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Editorial
JA SOM AL 91. COM PASSA EL

TEMPS! AMB UN TRES I NO RES, SEREM AL
92, ANY-PITA DE MOLTS ESDEVENIMENTS,
DE FINALITZACIO' D1UNES ACTIVITATS, DE
COMMEMORACIÓ' D1UNES ALTRES I DEL
COMENÇAMENT DE NOVES PERSPECTIVES. NO
BTRAREM A VALORAR-LES. PROU N'HI HA
AMB LES QUE ELS DISTINTS MITJANS DE
COMUNICACIO' CASTELLANITZANTS I
CASTELLANITZATS ENS MARTIRITZEN CADA
DIA.

PERÒ AQUEST COMENÇAMENT D1ANY,
QUE DESITJAM PLE DE VENTURA PER ALS
NOSTRES LECTORS, ENS ANUNCIA UNES
NOVES ELECCIONS, LES MES PROPERES AL
CIUTADX, LES ELECCIONS LOCALS I
AUTONÒMIQUES. SERA EL MOMENT DE
VALORAR LA FEINA DESENVOLUPADA PELS
DISTINTS GRUPS POLITICS, EN AMBDOS
ÀMBITS, I COMENÇAR A PRENDRE
POSTURES.

PREST COMENÇAREM A SENTIR LA
SEVA VEU INTENTANT DUR-NOS AL SEU
SOLC. MOLTES VEGADES SON VEUS
DEMAGÒGIQUES I SEMPRE PARTIDISTES,
LES QUALS NOSALTRES, COM A FUTURS
VOTANTS, HEM DE VALORAR COM EL QUE
SON.

PEL DEMÉS, LA VIDA CONTINUA AL
NOSTRE POBLE AMB TOT EL SEU XEREGALL
D1ACTIVITATS. MOLTS D1ANYS I BONS.

Iipriieix;
Apóstol y Civilizador
Petra
»2 Qepteit Legal; PM-457/1986

+++++++++++++++++++++++++++++++++
* La redacció de Fent Carrerany +
+ no es fa responsable de les +
+ opinions dels qui hi escriuen *
++++^++4++++4+++++++++4+++++++++
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NADAL
Pum, fum, fum. Què

maques són les festes
de Nadal! -Fred, fred,
fred. Les més belles i
anyorades de l'any.
Goig, goig, goig. El
joc amb els amics,
l'inacabable tendresa
de l'ambient familiar,
Ia il.lusió d'uns re-
gals, el regal de Ia
il.lusió, uns senyors
de llargues cabelleres
que anyoren el creixe-
ment de Ia barba, els
senyors Reis Mags, de
l'Orient, lloc llunyà
i màgic.

Les formes potser
hagin canviat. L'es-
sència, el fons, es
mantén. El Nadal, fa
trenta anys, era dis-
tint. Clar que sí.
Però segur que si de-
manau a qualsevol in-
fant per les festes
que espera amb més
il.lusió, quasi segur
que us contestarà que
les de Nadal i Reis.
Una va amb l'altra.
SOn inseparables. Qua-
si una eternitat jun-
tes .

Les preparacions
del Nadal consistien
en acaparar tot el
necessari per a fer el
betlem: l'herbeta,
barbeta, per a cobrir
muntanyes, planes i
comellars, unes quan-
tes branques per als
arbres, una mica de
terra o arena per fer
els camins, un mirall
o paper de plata serà
un llac o un riu, dos
troncs adients poden
ser Ia cova si no te-
nim trossos grossos de

>* yy*
suro. I ara que hi
tenim Ia part vegetal,
escampam Ia part ani-
mal, normalment guar-
dada dins una capsa de
l'any anterior augmen-
tada amb alguna nova
adquisició: el nin, Ia
mare, el pare dins Ia
cova juntament amb el
mou i Ia mula i ocu-
pant tota Ia super-
fície pastors, llenya-
taires , grangers,
dones que netegen,
itota casta d'anima-
lons(depen de les e-
xistències). Posam neu
a Ia muntanya? AIa,
idò, escampam un poc
de farina com si ho
fos. I si posàssim un
poc de llum a Ia cova?

La veritat és que
sortien uns paisatges
ben artístics. Es con-
vocaven concursos per
a donar premis als més
treballats, als més
bonics.

Em ve a Ia memòria
també el "Centro" (da-
munt Can Jordi) ple de
gent i aquell petit
escenari sobre el qual
s'hi feien represen-
tacions nadalenques,
cançons, etc. i també
Ia representació d'un
betlem vivent a Ia
plaça de dalt, en

4k v H. s»
temps del vicari Ma-
teu.

A l'església també
ŝ 'n feia un debet-
lem. I Matines. Jo
sempre tenia son. Per
això, per a mi eren
un suplici. Ja de més
gran fins i tot vaig
esser suplent de Si-
bil.lal L'any que Ia
cantà En Guillem Gui-
llemet. Jo Ia cantava
amb ell per si s'en-
malaltia.

I amb un si fa no
fa, arribaven els
reis. AIs nins do-
lents no els hi duien
res. He de suposar
que jo no era dolent,
malgrat els crits i
barrejades, ja que
mai faltà un regal.
Jo tampoc m'oblidava
de deixar Ia sabata a
Ia finestra plena de
faves, ordi o civada
pels camells. Tenc
molts bons records
d'un cavallet de car-
tró.

TaI vegada recor-
deu també una de les
darreres represen-
tacions dels Reis
Mags que es feren a
Ia plaça de dalt. Ja
fa un grapat d'anys.
Era també un bon re-
gal. Magí Ferriol
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XXX GEKTAMEN DE FOTCDGKAEIA

"EENT CAKKEKANY"

ABKIJL, 1&&1

TEKA: Lliure.
PASTICIPAITS: El certamen és obert a tothom. A l'apartat "Juvenil" hi podran
participar tots els nascuts l'any 1973 o posteriors.
OBRES: Cada participant podrà presentar un màxim de 5 obres.
PREKIS:

PREKI GEIERAL: 1- 20.000'-Ptes. i trofeu.
2- lO.OOO'-Ptes. i trofeu.
3- 7.500'-Ptes. i trofeu.

PREKI LOCAL: <Autors locals). 1- 15.000'-Ptes, i trofeu.
2- lO.OOO'-Ptes. i trofeu.

PREKI JUVBIIL: <Iascuts l'any 1973 i posteriors)

1- 15.000'-Ptes, i trofeu.
2- lO.OOO'-Ptes. i trofeu.

PREKI "KBSTRB PBRB DE'S RETRATOS": 15.000'-Ptes. i trofeu.

FORKAT I PRESBITACIO: Les obres seran lliures d'iaatge i format fotogràfic i
aniran muntades sobre cartolina reforçada de 30 x 40 cms., blanca o negre.
IPBITIFICACIO: Al dors de cada fotografia hi figurarà el títol, lema i lApartat
al que concursa; general, local o juvenil. En un sobre tancat s'escriuran les
dades personals de l'autor <nom, telèfon i adreça) amb el lema al seu exterior.
BIVIAKEITS: Les obres podran esser entregades personalment o enviades per
correu, sempre que arribin abans de dia 16 de Karç a les següents adreces:
-Associació Cult, "FBIT CARRBRAF?" C/ Sant Kiquel, 11 O7519-Karia de Ia Salut.
-Ajuntament de Karia Plaça de's Pou, 13 07519 -Karia de Ia Salut.
-RDDI'S FOTOGRAFIA C/ Blanquerna, 10 07003 -Ciutat de Kallorca.

Fent-hi constar al sobre "III Certamen de Fotografia "FEIT CARRERAIY".
JURAT: Estarà format per 5 persones, tres de les quals coneixdores i introduïdes
al mon de Ia fotografia i les altres dues dels aspectes i Ia vida del poble. El
seu fall serà inapel.lable.

CALEIDARI

TERKIII DE PRBSEITACIO: 16 de Karç de 1991
IIAÜGURACIO I EITRBGA DB PRBKIS: 26 de Karç de 1991 a les 20'00 hores.
EXPOSICIO:Del dia 28 de Karç al 7 d'Abril de 1991 a l'Ajuntament de Karia, Plaça
des Pou, 13.
DEVOLUCIO DE LES OBRES: Podran esser retirades al lloc de l'entrega a partir del
dia 22 d'Abril fins al 5 de Kaig. Les que no siguin retirades dins aquest plaç
seran retornades per correu.
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1- Les obres premiades quedaran en poder de l'Associacló Cultural "FEIT
CARRERASY" que es reserva el dret de reproduir-les, exhibir-les i publicar-les.
2- L'organització es reserva el dret a seleccionar les obres a exposar.
3- Les obres seran tractades en Ia maJor cura possible, però no es respon de les
malifetes o pèrdues que es poden produir.
4- El Premi "Mestre Pere des Retratos" és compatible amb els altres premis i
s'atorgarà a Ia fotografia que segons el jurat reflecteixi millor Ia vida de les
persones i del poble de Karia.
5- Cada autor només pot optar a un premi, escepte l'anterior.
6- Cap obra presentada pot haver estat premiada anteriorment.
7- Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l'organització.
8- Tota fotografia que no s'atengui a n'aquestes bases, en tots els caires, no
entrarà en concurs.
9- La sola presentació a aquest certamen pressuposa l'aceptació d'aquestes
bases.

MH

I H

Fotografia guanyadora Premi Local ISSO.
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XERRADLTA:

I »...

La conversa aab l'amo en Joan
s'allarga. La força i Ia convicció de les
seves argumentacions fan que el temps vagi
passant sense tèmer-te'n. La passió 1 les
ganes de tirar endavant suren a cada nova
reflexió, a cada nova pregunta.

-FREQvESTKEST LLBGIM, I AQUESTS DOS
DASREES ABYS Eï Sóï US BOS TESTIKOSI, QUE
COOPERATIVES COK SBS DE SA POBLA,
FELASITX, 0. EKPRBSBS COK AGAKA, FAS
SUSPEBSIó DE PAGAKBSTS; D1AIXo TAKBÉ BB TE
SA CULPA BS PAGÈS?

-Jo crec que és més una qüestió de
caràcter que altra cosa. Aquesta classede
cooperatives que se nodreixen de capital
estatal, a interessos baixos i amb
politiqueries falses, s'ha demostrat que
no funcionen. S'ha demostrat a bastament
que no tenlen una estructura professional,
que si s'havien juntat era per interès,
però sense plantejar cap alternativa
seriosa. Si a Sa Pobla ses coses han
aguantat més ha estat perquè hi havia uns
beneficis immediats, però amb el teaps
s'ha demostrat que tampoc no estaven
preparats. Sa terra necessita sa finura i
es coneixements d'un catedràtics i és
plena d'afeccionats; per això no funciona.

-IKAGIBAU-VOS QUB TORSAU A COKBBCAR DB
BBLL BOU; SBGUIRíEU RBLACIOBAT AKB
S1AGRICULTURA?

-Ja ho crec! S'única cosa que crec que
deixaria de banda seria sa farinera,

-VIATJAST PBR AQUi I PBR ALLÀ HEU POGUT
COSÉIXER ES CAKP, TAST DB SBCA COK DE
RBGUIU; QUAB I COK COKEBÇÀRBU
S'EXPERIèBCIA DETS HIVERBACLES?

-Fa uns setze o desset anys. Bomés n'hi
havia un a Sa Canova de Sa Pobla. Una
vegada vaig anar a Lleida i vaig
melons emparralats.
mos va interessar
Kuntàrem un hivernacle a

veure
Aquella experiència
i així començàrem.

Karia i
començàrem amb sos melons; per cert que un
dia va venir una dona i en veure que els
posàvem una malla Ii diguérem que era de
ganxet... aquella bona dona s'ho va
creure.

Ara en tenim uns quants d'hivernacles,
totalment automatitzats. Bàsicament Io que
hi feim són tomàtiques, mongeta i
cogombres "pepinos". Aquesta classe
d'experiències scn absolutament rendibles.
Holanda que és un país petitó i fred,
resulta que exporta flors a tot el món. A
Almeria passa una cosa per l'estil.

-FA POC VAIG LLEGIR BB UB DIARI QUB UB
ISRAELITA QUE S'HA IBSTAL.LAT A KALLORCA
DIU QUE SA BOSTRA TBRRA Te TOTES SBS
COBDICIOSS: CLIKA, AIGUA I UB BOB KBRCAT
PBR TIRAR BBDAVABT I QUE ELL HO DEKOSTRAVA
FEBT PRODUCTES BBS COKPETITIUS

PROVES DE PASTANAGA (LLEIDA)
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IVES

VISITANT UNS HIVERNACLES

(LLEIDA)

-Si ja ho conec Ja, però hen de pensar
que a Israel han fet una agricultura molt
rendible en una terra molt difícil. Són
gent molt preparada i amb bons mitjans,
que innoven constantment. Això és Io que
mos fa falta aquí.

-PER QÜÈ DBU SER QUE SES EXPERIÈÏCIES
OFICIALS QUE SE FAI A MALLORCA, CASOS DE
"SA SOSTRA", "LA CAIXA" 0 SA COïSELLERIA
D'AGRICÜLTÜRA, 50 ACABBI DE FUICIOIAR?

-Io funcionen perquè sa gent no en fa
cas. Són experiències que no tenen
trascendència i és una llàstima. 5oltros
d'aquestes experiències n'hem après molt.

-50 CREIS L'AMO EI JOAI QUE ESTAM
DAVA5T D1USS POLíTICS QUB DESCOSBIXBS
S1AGRICULTURA I ES MERCATS? BS POC TEMPS
HEM VIST COM SB SUBVESCIOIAVEI PLAÏTACIOÏS
DE CULTIUS MOLT COICRBTS I POC TEMPS
DESPRÉS SB TORIAVES SUBVEICIOSAR PER
ARRABASSAR-LBS

-és cert que pagam i pagarem es Mercat
Comú per una mala política. Es canp és un
sector poc atès. Mallorca és una illa
bàsicament de servicis i sa gent n'haurà
de viure, però es camp també hi té un
paper a jugar dins aquest esquema.

-QUE VOLEU DIR AMB AIXo?

-Una possible solució an es problema
des camp podria ser que Mallorca fos
declarada paisatge preferent, que se
cuidàs sa terra, en tant que forma part
d'aquest paisatge que se ven a es
turistes. Que ets organismes t'ajudassin
fent ses voreres netes, que se'n cuidassin
de ses síquies, que arreglassin es camins.
Molts des desastres que hi ha haguts amb
ses darreres pluges s'haurien pogut
evitar. L'any passat ja subvencionaren amb
un 50% sa llavor. Tot Io que sigui ajudar
que es pagesos puguin viure millor i en
millors condicions beneficia a tota
Mallorca.

Quan estic passant aquesta segona part
de Ia xerradeta amb l'amo en Joan, llegesc
al diari "Ultima Hora", les declaracions
del nou director territorial del Ministeri
d'Agricultura, en Jaume Grimalt. Moltes de
les afirmacions d'aquest enginyer agrònom
i expert en temes de sociologia agrària
coincideixen amb les opinions del meu
interlocutor. Opina en Jaume Grimalt que
el camp mallorquí té tres possibles
sortides: en primer lloc que els que es
beneficien del turisme paguin al pagès el
manteniment de les terres i de Ia seva
activitat perquè és una manera de no
degradar el paisatge que es vol vendre al
turista, segonament parla d'una
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SA XERRADEZA" amb Tamo en

JOAN VlVES 41BURGUET //

Quan ens hem assegut i l 'amo en Joan ha
començat a parlar, eren les vuit del
vespre. Quan he sortit de ca seva ja eren
prop de les onze i mitJa. Més de mitja
dotzena de vegades Ii he dit que si estava
cansat que ja tornarien a reprendre el fil
i tantes vegades m' ha contestat que quan
parla del món del camp Ia noció del temps
Ii desapareix del davant. La vivor i Ia
lucidesa d'aquest home que, juntament amb

C A M P E X P E R I M E N T A L D E S A C A N O V A ( S A P O B L A ) 6 1 seu g e r m a , h a sabut superar les

agricultura lúdica <caca, pesca,
agroturisme, etc) que ha de subvencionar
el món de Ia pagesia 1 en tercer lloc
parla d 'una agricultura i ramaderia
professional, per a un sector més petit i
selectiu, però amb un mercat immediat
segur. Pot arribar un dia d iu , ' en què els
pocs pagesos de l ' illa visquin de les
subvencions de Ia C.E.E.

mancances d ' u n món dif íci l i poc valorat,
són extraordinàries. EIs germans Vives són
avui dia, tota una institució dins el món
relacionat amb l'agricultura mallorquina i
un exemple per a tots aquells que han anat
abandonant el camp perquè no van ser
capaços de respondre a les exigències que
els temps actuals els demanaven.

Joan Gelabert i Has.

PROVES DE CEREALS (LLEIDA)
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PLE DE DIA 19 DE DESEMBRE
Sessió extraordinària a Ia

qual hi assisteixen tots els regi-
dors. Es pregueren els següents
acords :
1.- Ratificar el caràcter urgent de
Ia convocatòria de Ia sessió. La
proposta del Regidor Miguel Tore-
lló, de posposar el ple per a l'en-
demà fou rebutjada amb els vots en
contra dels grups PSOE, IDM i PP.
2.- Aprovar el pressupost municipal
per a 1990 amb 7 vots a favor (PP-
IDM-PSOE) i 2 vots en corttra(UM)
que ascendeix a Ia suma de 55 mi-
lions de pessetes.
(Al proper n6mero donarem el detall

de les distintes partides)
3.- Aprovar l'oferta d'ocupació
pública per a l'any 1990, consis-
tent en una plaça de peó d'obres i
una plaça de vigilant del polies-
portiu.
4.- Aprovar les bases de Ia con-
vocatòria de les proves selectives
incloses en l'oferta d'ocupació
p61ica.
5.- Aprovar Ia proposta de Ia bat-
lia sol.licitant Ia incorporació al
pla d'extensió d'Educació Física
als centres docents no univer-
sitaris per a l'any 1992 en lloc de
l'any 1991. (construcció d'un pave-
lló cobert).

—' ¿**"-¿L ^¿ij -;-i*1* ..

%r''l

EXPOSICIO GOtXECTIV/ DE PINTURA

FELIX BIOSCA

MEtCHOR SAMPOt

BROSSARD

DEL 16 HL 27 DE GEHER, H LR CRSH DE LH VILH.

ORGHHTTZH: HssociatmCultural FEHT CHRRERRHY

PHTRDCHVI: Hjuntament do TfTaMa de to 5ahit.
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UN PROBLEMA ECOLOGIC:
EL PREU DE LES AMETLLES

1. L'ametller és un arbre extès a l'illa de Mallorca;
adaptat a les condicions físiques i climàtiques, però
també ben integrat al'explotació agrícola poc intensi-
va de terrenys margina!s, on s'aprofita tant el bessó
com Ia clovellai sobretot Ia fulla. La progressiva desa-
parició de ramcÜler, com abans Ia figuera, redueix
encara més Ia superfície d'arbrat, mancats, com estam,
de boscos. Tanmateix Ia desaparició del conreu no
comporta Ia regeneració de Ia vegetació prèvia, sinó Ia
degeneració de Ia coberta vegetal.

2. De 1 ' any 1974 al 1990 el preu de les ameÜles ha
canviat d'un any a l'altre. EIs preus, cedits amable-
ment per un meticulós comerciant d'un poble, són
representatius d'aquell poble, però també del conjunt
de Mallorca pel que fa al canvi relatiu d'any en any.1

o dos anys, i altra vegada una remuntada. Fins que dcl
1986 ençà s'ha convertit en una caiguda continuada.

3. Fentels preus dels 17 anys a pcssctcs dc 1974,
l'amplitud de Ia variació va de les 33 de 1979 a les 9
pessetes de 1974 per kdlo. Es a dir, si les pessetes de
1990 valien com lcs de 1974, un preu de 55 ptesAg
d'enguany serien 9 pessetes de 1974. En aquesta sèrie
de preus hi ha dues caigudes: l'any 1981 i 1986.

4. Éscomú referir-se al'anyada d'ametlles ameri-
canes en haver de parlar dels preus d'ametlles. Segura-
ment l'anyada d'ametlles americanes determina els
excedents i les quantitats destinades a l'exportació.

EIs preus de l'ametlla americana importada
depenen del preu de Ia moneda ame-icaiia. Relacio-
nant el dòlar amb el preu del bessó ;i ametlla pareix

Preus d'amctlles 1974-1990

Anys

En pessetes de l'any els preus varien de les 29 de
1975finsales 145,elpreumesalt,de 1986,primerany
de Ia incorporació d'Espanya a Ia CEE. En aquests 17
anys es veu com els preus semblen tenir alçades conti-
nuades de 4 ò 5 anys seguides d'una caiguda curta, un

que les dues variables segueixen el mateix moviment
amb dos anys de diferència. Així Ia caiguda de preu del
bessódel'any 1981 seguialacaigudadepreudeldòlar
de 1979; Ia caiguda del preu de les ameÜles de 1987,
a Ia caiguda del dòlar de 1985.

1. Volem agralr a l'amo en LJorenç Florit de Sineu que m'hagui deixat copiar els seus preus. Encara que els preus éí sabut que canvien en Ia maleixa
temporada, de setmana a setmana o. fins i tot, dia a dia; perreferir-nos a un sol preu perany hem pres pel cam< del mig: amb el preu més alt de Ia temporada
i el més baix hem fet una mitjana, sense ponderar.
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PTMl d'*m*lllei 1974-1990 «n pewwl·icoMUoU

£
S1§

Any«

5. Conclusions:
— El prcu de l'amcÜla s'cnfonsa.
— La incorporació a Ia CEE no hi té rcs a veure.
—La influència del preu del dòlar és determinant,

tant pel sentit del moviment com pcr Ia magnitud del
preu.

— La recuperació dels preus, si no s'atura el
dumping dels americans amb manifestacions ecolo-
gistes diumenges i festes de guardar, va per l larg.

Frtu d'ametllM I cotitucló d

Any» A Preu d'Btn*tllct «n p

C CoUlŒcU d«l d»Ur

Afegitó: '
— La collita d'amcÜlcs a Cahfomia d'enguany s'estima cn 280.000 tones de bessó.
— EU càlculs sobre Ia producció espanyola giren en tom de les 50.000 toncs.
— La producció de Ia resta de païssos arribaria a 60.000 tones més.

Miquel Pastor

(De Ia revista MeI i Sucre, de Sant Joan)
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PUNT D'ATENCIO CONTINUADA DE SINEU
******************************************************

Com ja informàrem al passat número, dia 30 de Novembre de 1990,
acabada l'assemblea de l'Associació de Premsa Forana, tingué lloc una
taula rodona amb el Conseller de Sanitat, Sr. Oliver Capó. Del dossier
rebut i de Ia informació recollida pels nostres companys de Flor de
Card, hem seleccionat el que més ens afecta, sobretot en el que es
refereix al Punt d'Atenció Continuada (P.A.C.) de Sineu, al qual per
teneixem.

EL PRESIDENT DE L'ASSOCIACIO DE PREMSA FORANA, AMB ELS SENYORS ANTONIO
MARTINEZ, OLIVER CAPO I DOMINGO LLULL.
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Estructures bàsiquesde salut
Z:W\ BASICA DE SALUT
Es una unitat territorial que abarca

una població d'entre 5.000 i 25.000 habi-
tants, si bé podria esser inferior a 5.000
a les àrces rurals que tenguin una po-
blació molt dispersa.

La Comunitat Autònoma delimitarà el
marc territorial. Quan Ia zona estigui
constituïda per diversos municipis fixarà
un municipi capçalera on s'ubicarà el
Centre de Salut. La resta disposarà, al-
manco, d'una Unitat Sanitària en el nu-
cli principal, i d'ajtres a les zones rurals
0 turístiques que ho precisin.

CENTRE DE SALUT
Tendrà dues funcions diferenciades:
D'una banda serà el centre consultor

1 organitzador del personal sanitari de Ia
Zona, on els metges i AATTSS progra-
maran les activitats globals, discutiran
els cassos particulars i comptaran amb
l'assessorament de personal especialit-
zat. També se'n cuidarà de Ia promoció
de Ia salut, prevenció de malalties, par-
ticipació en Ia reinserció social i farà
programes d'educació sanitària.

I) 'a l l ra banda, scgons Ia llci, també
oferirà consultes de pediatria.

El P.A.C. havia d'esser un més dels
serveis del C"nlre de Salut, i a hores
d'ara és l'únic que s'ha posat en fun-
cionament.

P.A.C.
(Punt d'Assistència Continuada)
Cobreix el servei d'urgències de Ia

Zona Bàsica entre les 5 del capvespre i
lcs 9 del matí, a més dels dissabtes, diu-
menges i feslius, a fi de donar continuï-
tat a l'assistència dels diversos muréci-
pis i millorar Ia seva qualitat. Està dolaI
com a mínim d'un metge, un ATS i un
zelador, a més d'un aparalatge tècnic
superior al de les Unitats Sanitàries.

AREA DE SALUT
Es una estructura que inclou, coordi-

na, gestiona i dirigeix diverses Zones de
Salut i que disposa almanco d'un hospi-
tal. Per a Ia seva demarcació es tenen
en compte varis factors, entre els que
destaca una població no inferior a
200.000 ni superior a 250.000 habitants,
exceptuant Balears, Canàries, Ceuta i
Melilla. Com a mínim n'hi ba d'haver
un per província.

EQUIP D'ATENCIO PRIMARIA
Es eI conjunt de professionals sanita-

ris i no sanitaris amb actuació a Ia Zona
de Salut. Inclou metges de Medicina
General i Pediatria, Puericultura, Coma-
res, AATTSS i Auxiliars de Ch'nica, A-
potecaris titulars, Menescals titulars,
Assistents Socials i personal administra-
tiu i de neteja. Tots ells estan baix Ia
direcció d'un Coordinador Mèdic.

El nombre de metges i AATTSS va-
riarà en funció de Ia població a ;tlendrc.

COORDINADOR MEDIC
Es un càrrec polític nomenat per

l'Administració d'entre els compouents
de l'Equip d'Atenció Primària.

Serà el qui ostentarà Ia representació
oficial de Ia Zona i l ' intermediari entre
aquesta t Ia resta d'Institucions sanità-
ries i els usuaris.

S'en cuidarà de l'organització i coor-
dinació de l'Equip.

P.A.C. de Sineu.

ZONA BÀSICA DE SALUT

PuNT D'ATENCIO CONTINUADAJ
per •! seu millor funcionament vos pregaat

- UTILITZAU-LO ÚNICAMENT EN CAS D'URGÈNCIA.

- DESPLAÇAÜVOS-HI, JA QUB SEREU ME8 BÊ N ATESOS I

FACILITAREU UNA MILLOR PEINA DELS PROPESSIONALS.

- NO HI ANEU PER A DEMANAR RECEPTES, BAIXES LABORALS O

CERTIPICATS.

- EN CAS DB DUBTB, TBLEPONAU-HI ABANS I CONSULTAU AMB

EL METGB.
- FEIS-NOS ARRIBAR QUALSEVOL SUGGERIMENT QUB PUGUI

MILLORAR BL SERVBI.

GOVERN BALEAR

tâ0nóe$ésta e¿e ¿sasiSfaf

/ £%p(¿re¿a¿ ¿ßeiaf

P.fl.C.

SINEU

HEIGES

3

IHF. REFORÇ

3 SI

FREUISIO DDMrQM
NaUlts/dia
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HORARI

15 - 9 h, PRKENCIft FISICA
Caps s*ta*iu y fist. 24h|
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CORREU OBERT
QUE N1HEM DE FER AMB ELS CAPELLANS?

Aquest escrit n'és per â contes-
tar una inconveniència verbal reco-
llida per Ia premsa dies enrera i
que tal volta no caldria tenir en
compte.

Pens, per altra part, que als
protagonistes no els agradarà massa
Ia posada en escena, però per una
vegada més els ferem homes de paper
com a simbol de credibilitat i bon
compliment del seu ministeri.

Malauradament, encara avui, certs
comportaments en són per a qualc6,
punts de mira d'escàndol, però que a
Ia vegada en són positius tot i que
l'escàndol provoca activitat, que
n'és el que requereix i enriqueix Ia
vida d'una comunitat que vol anar
endavant. Comportaments que sembla
no són accessibles a certes ments
que prefereixen fer el buit amb en-
judiciaments tendenciosos i fora de
lloc com n'és el cas.

Bn Pere Fons i Bn Jaume San-
tandreu, com ens agrada anomanar-
los, com dos companys i veins més, i
veure'ls i sentir-los més acostats
despullats de l'halo especial que
els dóna l'ordenament, en són un viu
exemple de tot l'encomiat que vull
fer d'una tasca que n'és fruit del
tarannà que les seves personalitats
ens ofereixen. Dues persones iden-
tificades de ple amb una vida inte-
rior viscuda amb profunditat, autèn-
tica i de gran projecció per Ia que
tots ens hauriem de sentir conmoguts
i animats a respondre.

No em vull fer afalagós, més bé
glosar una mica Ia integritat i el
bon sentit que Ia seva labor suporta
prou demostrable amb els aspectes i
tot envoltant una linia d'evantge-
lització lliure i sense condiciona-
ments.

Davant aquestes possibilitats no
podem conformar-nos seguint el feble
desti d'un poble aïllat, in-
dividualista i solitari, per a pas-
sar a ser un col.lectiu més solidari
1 més àvid de béns, més cult 1 més
guardador dels seus valors.

De fet Ia nostra parròquia, s'ha

convertit en un focus d'irradiació
d'aquest i altres béns pel que deman
recolzament.

En tot i això, amb una cuina, una
capella fonda, un grup de joves, un
grup d'infants, un projecte sidatori
a les portes i paraules vives i en-
certades, en són aquesta església
nova que n'és aquest futur que tots
somniam dur a terme amb tota Ia lli-
bertat que n'és acceptar Ia veritat.
Aquestes poden esser les properes
eines de treball d'aquesta església
potser amb menys cult i menys cape-
llans però amb més consciència i més
participació.

N'és també per a reparar travala-
des i combatre indiferències i per a
defensar el que altres critiquen
emprant els mateixos drets i per
acceptar evidències i oblidar formes
apocalíptiques i rutinàries.

Aquesta és Ia meva resposta, per-
què crec sincerament que tot el que
es dedueix n'és el que hem de fer
amb els nostres capellans.

Gràcies Pere i Jaume per seguir
entre nosaltres

Bartomeu Monjo.
CONTESTA A JOAN GELABERT

Aquesta n'és per a tancar el tema
i com un deure més, fer-ne una mica
d'identificació com a representant
municipal.

Be, Joan, deixem-nos de pun-
tualitzacions, perquè com bé dius
cadascú amb les seves idees.

Tampoc en vull fer un joc amb les
acusacions que en bona o mala hora
vaig fer. Reconesc que Ia meva con-
testa pot ser fou massa puntual i
per això podria pecar d'emocional i
reaccionària, malgrat això no cal
posar en dubte Ia meva bona inten-
ció.

Abans de passar, m'agradaria ma-
titzar per allò de justificar posi-
tures. Personalment soc partidari
dels pactes post-électorals, per
allò de Ia pluralitat i del protago-
nisme diversificat i convidat a fer
consense i perquè ho consider com un
aprenentatge democràtic de transició
necessari. Dit tot més de pla/ per
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CORREU OBERT

aprendre a fer convivència. Pos-
siblement sense el projecte de Mont-
blanc n'hauria estat més lluïda.

Però, jo, en voldria referir al
tema acollint-me a altres raonaments
que roden per altres vertents com
són tots aquests nacionalismes ex-
hacerbats que en tots aquests con-
ceptes provoquen positures tan ab-
solutistes i radicals (racisme, xe-
nofòbia, etc) que poc combreguen.

Però, tot són problemes que han
sorgit de cop, desemparats i agreu-
jats per manca de legislació i que
tota aquesta problemàtica mereix una
resposta d'acollida per a evitar
problemes d'identificació i d'inte-
gració, com poden esser els "guet-
tosM i demés. Crec que sentir-nos
gelosos dels nostres valors abans
que facilitar-los aquests drets és
marginar com sempre, el que abans
nosaltres mateixos cream, duits per
egoïsmes. No podem oblidar uns pac-
tes comunitaris d'inserció i ja a
les portes mitjançant unes lliber-
tats i drets que corresponen a to-
thom. Em sent, Joan, una mica incò-
mode davant aquestes positures.

Tot el demés, respon a un ordena-
ment territorial en relació a una
preservació d'espais i a unes poli-
tiques molt puntuals i mesurades,
restrictives i supramunicipals que
ens desinvolucrin. Accept d'entrada
aquests moviments com a grups de
pressió necessaris per a reconduir
aquesta politica i corregir greuges.

En frase maquiavélica, et diré
que, avui com avui, manen més les
circumstàncies que els caps i per
això el que compten són les estratè-
gies.

La manca d'alternatives, per al-
tra banda, n'és el fracàs econòmic
de tota Ia pagesia del PIa, concepte
a tenir molt en compte davant totes
aquestes ofertes complementàries que
sorgeixen.

Saps, Joan, "qui té fam somnia
rollos" i avui tothom vol viure mi-
llor. Segurament per una manca de
conformisme i fins i tot m'atravesc
a dir per un problema bàsic d'educa-

ció per a poder enfrontar tot aquest
muntatge. Però deixem-nos, que no
acabaríem i acceptem que n'és el
procés que correspon al temps en les
seves variant i correccions. Les
nostres aportacions de vegades en
són encertades i altres equivocades.

Per esser conseqüent i acabar ja,
et diré que soc partidari del pro-
grés amb ordre abans que quedar a-
parcats en utopies. TaI volta, una
visió més bé feta des de Ia politica
que personal.

Sens dubte que el nostre sistema
de vida se'ns ha disparat i subsis-
teix recolzat pel món de les lliber-
tats i que requereix mesures correc-
tores de tots aquests moviments.

Si no podem esser objectius i Ia
subjectivitat és tan relativa, prou
difícil ho tenen els polítics si no
és pragmatitzant.

Cadascú des de casa seva sembla
saber molt bé el que voldria.

SOn tot qüestions per a debatre
llarg i estès perquè s'apropen temps
molt decissius per a reconduir i
reordenar una societat tan canviant.
Un futur que no sempre està d'acord
amb el que nosaltres somniaro.

Be, si hagués estat objectiu, de
bon segur no hauria escrit tant per-
què tot hauria cabut en una ratlla.
El que conta de veritat és obrar de
bona fe i que ens sigui acceptat
aixi.

Pens que en el fons, Joan, potser
tenim més punts en comú que diver-
gents. La contemplació és Ia millor
arma contra el consum i els diners
.però per desgràcia tampoc se'n pot
viure.

Una abraçada.

Tomeu Monjo
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EXPOSICIÓ A LA CAPSLLA FQgPA

Bl Passat dimarts, dia 24 de
Desembre, després de ses Matines
s'inaugurà a Ia Capella Fonda
l'exposició d'eines 1 estris propis del
nostre camp amb el nom de "ïadal de
Terra" i que romendrà oberta al públic
fins passat Sant Antoni.

L'esmentada exposició és una mostra
extensa d'ormetjos que d'alguna manera
tenien o tenen relació amb el can. Bs
prou completa 1 val Ia pena de visitar-
la Ja que té un caire eminentment
didàctic sobretot pels més jovenets i de
cara a les escoles ja que les peces
exposades són moltes 1 rarament tendran
l'oportunitat de deure-les juntes altre
vegada.

COlCEST DE IADAL
Bl Passat Diumenge dia 30 de Desembre

tingué lloc a l'Església Parroquial, a
les 19'30 n. un concert de cant coral a
càrrec de Ia Coral "Verge de Ia Salut"
amb el següent repertori:
- Signum Tielman Susato.
- Bl concert V.Geisler.Segle XIX.
- Per tu Jo cantaria..M. Meystre,...
- Joia en el mon....G.F. Haendel.
- La Balenguera A. Vives,J. Alcover.
- L'Bstrella de S'Auba. Tortell.
- Las mis penas madre. Pedro de Escobar.
- A Ia ciutat de ïàpols. Massot.
- El rossinyol A. Pérez Xoyà.
- El Desembre congelat. Manuel Olte.
- Es l'hora dels adéus. Ll. G. Farreny.
- Santa ïit Franz Gruber.

Donarem més informació el mes qui ve.

FESTA DE IADAL A L'BSCQLA.
El passat 21 de Desembre, es celebrà

a l'escola Ia festa de fi de trimestre,
Ia de ïadal.

Enguany consistí en una exposició de
vidrieres fetes amb cartulina 1 paper de
"celofan", postals de ïadal i una llarga
mostra de torrons, tot això fet pels
alumnes dels diferents cicles.

Entre els torrons poguérem tastar-ne
de xocolata amb ametles torrades, de
coco, torró de neules amb ametles crues,
"amargós" d'ametles,...

L'A.P,A. també se sumà a Ia festa i
ens deleitaren amb una xocolatada
acompanyada de barrots.

La festa acabà amb el repartiment
dels butlletins, fet aqrest que a més
d'un Ii va amargar el dematí després de
tantes coses dolces.

M - ^ A ¿m
EL CAIT DE LA SIBIL.LA

La nit de Iadal, abans del sermó de
Matines tingué lloc, ' com ja és
tradicional, el cant de Ia Sibil.la.

Aquest any, a l'igual que els dos
anteriors, fou interpretat de forma
impecable per Ia nina Geronia Aulet
Galmés.
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Volem comunicar als interessats en
enquadernar els 12 núneros de Ia revista
"Fent Carrerany" corresponents a l'any
1.990 i anteriors ja els podeu fer
arribar a Onofre Sureda Ribas o a algun
altre membre de l'Hquip de Redacció de
Ia Revista.

El preu de cada enquadernació, tapes
incloses, serà d'unes 1.900 pessetes.

Sv/

irtWai
ÇQICERT DE PIASO

Bl passat Diumenge dia 30 de Desembre
tingué lloc a l'Església Parroquial, a
les 11'30 h. el ja tradicional Concert
de Hadal ofert pels alumnes de l'Escola
de Música de Maria de Ia Salut.

S'interpretaren les peces següents:
-Estudi a 4 mans de Diabelli interpretat
per Kiquel Vives.
-Estudi nS 8 de Diabelli a 4 mans
interpretat per Margalida Perelló Salom.
-Estudi nS 58 de Beyer a càrrec d'En
Bernat Bunyola Lladó.
-Alegre melodia de Diabelli a 4 mans per
Ha Catalina I. Barceló Pira.

-Inocencia de Burgmüller per Na
Margalida Fca. Bunyola Pons.
-Estudi n53 de Diabelli a 4 mans per Sa
Margalida Ferriol Riera.
-Estudi n2 10 de Beyer a 4 mans per Ba
Catalina Pastor Ramis.
-Scherzo de Diabelli a 4 mans a càrrec
d'En Jaume Ferriol Martí.
-Musette de J.S. Bach interpretat per Sa
Catalina Ribas Mas.
-Estudi n2 7 de Diabelli a 4 mans per
Pere Ribas Vicente.
-Minué n2 2de J.S. Bach a carrec de Ha
Joana MS. Pastor Perelló.
-Progreso de Burgmüller interpretat per
Ha Beneta Bunyola Sinkkonen.
-Duo per clarinet, estudis 2 i 3 de A.
Romero a carrec d'Onofre Sureda Ribas
acompanyat al plano per Félix Aguiló.
-13 part de Ia IV Sonatina de Clementi a
càrrec de n'Antònia MS, Sureda Colombram
-El campesino alegre de Schumann
interpretat per Ha Maribel Font Mestre.
-Claro de Luna de Ludwig Van Beethoven a
càrrec de Ha Margalida Quetglas Vicens.
-Preludi n5 17 de J. S. Bach a càrrec
del professor de l'escola de música,
Félix Aguiló Caldentey.

Donarem més informació dell el mes
qui ve Ja que no disposam de fotografies
i altres dades.

..fi .

î

i fl fl
Covce*T f>e
L'AVy PASSAT
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DEMOGRAFIA
SMS HAI DEIiAT

L'a» Ea Gabriel Sibas lornés,
que aorí el passat 4 de Deseabre a
l'edat de 63 anys. Vivia al Carrer
Alexandre fiosselló, 14.

Madò Gerònia Ferriol Bergas,
que aorí el passat 8 de Desembre a
l'edat de 89 anys. Tivia a Ia
Carrera Plana, 2.

L'aao En Kiquel Font Quetglas,
que aorí Ia 1^ quinzena de
Deseabre a l'edat de 86 anys. Tivia
a Ciutat.

Madò Catalina Ferriol Carbonell,
que mjrí el passat 20 de Deseabre a
l'edat de 76 anys. Vivia al Carrer
Sa Raval, 47.

Madò Magdalena Bergas Nas, que
•orí el passat 25 de Desembre a
l'edat de 90 anys. Vivia al Carrer
de Ses Corbates, 15.

Madò Maria Bunyola Vanrell, que
•orí el passat 27 de Deseabre a
l'edat de 81 anys. Vivia al Carrer
Jauae I, 14.

Que descansin en PAD.

BEIVIIGUTS

Ia Catalina Carbonell Ramis,
filla d'En Bernat Carbonell i de Ia
Martina Ramis que nasqué el dia 25
de Setembre.

Que tot sigui enhorabona.

JA L1HAI FETA

En Juan A. López Sanchez i I'Bva
Maria Pl·lenta Chico, que es
casaren a l'AJuntaaent el passat
dia 29 de Deseabre.

Que el vostre amor no acabl aai.

TELEFQIS D'IÏTSSSS

AJüITAMEÏT;
Fax

MBTGB:
APOTBCARIA:
BSCOLA D1ALT:
BSCOLA DB BAIX:
CA SBS MOIGBS:
LOCAL 3S BDAT:
PARROQUIA:
GESA UCA AVARIBS:
BOMBBRS:
AMBULATORI D1IICA:
SOI DURBTA:
AMBULÀICIBS S,S <IICA)
AMBULAICIBS:

525002
525194
525265
525020
525063
525252
525144
525564
525033
500700

065
502650
239447
502650
200362

SBRVEIS SAIITARIS

A partir de les 151OO
hores, totes les urgències
aèdiques queden concentrades
a Sineu, al Centre Sanitari
a partir de l'entrada en
vigor del P.A.C. <Punts
d'Assitència Continuada).

Aquest servei estA
disponible tots el els dies,
festius, • dissabtes i
diumenges les 24 hores i els
dies feiners de Ia forma
esmentada.

TELBFOIS DB SIEBU: 52 06 16
52 02 92



PERE ALEMANY
exposa a Bisart
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El nostre amic Pere
Alemany exposa les seves
darreres obres a Ia galeria
d'art Bisart, del carrer
Santacilia de Ciutat.
L'exposició estarà oberta
fins al final del mes de
Gener i en ella estaran
exposades les seves darreres
investigacions plàstiques
sortides del seu taller de
Son Fogueró.

Bs tracta de 34 quadres
en els que en Pere deixa
clara una nova línia en Ia
trajectòria artística que
romp amb les seves obres de
fa un any i segueixen Ia
directriu mostrada amb les
exposicions que na realitzat
a Europa, i més concretament
a Colònia i a Amsterdam i de
les que donàrem compte a
"FBST CARRERAFT

Bn Pere com artista obert
a totes les inquietuds i
estímuls del món que

l'envolta sobrepassa en les
seves teles el camp de
l'enteniment i aporta tota
Ia honestedat que un pintor
ha de posar en les seves
obres; un diàleg que quan es
romp s'ha de tornar
recuperar.

Les obres d'aquesta
exposició estan plenes de Ia
simbologia que sempre han
omplert el quadres d'en Pere
i que ell defineix com " no
són símbols de formen un
codi determinat sinó formes
que sorgeixen espontània-
ment, tal vegada perquè
estan molt interioritzades.
Partesc d'una idea que vull
plasmar en Ia tela, però que
va canviant, va agafant
forma fins que plàsticament
l'equilibri m'agrada".

Jaume Aestre,

PERE ALEHAM1 "Fugi ", ïècnict »Ixti <fuuat psper (57 x 76),
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Poemes í «oses
Un home si és valent
per tot el món pot anar,
Sa Capella Fonda està
que sembla un monument
per entretenir el jovent
és Io més mono que hi ha.

Treballen de nit i dia
ets homes si són honrats,
hi ha mobles exposats
i eines de Ia pagessla
que empraven cada dia
els nostres avantpassats.

Un glosador de guitarra
sona fort i aviat
i jo compte m'he donat
que el que han exposat,
es nom que Ii han donat •
ho sarà "Iadal de Terra".

Darrera Ia Sacristia
i darrera es campanar
s'exposició que hi ha
donarà molta alegria
i si pel cas qualque dia
hi voleu anar a guaitar
llavors podreu recordar
Io que altre temps hi havia.

De content que estic no puc
fer ses gloses encertades
i es rector fa passejades
amb ses dones més honrades
que té, guapes i educades,
Maria de Ia Salut.

En es poble Marià
hi tenim dos capellans,
són els dos homes més grans
que el Bon Jesús va crear,
si cap pic van a nedar
sa roba saben guardar
Io que fan els cristians,

ElIs saben fer de cuiners
i feina a Ia pagesia
i si importa qualque dia
hi fan de picapedrers,
no treballen per doblers
tot es fa per obra pia.

Es rector té simpatia,
és home de gran valor,
va fer una excursió
i les se'n va manar a Kaó,
ses qui lleven sa brutor
de l'Església de Maria,
des Jardí i Ia Sacristia
sense delxar cap racó.

Moltes dones educades
sa tercera edat tendrà
i quan van a passejar
les veus caminar empinades,
ben vestides i pintades
1 ses mametes afuades
que és Io més mono que hi ha.

Trop que n'hem fet un excés
i ho podríem acabar,
i un altre dia en tornar
ja en farem un parell més,

5'és l'autor el glosador

l'amo En Joan Mas <Colombram),
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A SANT ANTONI
Sant Antoni us veig cansat
d'aguantar Ia Pagesia,
però fugint a Ciutat
morireu de melangia.

Sant Antoni immaculat,
apagau-nos 1'enrampada,
que tot torna a ser pecat
amb Ia Santa Reculada.

Sant Antoni repartiu
amb molt més seny les plogudes
a altres parts esbaldiu rius
i aquí les fonts són eixutes.

Sant Antoni travau fort
els animalons deploma,
que a voltes causen més tort
que una estreta de maroma.

Sant Antoni obriu bé els ulls
quan fareu les Beneïdes,
que els inspectors, ben segur,
us buidaran les bacines.

Sant Antoni no us fieu
dels qui nuden de pelatge,
que, per poc que badoqueu,
us faran tala al ferratge.

Sant Antoni Mallorquí,
per molt que haguiu nascut fora,
espedregau el camí
per fer poble tots alhora,

Sant Antoni volem fe
per salvar bocins de Terra
que encara resten sencers
per Ia Plana i per Ia Serra.

Sant Antoni governau
els qui porten Ia bandera.
Aatau-los tota Ia fam
de poder i comanderà.

Sant Antoni, els amics
que siguin bons i joiosos.
Salvau-nos dels enemics
que siguin curts i envejosos.

Sant Antoni que mostrau
tan tranquil·la vostra imatge,
donau-nos treball i pau,
salut, fortor rcoratge.

DeI llibre de poemes "SISSAGA DE SEF'

Obra d'En Jaume Santandreu Sureda.
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GEBER de 1.987
- Sant Antoni: Festa d'hivern.
- 24 Hores de ràdio.
- La Reforma Educativa.
- Conte per al.lots i no tan al.lots.
- Pàgina Biblica:Els Mags, l'Estrella i l'Herodes.
La llei de Bormalització ling"Tistica.

- La Columna de Ia Llengua: Llengua i dialecte.

GBSER de 1988:
- L'Ajuntament no respeta Ia Llei.
- Bl que s'ha escrit de Maria.
- La Columna de Ia Llengua; Lèxic ïadalen.
- Sa Xarradeta: Amb Bn Biel Bergas, President
Carerany.
- Taula Rodona, Tercera Bdat.
- Persones del poble,
- D'esquena a l'Escola.
- Casa de Ia ViIa.

GESER de 1.989:
- La columna de Ia Llengua:Boos d'oficis,
- La Societat consumista,
- Des del Balcó de Ia SaIa: Per què de les Sornes?
- Casa de Ia ViIa.
- Carta als Reis d'Orient.
- Concert de Pianao i Cant Coral.
- Correu Obert.
- Feim Carrerany: Asseablea General Ordinària.

GESER de 1,990:
- Montblanc: l'altra cara,
- I? Exposició de Pere Alemany a Barcelona.
- Festes de Badal.
- Sa Xerradeta amb l'amo n'Aandreu Forteza.
- Casa de Ia ViIa.
- Carrerany Esprtiu: Exhibició escaquista
d'Europa, Alexei Dreev.

de Fent

del campió



23 (23) FENT C*RREWmV

BON NADAL !
BONES FESTES !
Que lapau i l'alegria

omplin els vostres cors i

que l'any 1991 ens dugui

Ia prosperitat i el

benestar que mereix Ia

nostra Comunitat

Autònoma.

MOLTS D1ANYS !

GOVERN BALEAR
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CARRERANI ESPORTIU
MARIANDOS A LA CURSA DE L'INDIOT

El passat diumenge dia 23 de Desembre,
es va disputar Ia tradicional cursa de
"l'indiot" a Establiments i que va
significar Ia finalització de les proves
competitives del calendari ciclista de
l'any 1990.

Aquesta prova a Ia qual tots els
guanyadors s'emporten un indiot, serveix
com a reunió dels ciclistes mallorquins
per tal de felicitar-se les festes i l'any
nou amb una competició desenfadada a Ia
qual els ciclistes ai arriben molt lluny
del seu millor moment de forma física.

D'entre els participants, quatre
mariandos. Tres del nostre Club Ciclista,
Antoni Obrador, Daniel Bstarellas i
Llorenç Seguí, i un, Antoni Mulet, que va
estrenar Ia indumentària del que serà el
seu nou equip, el grup esportiu Ercosa-
Subaru de Koscari, on competirà junt als
germans Pere i Jaume Pou i els ex-
prfessionals Joan Caldentey i Miquel
Aynat.

La reunió ciclista del passat diumenge
va començar amb Ia prova per als més
petits, els alevins, Ia qual es va
convertir amb una nova victòria per a
Llorenç Seguí que, amb el aaillot de
campió de les Balears, va arribar tot sol
a més de vint segons de Ia resta de
competidors.

Daniel Estarellas i Antoni Obrador, a
Ia prova per a infantils aconseguiren Ia
millor classificació de cadascun d'ells a
Ia present temporada. Daniel fou segon i
Antoni sisè.

Per Ia seva part, Antoni Mulet va fer
una carrera motl intel·ligent, coneixedor
de les seves forçes, i es va aficar a
l'escapada bona, malgrat Ramon Ros
s'aagués escapat als inicis. Es va situar
a Ia novena posició final.

Les proves on participaren els
mariandos finalitzaren així:

AIEVINS

1.- Llorenç Beguí (Junbo Tours) 6-01
2.- .Antoni Ciiver (Mc. Donna lds )6 -23
3.- Antoni Colom ( lunyola) 6-4S
4o- Antoni l 'artorell(C. Gomila) 6-49
5.- Kagdr.lena -leal ( :3^r Tolos) 7-CP

<Joef : iDf>s
A n t o n i Orr s

I"ïV"T!LG

Jorce Garcíe/ (I11&. i:&llorce)/;-35
Danie l ]'-starellas(Jui,'ibo To'urs)/.9-54

C:c . D o r ^ f l . f f í
! (C. 'JCl.iilf:.)

.Anrrep. ir.rceló ( " ' . ~ . ) ' 2 i '~2«
/n ton i Obrador (Jur.bo 'Tours) 2 f -2 -

APIOICFATS I JUV::iTJLb ;

1.- Ramén Hos (3eat-ADC 92),l_c3-52
2.- I-'icuel A. Cirer( Caimari ) i_o4-53
3.- ABgel Recio ( Cainari ) !i_c4-56
9.- Antoni Kulet ( Caimari ) l_o5-C4

Club Ciclista Maria de Ia Salut.-
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CARRERASI ESPORTIl
EJ^ Oi. UB JO

DB

B&CACÏ& JC*JS: MAFtIA, CAMfIO

SoTíSL . DB MA^L,OKCA

l'any 1990 serà un any històric pel
nostre club que ha assolit un dels seus
objectius fonamentals; recuperar Ia
categoria perduda a l'any 1982 i que va
esser causant de Ia desaparició del
club.

Si l'any passat per œig punt uo es va
poder aconseguir l'ascens, ara s'ha
dejnostrat que allò va esser un petit
accident ja que a més de tornar a 1?,
s'ha obtingut el Campionat Absolut de
2ona,

El desenvolupament realitzat per
l'equip de Maria ha estat ple d'una
regularitat inusual, finalitzant imbatut
en un "play off" on s'ha vist Ia
diferència del nostre equip repecte als
altres i si no fixau-vos ' amb els
resultats:

1er, "Play-Off"

Anem -1 Marla -3

2on. "Play off"

Lloseta -0'5 Maria -3'5
Maria -4 Lloseta - 0

3er. "Play off"

Tròpic -l'5 Maria -2'5
Maria -4 Tròpic -0

Es pot observar que els 5 partits
decisius s'han guanyat amb total
autoritat i ajnb uns resultats
contudents.

Sense cap dubte, Ia planificació
duita des de l'any 1967 ha donat els
fruits esperats amb l'obtenció d'aquest
títol. Així, no obliden tampoc que
aquest any tanbé s'ha aconseguit un
títol individual de Mallorca (Jeroni
Bergas), dos subcampionats de Mallorca
(Xisco Mestre i Miquel Ferriol) i un
subcampionat de Mallorca individual
(Xisco Mestre).

EIs vint jugadors que formen l'equip
dirigit per En Pep Ferriol, per primera

vegada a Ia història hi hagut un
entrenador, han fet possible aquest èxit
sense precedents dins Ia vida esportiva
de Maria de Ia Salut.

ACTIVITATS DEL CLUB D'ESCACS

EIs dies 5 i 12 de Gener, es
realitzarà el IY Torneig de Semiràpldes
(15 minuts) obert a tota l'illa en el
local del carrer de Sant Miquel a partir
de les 16 hores de Ia tarda.

EIs dia 12 de Gener a les 19'00 hores
està prevista l'Assemblea General del
club per tal de donar comptes als socis
de les despeses de l'any 1990 i els
projectes per aquest nou any 1991.

Es té previst que els mesos de Febrer
i Març s'organitzl un curset d'escacs
per tota Ia població de Marla, posant un
esment especial al nlns.

Bnric Pozo i Mas,

kU Torneig
de Radal

DIK] OC JOC: S I 12 DE CCMEl

HO*ft: 11.00 M.

SISTtM* SUlS * t ROMDES

TtMPS: UH QUAHT

IM«C«I»C!OMll TttïFOM 7* iO **

LLOC: C U M E * SAMT HIOUlL. Ll

Troieus pels dnc primers

Organitza:
Dub d'Escacs

fíferia de Ia Salut
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CARRERANI ESPORTIU
ES SEGUEIX AMlB UN SOL, F*UNT

En els tres partits que FOITHISA ha
jugat en aquest espai de temps, des de Ia
darrera revista de "FEIT CARRERAIY" tampoc
ha pogut gaudir de Ia desitjada victòria,

L'equip s'ha reforçat amb els fitxatges
de 2 nous jugadors, per una banda un que
ja formava part del planter en Ia
temporada anterior, Gaspar Mas i per
l'altra En Pere Mas Bunyola. Un i altre
segur que seran un reforç important per
l'equip d'aquí a Ia fi de Ia temporada.

Com element negatiu, esmentar Ia poca
gent que acudeix a jugar els partits tan a
dins Maria com a fora camp. Basta veure
les alineacions dels partits i comparar,
per veure les ganes de jugar de cada un,
Destacar que en el partit Jugat a S'Arracó
contra el Vtnos dei CADE PAGUERE, tan sols
10 jugadors es presentaren a disputar el
partit. Aquests són ells: S. Clfre, B.
Quetglas, J. Mas. J. Morey, X. Castelló,
P. Font, J. Mestre, C. Font. R. Porcel i
P. Bergas; dels altres res se'n va saber.
Trist i llastimós l'exemple donat pels
absents per molt que diguin que tenien
altres obligacions, ja que aquesta
"excusa" en momens així és difícil
d'entendre, sobre tot si a l'hora de donar
l'horari no es confirma que no es podrà
assitir.

El resultat de 2 -0 a favor dels
locals, aconseguit quasi al final del
partit, no deslluiex per res l'esforç
realitzat pels esmentats anteriorment.
Destacar el gran partit de X. Casteló com
a lateral dret i i l'entrega dels qui es
desplaçaren.

EIs resultats han estat els següents:

FOSTHISA -1
CADE PAGUERE - 2
FOBTHISA -2

MADERAS FULLAIA -8
FOITHISA -0
MEDITERRAIEO -6

BIs golejadors en aquests partits han
estat: G. Frontera, P. Font i J, Morey per
aquest ordre.

La classificació després de Ia darrera
jornada és Ia següent:

EIPorvenir,1-V.Sta.Ponsa,0
Turavii-C.Marin,Aplaz.
C.LaPena,2-H.Helios,3
Fonttíisa, 2 - Medrterraneo, 6
CadeV.,-M.Ful!ana,Aplaz.
C.MissJ.-Descansa
C.MissJ 13 11 2 0 49 924
M.Fullana 12 10 1 1 53 16 21
H.Helios 14 10 1 3 51 21 21
Medrterraneo 13 7 4 2 33 22 18
C.LaPefta 15 6 4 5 30 26 16
C.Marin 14 5 4 5 22 24 14
CadeV 13 5 3 5 36 35 13
EIPorvenir 14 4 3 7 19 25 11
V.Sta,Ponsa 15 3 210 29 44 8
Turavla. 14 1 1.12 16 66 3
Fonthisa. 13 0 1 12 14 64 1

EIs propers partits, a dins Maria a
partir de les 15'30 hores, són aquests:

29.DES. FOITHISA - EL PORVEIIR
12.GBI. FOITHISA - CA SA MISS
19.GBI. FOSTHISA - HOTBL HELIOS
26.GEÎ. CICLOS MARII - FOITHISA

Jaume Mestre,-
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El passat diumenge dia 9 de
Desembre arribàrem fins al Puig de Son
Sant Martí, a Ia localitat d'Alcvdia.

El dia en principi no acompanyava gens
ja que havia plogut durant Ia nit i es
mantenia el cel cobert.

Partírem de La Plaça des Pou al voltant
de les 9'30 h. i ens encaminàrem amb cotxe
cap al Port d'Alcúdia.

Arribats, deixàrem els cotxes a
l'aparcament que hi ha dins Ia
urbanització de Bellvue i ens encaminàrem
cap al cim del Puig per un cami que voreJa
el llac i que després es desvla a Ia dreta
i que du al repetidor de Ràdio i Televisió
i que passa al costat de Ia Cova de Son
Sant Xartí, situada al peu de Ia muntanya.
L'esmentada cova està per sota el nivell
del terreny i se té accés a ella per una
escala bastan empinada. Te diverses
galeries que per manca de llum no poguérem
veure. Aquí berenàrem i seguidament
continuàrem pel mateix camí fins al Poble
Iou, construit per a maJor comoditat dels
treballadors emprats en Ia colossa obra de
dessecació de s'Albufera, amb el nom de
Gatamoix, nom que canvia en 1.092 pel de
Colònia de Sant Lluís i actualment conegut
popularment per Poble Iou i en total
ruïna. Aquí descansàrem abans de reprendre
l'empinada costa del Puig.

La pujada es va fer sense cap mena de
dificultat ja que el camí, encara que té
molts clots, està asfaltat, podent veure
meravelloses panoràmiques a mesura que
pujàvem. Una vegada a dalt, Ia vista
fou senzillament meravellosa ja que es
podien veure les dues Badies, Ia de
Pollença i Ia d'Alcúdia, a mésdels llacs
artificials "Aenor i Esperanza", Ia
Central Tèrmica des Kurterar, el frondós
bosc de Biniatria 1 tota l'Albufera.

Com que ja eren al voltant de Ia una del
mlgdia encenguérem un foc a un racer del
costat del repetidor i dinàrem al voltant
del foc que alguns aprofitaren per torrar
i Ia majoria per escalfar-se.

Després de dinar emprenguérem 3
tornada per una drecera que hi ha en froi
dels llacs i que suposà deixar el bon ca:
i entrar en una sèrie de dificultat
pròpies de Ia baixada que es vere
agreujades per un començament de pluJa qi
feia que les pedres patinassin i hi hagué
alguna culada.

A pesar de Ia inclemència del tenrç
gaudírem d'un dia que ningú no s'espera\
ja que no ens banyàrem i l'excursió acal
una altra vegada amb l'arribada als cotxe
al voltant de les 4 h. sel capvespre.

De cara al mes de Gener, Ia nosti
programació d'excursions no en contemp]
cap degut a Ia proximitat de les festes c
Iadal, per tan Ia propera excursió sarà
La VaIl de Coanegra 10-2-91.

Però d'ella rebreu més informació en ]
revista del mes qui ve.

Onofre Sureda Sibas.


