorca per disputar
totes les etapes. Així doncs Ia
classificació dels illencs quedà així:

2- V. Riera (T. Torrens) Afic-Esp. 1-40-20
4- G. Alomar (Sanicalor) Afic. 1-40-47
9- Joan Bon (T. Torrens) Vet. A 1-41-44
10- Arnau Comas(Cicles Torrens) Afic. "
11- C. Palacios (Pau esGomer) Afic-E "
13- Simó Darder (Jumbo Tours) Afic. "
14- J. Gelabert (T. Torrens) Vet-B
16- Ferriol Roig (Jumbo Tours) Afic. "
40- Tomeu Arbona (Jumbo tours) Afic-E "
59- Manuel Fernández <Jumbo Tours) A-E "

Arribaren a Ia meta 66 dels partici-
pants, això significa que 21 ciclistes es
retiraren abans de Ia finalització,

DlUMESGE 25 DE MARC

La segona jornada es va disputar el
Diumenge dia 25 a partir de les nou del
matí amb un recorregut de 51 Quilòmetres
repartits en tres voltes al circuit de Sa
Serra. L'absència de Heinz va fer que Riera
(T. Torrens), partís com a virtual líder,
motiu pel qual els hoœes del seu equip
havien d'intentar que pogués conservar les
diferències, de 27 segons, sobre Alomar
(Sanicalor) i de 1-24 als altres corredors.

Foren 75 els qui partiren des de Ia
Plaça des Pou La cursa es caracteritzà

pels constants intents d'escapades que hi
hagué, Ia qual cosa va provocar que en
determinats moments es circulàs a gran
velocitat. Però va esser quan mancaven tres
quilòmetres per arribar a Ia meta quan es
va produir Ia fuita decisiva. Foren
l'alemany Gabbels Gunter i el mallorquí
Miquel Fuster els qui aconseguiren un petit
avantatge que els permeté arribar a Ia meta
amb uns pocs segons de diferència sobre el
primer grup de 32 homes. La classificació
de l'etapa va esser Ia següent:

1- Gabbels Gunter (Alemanya) V-A 1-20-12
2- M. Fuster (Sta, Catalina) A-E 1-20-16
3- Manfred Nepp (Alemanya) V-A 1-20-24
4=- Arnau Comas (Cicles Torres) Afic. "
5- Paco Hernández (Establiments) V-A "
6- Pep Quintana (Tenis Arenal) V-A
7- Sandy Gilchrist (G,Bretanya) V-A "
&- C. Palacios (Establiments) A-E

II MEMORIAL TOMEU BERGAS

Després de Ia cursa abans esmentada, a
les onze del matí es va iniciar Ia segona
edició del Memorial Tomeu Bergas amb una
participació de 65 ciclistes que partiren
després del protocolari tall de Ia cinta i
del minut de silenci en record de Tomeu
Bergas i Rafel Perelló.

Des de l'inici quatre corredors, tres
suecs i un alemany, s'escaparen per iniciar
una fuita que seria definitiva, presentant-
se a Ia meta final més de vuit minuts abans
que el primer pilot. Antoni Mulet ho va
intentar en repetides ocasions però no va
tenir sort. Es va notar una gran diferència
entre els estrangers i els mallorquins, els
quals, en cap moment pogueren lluitar per
Ia disputa de Ia victòria final.

1.- Hakan Arvidson SUE. 2-50-00
2.- Jan Karlsson SUE. "
3.- Carlenders Flagun SUB. "
4,- Franfc Meeben RDA. 2-52-33
5.- Antoni Abraham P.D. 2-50-01
6.- Joan C. Tomas Seat "
7.- Kunhle Sorbert FIÏ.

C.C. Maria de Ia Salut.
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JA S1HA ARRIBAT ALS SETZE PUSTS,

Dos punts han estat els aconseguits en
aquest cicle de quatre partit desprès de
guanyar al que fins ara pareix esser
l'equip fflés fluix de Ia lliga, els Vtnos.
de Ia Seal, Ja és evident el cansament que
els jugadors de FOKTHISA tenen del
campionat i a falta de cinc partits per
acabar el mateix pareix que es pot millorar
un o dos llocs en Ia classificació, ja que
els partits contra A. Levante i V, Sóller
seran decisius per assolir aquests llocs.

La pólvora pareix que s'ha banyat i els
gols que s'aconseguien al començament no
són tan "fàcils" de ralitzar com abans i en
canvi els contraris pareix que tenen Ia
punteria més encertada.-

S'han realitzat tres fitxatges, en Pep
Oliver, un jove de Sineu que juga de
porter, En Joan Carbonell, de Maria i en
Joan Font Riera de Petra i germà d'en
Carles Font.

Si bé tot el que he dit, al camp no es
poden negar les ganes i Ia vergonya
esportiva dels jugadors, que tal vegada
esteim una mica desil,lusionats per Ia
forma en què han succeït les coses en
aquesta temporada i sortim sense estar
convinçuts de les nostres possibilitats al
camp. PeI que ía al futur, s'ha de fer un
nou plantejament i renovar amb ell el
compromís i les expectatives o ja no
prendre part en Ia sortida.

En Ia part positiva el comportament
esportiu del jugadors, que ha fet que si bé
es varen protagonitzar uns greus incidents
amb dos àrbitres, el comite ha decidit
desprès de Ia modificació en Ia conducta en
el terreny de joc i fora d'ell, convidar-

Torneíg de Primavera,
declinat degut al llarg
el campionat i al ja

de futbol-sala que
delegació d'esports de

on hi participen molts de

nos a jugar el
invitació que s'ha
que ha resultat
imminent torneig
organitza Ia
l'Ajuntament i

Les properes jornades són les següents:

Jornada 29 (31.03.90)

AUTOESCÜELA LEVASTE - FOSTHISA

Jornada 30 (07.04.90)

FOSTHISA - MEDITERRASEO

Jornada 31 (14.04.90)

FOSTHISA - MUSPER

Jornada 32 (21.04.90)

A.A. V.V. SOS CABALS - FOSTHISA

OLI CAIMARI -2 FOSTHISA-O

FOSTHISA: J. Oliver, J. Mas, X. Florit, J.
Martínez, R. Porcel, J. Bergas, G. Mas, J.
Morey, D. Bergas, E. Mas i C. Font,

Les reduïdes dimensions del camp de
Caimari, el seu mal estat i el vent varen
esser decissius per Ia victòria local, ja
que varen aconseguir els gols amb Ia seva
ajuda, De totes formes FOSTHISA es va
defensar bè i quan va tenir el vent a favor
va crear perill, un perill que no es va
saber concretar. Cap targeta d'amonestació
i arbitratge de Gabriel Mir, inici d'una
sèrie de 3 seguits al seu càrrec,

FOSTHISA -4 VTBOS, LA REAL -2

FOSTHISA: J, Oliver, J. Mas. J. Morey, R.
Porcel, G. Mas, E. Mas, D. Bergas, X.
Florit, C. Font, M. Pastor i J, Mestre.
Substitucions: G, Frontera per J. Morey.

jugadors de FOSTHISA.
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Esportiu
Partit amb alternatives en el marcador i

que al final Ia major capacitat de FGNTHISA
va resoldre en favor d'aquests. GoIs
marcats per R. Porcel. B. Mas, X. Florit i
M. Pastor. Destacar que n'Esteva Mas va
veure com el porter dels visitants Ii
aturava un penalti. Va començar marcant
prest l'equip local i tot feia preveair una
golejada que al final no va esser tot Io
rodona que podia semblar.

SAST KARC -6 FOSTHISA -0

FOSTHlSA: J, Oliver, G. Mas, J. Mas, M.
Pastor, J. Bergas, C. Font, D. Bergas, J.
Morey, X. Florit, J. Martínez i R. Porcel.
Ssutitucions: R. Oliver per J, Bergas, J.
Mestre per G. Mas i J. Carbonell per D.
Bergas.

Partit de màxima rivalitat que es va
jugar en diumenge a partir de les 5 de Ia
tarda. El Sant Marc per alguna cosa és el
primer classificat i en aquesta ocasió com
en Ia que es va jugar a Maria en Ia primera
volta, Ia sort el va ajudar en alguns dels
gols que aconseguir, El primer i el segon
gol, marcats just començat el partit i en
jugades desgraciades varen condicionar el
qu quedava de partit. Amb el resultat ja
decidit en Ia part final del partit,
FOSTHISA va forçar unes cuantes ocasions de
gol que no es varen convertir. Partit jugat
amb molta esportivitat, si bé en el dies
anteriors uns problemes a l'hora de
establir el dia i l'horari del partit
enrariren una mica l'ambient.

RTVOS. MAE -3 FOSTHISA -0

FOSTHISA: S. Cifre, J, Mas, M. Pastor, J.
Martínez, R. Oliver, J. Mestre, G.
Frontera, E. Mas, X. Florit, J. Oliver i C,
Font.
Sustítucions: R. Porcel per R. Oliver,
lesionatj, i D. Bergas per J. Oliver.

El J*rtit es va jugar a Maria ja que
l'equip del Rtvos. MAE no té camp de futbol
fixe i accediren a jugar a "Sa Font",
FOSTHISA no va saber convertir les
ocasions que crea i els de Ciutat
demostraren Ia seva classificació en llocs
superiors en Ia taula. Al primer quart de
Ia segona part hi va haver una pica baralla
per Ia promptitud en què s'emprava el
jugador n5 2 dels visitants que a punt va
estar d'acabar amb el partit i on l'àrbitre
va demostrar poca personalitat i poc saber.

EIs dos darrers gols de Rtvos. MAE,
marcats en els cinc darrers minuts de
partit es degueren a l'iatens atac del
locals bàsicament amb pilotes llargues i
per a l'aire. Targeta a M. Pastor, per
tallar el joc amb Ia m després d'una

sortida del porter visitant fora de l'àrea
d'igual manera i que l'àrbitre no va
"premiar".

Jaume Mestre.
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El passat Diumenge, dia Ii de Març,
arribàrem a ses Cases de l'Ofre,

Partirem de Maria cap a les &'45 h. i
ens encaminaren cap a Sóller, Érem una
vintena. Passàrem per Bunyola i
enfilàrem costa amunt cap al CoIl de
Sóller.

Hi arribàrem a prop de les 10 h. i
dixàrem els cotxes devora l'estació del
tren,

Partírem a peu cap a Biniaraix, per
una carretera estreta vorejada de
tarongers i llimoneres.

Atravessàrem Biniaraix i ens aturàrem
ã Ia sortida, devora una font i unes
piques de rentar, i aquí berenàrem.

Després de berenar, per un camí que
hi ha a Ia
barranc i
interminable,
s'enfila fins

Aquest

dreta, ens aficàrem al
agafàrem una escala

d'escalons empedrats, que
al PIa de l'Ofre,
pla està sembrat d'arbres

fruiters on hi ha les Cases de l'Ofre i
devora elles Sa Font de Sa Teula.

Devora Ia font. fa una mica
d'esplanada que aprofitàrem per dinar-
hi.

Després de dinar, Ia majoria,
aprofità per fer una sesteta estirats al
sol damunt l'herba i uns poquets ens
encaMnarera al Puig de l'Ofre.

Muntanya amunt, per un camí,
arribàrem fins a una bifurcació, un camí
dóna al PIa de Cúber <a l'esquerra) i

l'altre al CoIl d'En Poma<a Ia dreta) i
cap aquí ens dirigírem.

Una vegada arribats al CoIl d'En Poma
es divisa quasi tota Mallorca. CaI dir
també que gaudirem d'un dia esplèndit de
sol i de llum.

Des de just el portell que hi ha a Ia
paret de l'esmentat coll i deixant el
cami, el Puig de l'Ofre queda a
l'esquerra i no ens atreviren a pujar-hi
perquè ja eren les 16 h. i ens quedava
una hora de camí per arribar al cim, a
més que els que s'havien quedat abaix no
sabien on érem i podien començar a
posar-se nerviosos pel nostre retard.

Férem Ia tornada a Sóller pel mateix
camí, i com que "per avall tots els
Sants hi ajuden" en manco d'una hora
vàrem ser a Biniaraix,

Una vegada a Sóller férem cap a un
bar de Ia plaça, prenguérem cafè,... i
"i cap a cases s'ha dit".

De cara al mes d'Abril hem de dir que
no hi haurà excursió ja que coincideixen
les Festes de Pasqua i el Diumenge de
l'Àngel cau molt envant.

El proper mes donarem Ia programació
d'excursions de "Primavera-Estiu",
S'admetran suggeriments fins el dia de
Pasqua.

Onofre Sureda Ribas.




