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[ EDITORIAL ]
El darrer diumenge d'aquest mes de Maig, tenim l'oportunitat d'exercir

com aciutadans de dret icom a veins del nostre poble, el nostre vot en les
eleccions municipals i autonòmiques que hi ha convocades.

L'article 21 apartat 3er. de Ia Declaració Universal dek Drets Humans
diu el següent "La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat dels
poders públics; aquesta voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions
sinceres que cal celebrar periòdicament per sufragi universal igual i
secret, oseguintqualsevolprocedimentequivalentque assegurilaUiber-
tatdelvof.

Al nostre poble són quatre les candidatures que s'hi presenten i totes
eUes tenen l'objectiu d'aconseguir el major número de vots per dur
endavant, de lamaneramés fàcil ipositiva,el seuprogramaenekpropers
4 anys. El que tots anomanen "mes beneficiós per Maria".

Recordant els passats comicis miuiicipais, on el percentatge de par-
ticipació superà el 90%, des de FENT CARRERANY volem fer una
cridada a l'electorat per igualar, al manco, Ia mateixa xifra en aquesta
vegada.

Ek moments embolicats que hem viscut al nostre poble en aquest dar
rertram de legislatura, no ha d'esser obstacle perno exercirel nostre dret
més sagratdins una democràcia. Elvot, sigaperuns o pels aitres,esl'eina
quetenimelsciutadansperapremiarocastigaralspartitsperlasevabona
0 malagestió. Mariatélagranoportunitatde valorarek diferents progra-
mes ja que en aquests quatre anys tots ek partits o agrupacions d'electors
han tengut en les seves mans ek destins del poble i el passat ens ha de
servbirperavalorariaprendre de l'experiencia,queperunsseranegativa
1 per altres positiva, de Ia passa que hem donat dins el camí de Ia
democràcia Acudiu tots avotar i valorauel vostre vot amb benefici del
que tots estimam: Maria.
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ES MEU PADRÍ NADAL.

Com, supòs, tots yosaltres, he
tengut dos padrins, amb ek quak vaigcon-
vlure durant ma infantesa. Amb un, més
que amb l'altie.

Ua el padrí de Sineu, de nom
Jaume, era el padrífestu, el de les bromes,
sempre en veure'ns en tenia una a Ia boca
Era ah i per a ser com eil havia de menjar
moltes sopes. Vivia en un lloc encantador,
envoltat de pins i ablnes, mates i uUastres,
a Sa Serra, dins el terme de LJubí. Em
produiaunajoiadeno diranaravisitar-lo, i
el seu record és una mescladissa de riaUes,
vent xiulant entre ek pins i l'olor de Ia terra
dematahumida

L'altre, el de Maria, el meu padrí
Nadal, noho eratanfestós. Onohoeratant
amb ek infants, ja que les seves bromes,
picardies i gràcies anaven emboÜcades
amb un joc de paraules que no acabava
d'entendre, les gloses.

Tan un com l'altre trebaUaven al
camp i en sabien una estona Uarga de les
seves feuies i de Ia manera d'abaratar cos-
tos de producció. Però ebhimancavendots
pedagògiques; es pensaven que Ia seva
facüitat enfer les feines estransmetia quasi
per generació espontània: això em costà
moltes barrejades.

La majoria d'eines i artilugis que
servien per a facüitar les feines del camp
eren manufacturats a casa.' fins quasi el
darrer dia de Ia seva vida amb ek uUs
completament foscos, encara satrevia el
neu padrí Nadal, a entreUigar les fuUes de
palma de garbaUó fent Ia Uatre, que corr
venientment cosida, es convertia amb una
senalla, unmurrió, unasenalleta, capell,...
el que fos. Les paimes del garbaUó les
anavacercar perles muntanyes d'Artà onhi
teniaunbon esplet de famüiars. DeI càrritx
en sortien ek vencük que utüitzàvem per a
Uigar les garbes, en el moment de les

messes. Dek troncs d'ametlersifigueres o
altresarbres, ensortiencames de cadira, les
posts de les banques o bigues per a Ia
teulada.

Per a estalviar (enaquella èpocano
quedava altre remei que estalviar) Ia paUa
que es tirava per davaü ek aramak, ens
desplaçàvemambelcanoi elmulfinsaSon
Real, on l'omptíem d'algues seques que Ia
mar haviatret del seu jaç. Aquestes algues
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Pa possidònia que no és una vertadera
alga)substituienalapaUa i es convertienen
un adob molt bo per a escampar pek
guarets. Soiíemaprofitarrexcursióalamar
per a pegar una capficada a l'aigua cul en-
laire. Par era el dia que amés de les algues
no duguéssim aigunatee tresor: una Uosa
(pot ser del cementiri fenici de Son Real),
un tronc IHs i net o quakevol atea cosa ap-
rofitable, retornada per les aigües.

No era molt difícil saber si a un Uoc
el meupadrí hi era laseva veu, com quasi

tots ek de lafamüia dek Nadak, era força
forta i eixia per sobre les altres. Ens servia
de despertador. Gorn que dormíem a Ia
mateixa cass. eIs paie¿ anaven a dorair a
Son Monjo, era Ia sevaveu Ia que ens de-
spertava, tan per anar a missa primera com
per anarai'escola asegar, garbejar, etc.

Una vegada, si ens agafa ens fa
sang. Estàvem amb en Jaume i en Nadal,
dos sobre el terrat, on hi teníem els enfilalls
detomàtiguespenjats, il'altreabaix. Com
que ens bareUàvem, no se'ns ocorregué al-

tracosamiUor que tirar-nos les tomàtigues-
projectik. Quan el padrí se n'adonài agafà
lavergadebouisort queteniaunabonaveu
com ja he dit i el sentírem. Fugírem per
damunt les teulades de les solls.
Escampàrem fins que se h esvaí Ia fúria.

Jahe dit que eraglossador. Enfeu
bastantes de glosses durant Ia seva Yida
dedicades a diferents persones i amb vari-
atstemes. Algunes d'elleslespoguèremrr
coUir i les anirem pubhcant en propers
números. Alaseva mort hi dedicàaquesta:

Un barco que se'n va a íons
és que té mal temporal
0 pega a qualque penyal
1 en sentir es meu senyal
per Maria i Sa Raval
diran: ja és mort en Nadal
janofaràpuscançons.

Durant l'estiu de l'any 78, de-
spedurse d'en Nadal, quan ens anàvem
d'acampadaa Menorca ü anuncià que jano
el tomaríem veure viu. Així va ser. Ens
comunicaren que estava molt malament,
quan en reaÜtat ja era mort, i tomàrem de
seguida Plàcidament, Ia matinada del dia
de Ia Mare de Déu d'Agost ens havia
deixat.

Magí Ferrid.
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IIICERTAMEN DE FOTOGRAFIA "FENT CARRERANY'
III CERTAMEN DE FOTOGRAnA 'FENT CARRERANY" -ABRJL 1991

DeI dla 28 de Març al 7 d'Abril varen estar exposades a Ia Casa de laVila les fotografies que participaren en el III Certamen de Fotogra-
fia 'FENT CARRERANY". Al concurs es presentaren untotal de 108 fotografies més 5 que estaren exposadesfora de concurs per no
cumphr lesbases.

L'Ajuntament de Mariavacol.laboraalabonafi del Certàmenenlacessió delessalesdelaCasadelaVilailaconcessió d'unasubverr
ciò de 50.0001- Ptes. El jurat format per Jaume RosseUó fotògrafdel diari "Untlima Hora", Damià QuetgIas del Diari de MaUorca, Antoni
Moreyregidor decuitura del'Ajuntament, Miquel Ginardde lafirma Sanicalor, que vacostejarl'impresió deles bases, i JoanGelabert
membre de laJunta Directiva varen tenir una mica difícil faUar ek premis, ja què, Ia quahtat de les obres era bastant alta Al final i després
de prop d'una hora de reunió a porta tancada, el jurat dictamina el seu veredicte. Aquí teniu les guanyadores de cada categona

PrimerPremi
General:
"BARREIG"
Mateu Barceló
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Primer Premi Locai
"MONESÜR"
Antoni Fiol i Morey

Primer Premi juvenil
"DESPROPORQÓ"
Pere Ribas i Vicente
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fsOb" 1"YS-DEL-TTRMrI

Tots ek pobles del món se reconeixen com a tak en el moment
que sónconscients que comparteixen una història, una cultura, una
Uengua, uns mites propis que són diferents als dels altres pobles. Ni
miUors, ni pitjors, diferents. Lahteratura, elsUibresiek seusautors,
també sónreferents que defineixen ek pobles.

El nostre poble (que té una història particular, una cultura, una
Uengua, una literatura, pròpies), per les especiak circumstàncies
que h hantocat viure, pel marc que h estan donant contínuament,
no reconeix com apropis molts d'aquests valors i ek ha substituïts
per uns altres que coincideixen (quina casuaütat! ) amb ek de l'estat
que el tutela i que h marca les pautes de conducta.

no figuràs com a referent diferent del seu.
Tot el que imphquirecuperar aquests valors propis, i ser-ne cons-

cients, ajudaacrear aquestaconsciència decol.lectivitat, de poble.
Aquesta campanya que s'està fent per donar-nos a conèixer una
obra de Ia categoria del TlRANT LO BLANC té el valor afegit
d'ajudar-nos a trobar un altre referent súnbòhc que ajudi a reforçar
Ia idea de comunitat pròpia.

Aquesta gran novella del segle XV, obra del cavaUer Joanot
MartoreU, era una gran desconeguda per a Ia majoria del nostre
poble. Unaobraquevaserimpresaperprimeravegadarany 1490

Tots ek que hem passatper l'escolafinsno fagaire, podem recor-
dar quinaha estatlahistòriaque enshanensenyat, quinaculturaens
handonat comamodel, quinaUenguahem aprèsi quinaüteratura
i quinsllibres enshanfet üegir. NomscomElQdi DonPelayo, los
Reyes Catóhcosi el Descubrimiento, autors com en Cervaniesi en
Lope de Vega, mites com n'Agustina de Aragóni el Dos de Mayo
han estat ek referents que ens han fet empassar i que hem arribat
a assumir com a propis.

No tenim mites nosaltres? No tenim una Uengua i una cultura
propies7Noteramautorsilhbresdecategoriasemblantomiorque
ekmencionatsÍQuè ensabemdelrei enJaume, dekAgermanats;
què ens digueren al'escota d'en Ramon LIuO, de n'Ausias March
d'en Joanot MartoreU, d'en Verdaguer o de n'Espriu. Res,
pràcticamentres. Lanostra història, lanostracultura, ek nostres
mites, Ia nostra Uengua ha estat sistemàticament ignorada (això
quanno ha estat despreciada), per unpoder estataÜsta, casteUanista
i que ha tengut cura que tot això que tenim de particular, de propi.

i que al Uarg d'aquests cinrcents anys ha anat recoUint ek elogis
dek especialistes en Uteraturai que figura enUoc destacat entotes
les antologies, no podiaseguiiignoradapel nostrepúbUc. Traduïda
a l'anglès, al casteUà, al finès, a l'itaüàt al neerlandès, al romanès i
ara, fins i tot, al xinès, és objecte d'unacampanya institucional prou
ampüa que ha de possibilitar que reconeguem ek seus valors
Hteraris i emblemàtics.

El Tuanthad'esdevenirunclàssic, hade ser lecturanecessària en
tots ek ràveUs educatius; una obra de difusió massivaipermanent.
Un tirant en cada casal

Si aconseguim això, que el Tirant quedi situat com a símbol
central d'una literatura, d'una culturanacional, que no només és Ia
nostra, sinó que és, amés, important, tot el que s'estàfent haurà
valgut Ia pena. La nostra identitat passa per assumir tots ek nostres
valors i estar-ne ben orguUosos. I Ia literatura, Ia nostra Hteratura,
entre eUes el TlRANT, és un punt de partida prou important.

Joan Gelabert i Mas
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CASA DE LA VILA
CQMISSltíDE GOVERNDE Dfc 19 DE MARC

Sessió extraordinària, aìaqual assisteixentots els seus compo-
nents, Es prengueren els següents acords:
1.- Aprovar l'acta de Ia sessió anterior(14-2-91 )
2,- Aprovarlaliquidació del Pressupost del 90.
3,- Informar favorablement Ia instaUarió de línia de baixa tensió pera
vívendaalaparceUa 150, polígon 5 de Son GuíUot
4,- SoUicitaral'INEM aquestes subvencions; Servei deMenjadorSocial
: 840.000pts; Plapintat íEscoles i Edificis Públics: 1.040,000 pts,
5,- Aprovar el Padró Muracipal sobre l'impost sobre Vehicles.
6.-AprovarlaterceracertificadodelesObresdeRoquetaperunimport
de6.956.324pts,
7.-Concedirless&guentssubvencions:Guarderia(50,OOOptsiCopdeGas
(50.000pts), CM) Ciclista(50.000pts.), CoUegi Public(50.000pts), Fent
Carrerany (50.000 pts) i al Comité del Menjador Social (90,000 pts),
8,- Aprovaries factures següents : A MACAS, per mülora enUumenatpú-
blic,1400.000ptsiaSebastiaCarboneU,per'T)atxeo"carrers,600.000pts.
9,-Aprovarladevolurió dels avals deles obres "Hogar deAncianos, 3ra
fase", "Cerramiento pared Avda, Sta Margalida" i "Acondicionamiento
campodefútbol",
iO.-Aprovarrexpedientde devoluciótfittgrésindegutperimpostde rir-

culació a Hervi, S.L.peruntmport de 42.510 pts,
11- Aprovar 6 expedients tfobres.

PLEDED&18ffABRIL
Sessió ordinària a laqual no hi assisteix D, Antoni Morey. Es

prengueren els següents acords:
L- Aprovar l'acta de Ia sessió anterior.
2,- SoUidtar aj CIM l'apalaçament de Ia primera fase de l'obra Abas-
tamentíSanejament,
3,- Aprovar els comptes de tresoreria de 1990.
4,- Aprovar el compte de valors independents i auxiliars de 1990.
5,-Adoptar el sistema defuUes moviblesper alsllibres ïactesi resolu-
cions.
6,-Hbaüe donàunaexplicació sobrelesgestíonsfetes sobre els carrers
Lope de Vega i Costa i Llobera, decidint-se acondicionar provi-
sionalmentelprimer.
Punt íurgència: es rebutjà el declarar ffurgència, laproposta del grup
Independents de Mariasobreiniciargestionsperalarequalificació dels
terrenys de Montblanc, amb el vot de qualitat del baüe (4 vots a favor
PSOE-IDM, 4 vots en contra PP-UM ),

VS

UAMO EN PERE DE
SON CANET

Ss

Així era conegut el germà i amic Pere Mas Bunjola
Quan, fa cinc anjs, es començà Ia junta parroquial

d'economia, entre ek set membres triats, fou elegit per unanimitat
president del comité. EU, investit de l'esperit de treball que el
caracteritzava i carregat dl·onradesa i bona voluntat dugué en-
davant una feina caUada i eficaç. Sempre gaudí del respecte i
l'admiraciò de tots ek membres del grup. Fou l'home reconcüiador
en tot moment i en tota petita crisi. Preocupat perquè ek diners
bastassin pels quefers parroquiak.

Vengué un dia, quan es constituí l'associació de Ia Tercera
Edat, ek jubilats, cercantunguia d'entre eUs que pogués començar
i dur a bon port una labor tanimportant, posaren eb uUs en ell i, com
han demostrat ek fets, en cap moment s'equivocaren. L'amo en
Pere, no només no va defraudar, sinó que sobrepassar les ilusions
dipositades en laseva persona. Sempre desinteressadament minut
a minut, aprop de tothom, organitzant una activitat donant un
conseU, animant uncaigut donava, gota a gota, laseva vida fins el
mateix final dels seus dies mortak

Vós, l'amo en Pere, fóreui sereusempre elprimer president
del conseU parroquial d'economia i de Ia tercera edat de Maria de Ia
Salut.

Ara, des del niu de les àguiles infinites i etemes i des dek
cors que vos recorden i estimen sereu sempre present entre
nosaltres.

Pere Fons
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SA XERRADETA AMB
L'AMO EN JOAN DE SON MATET

L'amo en Joan Roig Quetglas nasqué en es carrer des SoI
uncba28d'octubredel90i.

Eb seus ben passats noranta anys, l'amo en Joan té una
memòrialúcida, clarai fresca. Quan ensparlava, pareixlacomsitot
hagués succeït enaqueU moment. Conservaunpetit quadem de
l'any 24 on s'hi poden llegir, escrites per eü mateix, 123 gloses.
Són el diari d'una aventura obhgada, el servici militar, quan el
batalló 62 d'faca hadepartiranordd'Africa el dia 19 desetembre
de l'any 1923.

3on gloses força interessants, que si Déu ho vol, anirem
publicant a Fent Carrerany.
* Començarem, idò, l'amo enJoan, per Io primer, l'escola Hi anà-
reu molt a escote?
* Quan tenia 8 anys m'apuntaren per anar amb el mestre Balaguer.
Hi vaig anar tres anys i Uavors me llevarea
-1 això?
*Vapassarquel'any llmonpare, quenomiaAnioni, vacomprar
set quartons deterra enEs Gassons. Vafertracte permil durosiper
poder pagar vahaver d'anar a Bones Aires. Des d'aUà enviava eb
doblers i quan tomà encarafaltaren 100 duros. Aleshores jo tenia
11 anys i no me va quedar ahre remei que enganxar una mula que
teníem i començar a Uaurar.
* Ereu ben nin, encara!
* Havia de pujar damunt una pedra per posar sa coUera al bestiar i
quans'arada s'afïcava davaU unaarrel m'eramolt difícil treure-la i
a vegades no podia
* Ja no prenguéreu més Uetra?
* Si, els vespres anàvem a aprendre qualque coseta Ek meus
miUors mestres foren l'amo en Joan Pova i l'amo en LJuc RoI.
-!lacosarehgiQsa?
* Vaigcombregar amb el vicari Lliteres i les monges m'ensenyaren
les oracions. Me'n record quemos demanaven "quants de Déus hi
ha" i si no ho sabíem mos pegavenuntx damunt es cap amb una
canya
* Tomem a Ia fuita del vostre pare a l'Argentina Hi va estar molts
d'anys?
* Treis comptes. Quanse'nvaanar jo tenia llanys i quantornà en
tenia 15.
-1 com vos ne desféieu quan no hi era?
* Tot ho féiem amb ma mare que nomia Magdalena i Ia meva
germana: Uaurar, segar, batre, i tot el que es presentàs. Noltres
fórem tres: dues germanes i un servidor.

Son Pare ha tomat de Bones Aires, tot és pau i alegriaa Ia
famflia. Viuenunparell d'anys plegats, però, com que el benestar

^ - ̂

**r*"
sempre pareix poc, arriba massa aviat lainoportunitat del servici
müitar.
- Com fou això del servici müitar?
* Va ser com una pedrada a s'os de sa cama

EU ho conta amb una glosa
* L'any 22 me quintaren
dinsespobledeMaria,
amoltsdarenalegria'
però a mi no me'n donaren
amb número baix me cridaren
ieraaltquejoelvoha

- On començàreu Ia müi?
* Hi ha una glosa que ho declara.

Cercam Ia cançó i ja ho crec que Ia trobam:
Es dia present va arribar
ijonoafhaviaaherat
un dia determinat
sense en tá cosa pensar
es saig es va entregar
ambunpaperambsamà
de tinta tot embrutat
diguent-me ben declarat
el24haambat
i a faca ttos d'entregar.

Contal'amo enJoan que el tomaren enviaracasevafins el
primer del mes.

Diaprimervaigpartir
amb un gran remordiment
carregat de sentiment
vaigpartirben.dematí
i entre mi mateix vaig dir
cap a feca falta gent.
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L1AMOENJOAN
DE SON MATET

Sense tenir noYetat
atocavaigarribar
imevaigincorparar
en es quarter nou que hi ha
en es camí de Qutat.

- Contau un poquet com foren aquests principis de Ia mili.
* Ek primers mesos féiem Ia instrucció i cada dissabte érem.un
grupet de mariandos que veníem a peu De Maria preníem cap al
Rafal Nou Casa Rotja, Son Rossinyol i cap a Ia via des trea
Botàvem parets i tanques i tot el que se posava pel davant.

La glosa 14 del manuscrit descriu aquestes escapades al
poble estimat de Maria

Vintmesosvaigassistir
a dins Inca de soldat,
estavamoltdescansat
perquè em davenUibertat
ek dissabtes per fugir
fins ek dilluns dematí
podiaprendreescamí
quedingiaesmeucap.

- Sempre estareu a bra?
* No, l'any 1923 el nostre bataUó caigué a Africa

Dia 19 de setembre
sempre me recordarà
unpartetristarribar
duguent notícia dolenta

molts de muk i cavaüs, carros, ametraUadores i tota classe
d'ormetjos.

Prontava estar col.locat
dins es barco es bataUó
va partir com un falcó
a tota velocitat
i estava es moU de Ciutat
ple de generació
i tota MaUorca en redó
va quedar desconsolat.

L'amo En Joan de Son Matet resumeix amb una glosa Ia
primera reacció dins Ia mar.

Quiestrobaambuncasaixí
té evident es plorar
quan vaig esser dins Ia mar
molta pena vaig tenir
i entre mi mateix vaig dir
ditxósquipodràtomar.

Ara transcriurem algunes de les moltes i emocionants

^ Linea d« la Conctpcròn

JGIBRALTAR
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Lo que l'ordenançamana
no Ii poden renegar
es parte mos va manar
que mon n'havíem d'anar
en es moro pelear
per dins sa terra africana. ' - • --j ^ - -/

- Com fou l'amo en Joan, Ia partida cap a terra de moros? \
* A Ia despedida hi havia una gentada. Molta de gent plorava i V
algunes mares s'acubaven de pena

MoIt pronta es va alterar
totaMaUorcaenredó
molta de generació
aIncas'aneplegar
i molta en veien plorar

j:anpenaitristor.

aventures que l'amo en Joan visqué en terres africanes.
* Després d'arribar a Algecires, partírem cap a Larache amb un
barco anomenat Cabañal Valencia Arribàrem al campament
Varela-Tzelata i tot d'una un atferes ens va fregar pes morros
aquestes paraules: "Maldament vos ataquinovos matin voltros no
heuderecularmai". Undiaquasimosmatenatots, nofos estatper
un avió que donàbranca ferm en es moros. Aquest dia morí un tal

Anàrem a Ciutat amb el tren i aUà ens esperava un barco CoIl de Selva i va romandre ferit en Dionisi de PoUença
anomenat Rei Jaume I. Dins el barco mos hi colocàrem 800 homes, - Quin era el vostre ofici o feina dins aquesta acampada africana
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concretament a Larache?
* Quan estavaa Incavaigaprendreatocaitamboriaixò mevengué
bé. Amlnome donarencapfuseU, nomésunatamboriunapistok
No vaigpegar captii mal. Unavegadavaigtirar aunplat ino el valg
ferir.

Aquí l'amo en Joan recorda l'arribada a Larache i diu:
Es barco posa bandera
quan Larache destrià
isevahaverd'arurar
abans d'arribar a vorera
i amb una barca costera
mos varen desembarcar.

Aquí ja vèiem es toros
semse sebre torear
elquemésmevaassustar
veure-ho tot ple de moros.

* Com era tot aqueU territori?
* Era grandiós. Nosaltres només en vérem unb trosset. Hi havia
moltes "wades" o torrenteres. D'aquestes, empravems'aiguaper
beure i per tot. AUa hi havia moltes cases d'espanyok.
* Com eren ek atacs dek moros?
* Teníem tants de moros davant com darrere. EUs intentavenfer
emboscades i Uavors fugien.
* En recordau alguna d'aquestes emboscades?
* Una vegades emboscaren ek aigues. AUa enmoriren tres: En
Llorenç Estetoch Capó de SantaMargahda, el "cabo" Enrique iun
tal Boschd'Artà. Es mul quemanavenper dur s'aigua. es vasalvar.

Així l'amo enJoanconta el primer enfrontament:
Pronta estarem repartits
esbataUóenguerrila
peleantenvalentia
contrari ais enemics
passant pena d'esperit
batallàrem tot el dia
i vàrem tenir aqueU dia
dos morts i ahres ferits.

* Suposam que el menjar i el dormir no eragaire confortable. Es
veritat l'amo en Joan?
* Menjàvem el que ens donaveni dormíem entendes, però érem
tants dins cada tenda que de sa manera que mos jéiem havíem
d'aguantar tota Ia nit ja que no hi havia manera de posar-nos de
l'ahre costat.
* Hi havia Uoc per les puces?
* Hi havia molts de poUs i puces. Les matàvem a tocs. Sa roba
n'estava farcida Tot n'estava ple. En podíem matar 100 cada dia
No pica.ven molt, però feien corredissa per tot el cos.

AUamosdarensopar
de mongetes mal cuinades

de brou i poques tallades
molt podíem bravejar
japodeuconsiderar
si feiem bones sopades.

* Devíeu tenir moments de passatemps, riure un poc, etc?
* Es clar que sí. Miràvem sesmores. EUes es tapaven el cap i quan
alçaven es braços mostraven ses mames.
-Erenbones?
* Nome'nvaigmenjarcapmai. Engeneralsesmores erenses que
trebaUaven Unavegada vaig veure 5 o 6 dones amb unfeix de
Uenva damuntresquenaiunmoroanava damuntunase. Encaigué
una i el moro es vaaturar i h vatomar carregar el feix. A vegades
véiem mores que batien pegant totcs amb un pal.

Ara recorda una nit freda i ho diu així:
Enterramevaigcolgar
devora una pahnera
itotaaqueUanitentera
d'enredatvaigtremolar
i quan va venir l'endemà
queenelcafèvaiganar
soknopodiaaguantar
esplatetisacuUera

L'amo de Son Matet recordalacrueltat de laguena el trist
espectacle dek morts.
* Era trist veure passar ek morts. Eb posaven de panxa damunt un
mul i les cames i ek braços ek vogaven. Quan arribaven al
campament el capeUà ek feia un responso i ek deien a enterrar al
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cementiri, sat, què féreu?
- Vós estareu sempre sa i bo? * Hs 6 de Maig de l'any 24 vaig sortir de hospital. El 6 de JuM
*MevapegarunablancuraaunuUinohiheTOtpusmai.Valgestar meyaigtomarincorporaralbataUodeLarache.Foren36mesosde
dos mesos a liiospital. serytó. En el febrer de l'any 1925 vaig tomar compüt.

En es deu dles d'estar Així l'amo en Joan conta l'arribada a MaUorca
en aqueUa gran ciutat Vaig dir terra agraciada
vaig esser desgraciat a on j o me vaig criar
perquè una enfermetat te tomaré tt^a

d'un uU es ya apoderar. que ̂  ei ̂ 6 més desitjava
perquè no duc cap senyada

En una sala em posaren de ̂ 3 rt matxetada
de moltes enfermetats tom venir ben bo i ben sà
moItsnhihaviadebddats lalmancopodréabraçar
que en crosses caminaven ma mare ̂ 6 ?aig deixar
consideraru si passaven plorant i desconsolada
ses grosses calaminats.

Conta que s'alegria més grossa que va tenir fou quan el Quan dins Pakna vaig entrar
metge h dona un permisset per MaUorca, estant a l^ospital. e] meu cor se removia

El metge me demanà i tot era aJegria
si pare i mare tenia ¿e Yeure ̂ 6U feHç dia
també si desig tenia que ̂  (erra maUorquina
d'anar-losavisitar jameveiatrepirjar.

Aquí posarem forqueta per aquesta vegada En un proper
Vaig respondre generós número de Fent Carrerany seguirem aquesta emocionant història
amb una veu alta i clara: de l'amo enJoan de Son Matet, home de 90 anys que és eI número
Jo tenc mon para i ma mare 11 deb més veUs de Maria
germans maj ors i menors. Bartomeu Pastor i Pere Fons.

- Unavegadahaver visitat lafamíha, ekamics, etc, i haver descarr

PROJECTES PEL 91DE LA MANCOMUNFTAT DEL PLA EN SERVEK SOOALS

Des de fa dos anys, en el respectius pobles que configuren üs i requereixen d'una assistència
Ia Mancomunitat del PIa, Algaida, Montuiri, SantJoan, Vüafrancai El Servei d'Ajudaa Domicüi (S.A.D.)no és solució per aquelles
Petia, Ariany, Santa Eugènia, SenceUes, Costitx, Lloret, Sineu personesquevivensolesirequereixend'unaatenciópermanenti
LJubíi MariadelaSalut,gaudeixendeSrveisSxiak. Ekprojectes continuada degut a Ia seva situcació d'invaüdesaPer accedir al
quedinsaquestany91elPledelaMancomuratatdelPlahaaprovat S.AD. ste d'acudir ak respectius ajuntaments i dmgu-se a
amb el suport del ConseU hsukr de Mallorca són el següents: l'assistent social.

-El Servei d'Ajuda a Domicüi, es va començar a posar en -Alcohohsme i altres toxicamanies: aquest projecte ja es dugué
funcionament el passat mes d'xtubre de l'any 90. Es un sevei a terme l'any 90. Les seves tínees pnncipab són. prevenció en
púbhc, de caràcter social, amb personal professional, destinat o l'abús d'alcohol i tabaquisme per a nins i nines de tretze a catorze
dirigit a persones majors de 65 anys, minusvàÜts, persones soles o anys. Es duuaterme al col.legi del vostre municipi en coUaboració
a famüies que tenen greus problemes, bé sigui per vaterse per de l'I. P. S. del Consell insular de Mallorca, aplicant el programa "tu
eUes mateixes o per mantenir el nuch famüiar. Tenint en compte decideixes"; Ia sensibihtzació, cürigida a totes les persones, i
queaquest serveiva encaminatarestabhr, mantenir oaugmentar el especiaknent, ak que tenenalgúnfamüiar malat alcoholic, perquè
seu niveU de benestar, físic, psicològic i social, mitjansant Ia puguingaudird'unainformaciósobrelamaaltiaderalcoholialtres
prevenció i assitència, ajudant a qué puguincontlnuar vivint al seu drogues L'assitència mitjansant un conveni signat entre Ia Man-
llar. comunitat del PIa i Ia Qeu Roja perquè totes les persones malaltes

En definitivai tafinaütat del Servei d'Ajudaa Domicili és millo-
rar Ia quaütat de vida de lespersones que viven eneb seus domici- (Lontinua a Ia pagma LL}
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U DE NOT C
"SA NOSTRA" ORGANrrZA UNA EXOJRSIO PER LATER-
CERAEDAT

EI dijous dia 25 d'AbriI "SA NOSTRA" va organitzà unes
matançes on participaren ek membres de laTercera Edat de Maria.
Es varencelebrar aI restaurant "Sa Gruta" de CaIa MüIor i ek 136
participants es repartìren en 3autocars per a desplaçarsfa. Es va
visitar el Safari de Porto Cristo i es reahtzà una excursió a CaIa
Ratjada. Unavegadaacabat el dinariper bonpair-lo, hivahaverun
capvespre debaUd'afenatambmúsicadefaágunsanys. EI delegat
de "SA NOSTRA" a Maria, Rafel Socias va acomapnyar aI grup i
Ies fotografíes varen esser a càrrec de Joan Ferrer.

EXFT DE LA TROBADA DE QUINTOS DEL 44
EI passat dia 21 d'abril aI migdia, ek quintos del 44 celebraren una

dinar a S'AIqueria des Comte. Aquest trobada que es celebra cada
any, a un poble diferent, en aquesta ocasió va tocar esser organ-
itzada per gent de Maria Així, en Pere Fons, n'Antoni Ros i en
Maní Mas varen esser ek responsables de que tot sortís d'aUò
miUor. En total 355 persones de tot MaUorca es daren cita al nostre
poble i d'eUes 52 eren veins nostres. Abans d'anar al dinar, es va
celebrar una missa a Ia parròquia i ek assitents alabaren el sermò
que vafer enJaume Santandreu Va esser un diarodó de compa-
nyerisme i harmonia. Fms l'any que ve.

L'ESCOLA DE MUSICA A L'AUDFTORIUM
El passat dia 5 d'Abnl els alumnes de l'Escola de Música de Maria

assistirenaI Concert n917 de latemporada, acarrec de l'Orquestra
Simfònica de Balears.

El repertori fou el següent:

ORQUESTRA SEVoWICA DE BALEARS

« CIUTAT DE PALMA »
Director titular: Luis Remartínez

P R O G R A M A

I
PetiuSuite LurosLAWSKi

Fu^tl <Alk|rtllol
HumpdkKV,vKc>
PNMnài (MdM* malM munuu>)
TMUCC (AUc|R> nMfco)

Concert en Re menor Op. 40 MENDELSSOHN
AUq*>Appu.io*uo
U1B
FmUc lPretK> Khcn*ndo)

II

Simfonia núm. 3 en Mi bemoll major "Heroica" BEETHOVEN
AUc|n>conbno
M*nj tuncbn (Ad*|w nuï)
Schem>
nnalc(Aik|n>mciw)

Director: Christoph Stepp
Piano: Eulàlia Solé

FUMMCTOPUNJCA
DELtSMLfAfiSPEí.m.WA

Audi tor ium de Palma
Divendres.5d'abrill991

20:30 hores

frof*r cm>cirt <tu 12 Sabnl 1991
Obreí at Valent, Brower i Mind*lsiohn

Ek assistents varen ser una trentenamés ek acompanyants que
foren fehcitate pel seu bon comportament.

RIUETAL CARRER RAMON LLULL
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DE NOT C
Des de fa uns quante mesos xumora una font al caner esmentat a

l'altura de Ia Parada de l'autocar.
Si fos d'aigües transparents i nítides no ens vendria gens ma-

lament però resulta que és més bé d'aigües pudentes i ek veïnats
es queixen de Ia pudor i hancol.locat uncartell al costat de s'Alde
que resa aixi:"Si sentiu olor és merda, paciència" El BaUe.

Es veu que sten queixat a s'Ajuntament i no h troben solució.
Que Ü farem? Ja vindrà s'estiu

EN JERONIBERGASIEN XISCO MESTRE SON NOTIOA
Just abans de tancar l'edició d'aquest número de larevista ens ha

arribat Ia notícia de l'excel.lent classificació deb dos millors esca-
quistes de Mariaa diferents torneigs. En Jeroni, que participa al I
Open tatemacional d'Escacs Qutat de Pahna, duu 3 punts de 7
possibles, mentre que en Xisco Mestre duucamí d'aconseguir el
Campionat de MaUorcaa lacategoria Wantü-Cadet, ja quealtaa
de redactar aquestes línies sabem que va tíder destacat.

LESESPINESDENAROSA
Aquest és el títol de lóbra que es representa el passat 27 d'abril

a Maria La representació es va fer a l'església, a càrrec del grup
teatral NOVA TERRA de SóUer. La seva directora és na Mari
Vazquez. Aquest mateix grup ja havia fet altres representacions a
Mariaenanyspassats.

SECRETARI DE SECRETARIS
El Col.legi de Secretaris, hterventors i Depositaris de l'Adminis-

tració LocaI ha renovat parciakent Ia seva Junta de Govern Tot
això sonariaamúsica xinesa si no fos que en Bartomeu Marimóa
el secretari del nostre Ajuntament, en formarà part. Ocuparà el
càrrec devocal desecretaria-intervenció. Li desitjamsort enlaseva
novatasca.

CONFERENCIA SOBRE "EL TIRANT'
El passat diumenge dia 21 tingué Uoc al Local Parroquial una

conferència sobre "El Tiiant Lo Btanc" en el seu 500 aniversari.
El conferenciant fou En Joan Gelabert Mas, Uicenciat en

Filòloga Catalana, professor de l'fastitut i fül del poble.
AIa conferència, que durà més d'una hora i mitja hi assistí tanta

gent que quasi es queda petit el local.

TRES NOUS MARßNDOS EN UN SOL D&
El passat dia 10 d'abril Ia població del nostre poble augmentà d'-

una manera desmesurada Tres al.lots, cosa que ningú recorda
hagués succeïtmai, varennéixeraquest dia EUs són enJoan Marc,
füI d'en Lluc Bergas i na Cataüna Mas, en Miquel, fül d'en Miquel
Mestre i na Franciscà Font i en Jaume Marc, M d'en Magí Ferriol
i Na Joana Maria Queralt.

Com continui aquestamarxa Ja podem començar a fer Ux.

FJ fìlòleg Joan Gelabert i Mas en un moment de Ia seva conferència sobre el Tirant Io Blanc
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Demografia
ENSHANDEKAT:

L'amo en Bernardi Matas CasteUó, que morì
el passat dia 27 de Febrer a l'edat de 65 anys. Vivia

al carrer Antoni Nadal, 4

L'amo en Pere Mas Bunyola que morí el passat dia 31 de Març a
l'edat de 71 anys. Vmaalcarrer de l'església. 10.

Madò Mercedes Gorbajo Canela, que morí el passat 6 d'abril a
l'edat de 86 anys. Viviaalcaner del Carme, 1.

L'amo n'Antoni Frau Bibiloni, de 84 anys morí el dia 27 d'abril de
1991. ViYiaalcarrer Constitució, 27.

Què descansin en pau.

BENVINGUTS:
En Joan Marc Bergas Mas, que va néixer el dia 10 dAbril de 1991.

Ek seus pares són en LJuc Bergas Bergas i Na CataÜna Mas Barceló.

En Miquel Mestre Font, que va néixer el cÜa 10 dAbril de 1991. El
seus oares són en Miquel Mestre Morey i na Franciscà Font CarboneU.

En Jaume Marc Ferriol Queralt que també va néixer el passat dia IC
d'abril. FJs seus pares són en Magí Ferriol Bauzà i na Joana Maria Queralt
Gibert.

Enhorabona ak seus pares i demés famÜia

TKlJTQWS ßTOTERES

AJUNTAMENT
Fax

METGE
ÀPOTECÀRIÀ
ESCOLA DE DALT
ESCOLA DE BAIX
CA SES MONGES
LOCAL 3e EDAT
PARRÒQUIA
GESA INCA: AVARIES
BOMBERS
AMBULATORI D1INCA
SON DURETA
AMBULÀNCIES S,S, (INCA)
AMBULÀNCIES
RECAPTAClO DE TRIBUTS DE
LACAIB (INCA)
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA
DlNCA

SERVHS SAMTARIS
A partir de les 15 hores, totes les urgències

mèdiques queden concentrades al PAC (Punt
d'Atenció Continuada) de Sineu, al carrer Ponent, 3.

Aquest servei està disponible tots ek dies dels
les 15 hores fins a les 9 hores del dia següent.. Ek
festius, dissabtes i diumenges estarà disponible les
24 hores.

TELÈFONDELPACDESINEU:

525002
525194
525265
525020
525083
525252
525144
525564
525033
500700

085
502850
239447
502850
200362

505901

505112
505150

En Jaume Marc Ferriol i Queralt 520292
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fEl temps}

GRÀFICA DE TEMPERATURES MÀXIMES I MlNIMES.

PLUVIOMETRIA
dial 31itres
da8....3 "
dial3...1'5"
dia23. . .2 "
dia24. . .6 "
dia25...8 "

TOTAL:23'5hties.

Temperaturamàxima:
19'59C(dies20i21)
Temperatura rnínima:
92C(dH2)
Temperatura mitjana:
13'65C
Mitjanamàximes:
15'73C
Mitjana mínimes:
il'6SC

Clempspassatj

MAIG DE 1.987
-... Si parlaßsim de respecte i educació?
-La lectura dins l'educació.
-Sa Xerradetaam Jesús de Orbe, metge titular de Maria
-Pàgina pagesa Cooperatives.
-Cabrera, parc natural.
-Eleccions.
-La salut ho és tot: Les Yacunes.

MAIODE1.988
-Consells locals i política municipal.
-Recolzament al metge i al practicant.
-Sa Xenadeta amb l'amo En Toni Regalat.
-Llei de protecció ak animak.
-Trobada de Grups d'Esplai a Poreres.
-Pàgina Bíbhca. Jesucrist és de cam i os.
-Feim Carrerany: Excursió al Puig de MassaneUa.

MAIODEi.989
-Pere Atemany:"Des de Ia reahtat fins a Ia utopia".
-Areesnaturakprotegides: SonMoragues, Menut,...
-Sa Xenadeta amb Don Bartomeu Marimon Simó (es Secretari).
-Des del balcó de Ia SaIa: PIa integral de residus sohds.
-Pàginasanitària Nutrició III.
-Montblanc: Les Normes.
-Carrerany Esportiu: UnhivemaMaUorca (cidisme).
-Feun Carrerany: Excursió al Bec d'En Ferrutx.

MAlGDE1990
-Ens hi jugam molt: La reforma a debat.
-II Concurs de Fotografia Fent Carrerany.
-Pregó de 'TEcce Home" de k passió del Nostre Poble.
-A GsJícia... p/iatge d'estudis del CP. A Monjo).
-Pere Alemany exposa a Amsterdam.
-Setmana Santa i Pasqua, 1990.
-Sa Xerradeta amb En Fèhx Aguiló (Professor de l'Escoia de
Música).
-Serveis Sociab.
-Carrerany Esportiu: VI PIa de MaUorca, I Gtanpremi "La Caixa"
-Feim Carrerany: Excursió al Puig de Galatzó.
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PASQUA: EL POBLE

El Dijous Santales 8 del vespre tingué Ux lacommemoiació de
Ia Primera Eucaristia

Començà amb eI Viacrucis pek carrers Major, Nou, Mare de
Déu Constitució i Església per acabar una altra vegada dins
l'església on acabà amb Ia missa del dia

Durant el trajecte hi havia uns punts marcats amb les 14 estacions
en ek quab shi feia una aturada on se llegia un comentari de cada
un dek passos, alguns Uegits per Ia gent i altres pek capeUans i
acompanyats dek cànücs del Coro Parroquial.

El Divendres Sant a les 8 del vespre tingué Ux a l'església el
Recordde Ia Mort del FuI de l'Home. Lectures i Pregària Universal
dirigidaper les DONES QUE CUIDEN DE L'ESGLÉSIA segui-
dament tingué Ux el DavaUament.

El Dissabte Sant a les 8 del vespre tingué Ux ala Plaça de l'Es-
glésialaFESTADELALLUMI DEL FOC, organitzadapelgrup
d'esplai Es Rebrot.

Es començàaml'encesa d'un fogueró segult de l'encesa del Qn
Pasqual del que Ia gent anava encenint ek seus ciris que prèvia-
ment havienrepartit eb monitors del grup.

Amb ek ciris encesos, a pesar del vent, Ia gent anà en prxessó
cap a l'església on tingué Ux el Pregó i Ia Vigüia Pasqual.

El Diumenge de Pasqua a les 10'30 htingue Ux a Ia Plaça des
Pou l'ENCONTRADA Precedits per labanda de tambors i come-
tes Ia prxessó es dirigí cap a l'església

Arribats al'església tingué Ux EL RITUAL DE LA RECON-
CILIACiO.

Es Ia primeravegada que es fa i es pensacontinuar fent en anys
vinents i consisteix en que un representant del poble.. aquest any
fou l'amo En Xesde Son Qoquis, taUaunbrot de l'oüveraamb el
qual durant Ia Missa el Poble rebràl'Aigua Novaamb aquest ram.

A lftora de l'Oferta Ia nova RondaUa de Maria dirigida pel seu
professor AndreuJaume acompanyà el baU de l'Ofertai l'amo En
Xesc cantà "Ses Panades".

El sermó fou en vers i el transcrivim a continuació:
"LAPASQUADELPERDÓ"

Alcem el brot d'oHvera
que l"amo En Xesc ha collit
per jurar que l'estimera
serà el clam del nostre pit.

El clam que neix de Ia fossa
d'unpobleressucitat
quetéelcoratgeilaforça
de perdonar el seu passat.

De convertir Ia memòria
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FOU PROTAGONISTA

marcada amb taca de sang
en gest d'una nova història
que ens empeny a ser germans.

Que sigui Nostra Senyora
laVergedelaSalut
O1Ui transmeti Ia penyora
de mai més no ser vençuts,

per l'odi, lacomandera,
el caciquisme o el poder.
Estrenem Ia gran quimera
de tots poder viure a plaer.

Dins el respete sagrat
de ser cadascú qui és,
ambjustíciaiUibertat
per portar tots junts el pes,

deservartotalteència
que hem rebuda dek padrins
Uuitant per k independència
d'unaterraid'unPaís.

Que malgrat tanta destrossa,
encara és fort i garrit

isobretot ésCaNostra
ü'estimamcomafiUs.

Mort a tot el que du mort!
Visca per sempre Ia vida!
Tinguem pau, salut i sort
per fer Ia Pasqua Florida!

Mort a Ia por i l'estufera!
Visca Ia gran Uibertat
que brosta de l'oüvera
d'un Poble ressucitat!

Mort a l'odi i Ia fabia!
Visquem donant-nos les mans!
Estimats Ms de Maria,
Bona. Pasqua, per molts anys!

Jaume Santandreu Sureda

Totes aquestes funcions han gaudit d'un nombrós púbhc que no
sTttHmitat tansok aser unsimple espectador sino que ha participat
entoteseUes, peraixòconsideramquehaestat elgranprotagonista
de Ia Setmana Santa.

Onofre Sureda Púbas.
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Alüberats de k llarga tensió que ens mantingué ensemsats control d'unes nacionalitats que a tot arreu romanen latents,
sota ek confusos comportaments de les nacions compromeses en Depccsemrantantsconcuiabuk,5inoesregeixenperlleis
el conflicte que ha provocat tantes monstruositats i tot just Ia més compromeses, justes i més amples, que convidin a
suspensió de les hostiütats com fruit de les amargoses i cruek l'agennenament dek pobles.
sequelesproduides,detenninatsgrupsdegentensonvictimesdel La prepotència d'un exèrcit ambtot el seu alardo de
genocidimesrepukm, Totperquè elmarcjurídic queregulal'ordre tecnologia informatitzada nto sigut més atractiva com a exercici
internacional no permet cap mena d'inger ència en els assumptes lúdic per acomptaure ales masses abans que per aaunar sentiments
intems dek païssos membres. com cridades d'assistència humanitària. Pot esser, aquesta passivi-

Virulències derivades de nacionaüsmes que resorgeixen tat o desenteniment n'és laresposta d'unasocietat que desprecia ek
tots accentuats amb el fi d'ajuntar ek restes desmembrats d'una valors més essenciak. TotaunareaÜtat esgarrifadora preocupant!
nació sense estat perduda al Uarg dfàstòries beücoses, conqueri- Un Occident insensibüitat incapaç de fer conclave per a
dores de poder i sotmetedores d'ètrües despuUades dek seus drets deüberar i estabtir un codi internacional més digne,
més genuins sotainteressos coloniaÜstes i acompte de l'esplotació On són i de part de qui ek pacifistes i els seus pronuncia-
més vil. Pobles desprotegits i postergate per compromissos incom- ments i Ia preocupació de certes institucions que aixequen Ia veu
püts. VeUs pecats heretate que demanen redenció. des deles sevestronesconfessionak davantunabort controlat oaltr

Són 25 milion de kurds que conformen teòricament un amena d'elucubracions ètiques.
"Kurdktan", poble desmembrat que afecta actuahnent a 5 païssos N'és tot simptomàtic i paradoxahnent trist que tot just es fa
quesorcbak,ban,Sria,TurquiaiRussia,iquefacommesdedos l'anunci oficial de l'acabament de k guerra les esmentades
mil anys s'estabhren a ta Mesopotamia i el que nombroses adver- conseqències cobrin més aires de tragè dia
sitats provocaienla diàsporai assentament enaltres terres. Unahre Per a desgràcia d'avui i el màxim de mak assembla siguin
capítol obert, que al costat al del poble palestí i altres precedente aüments d'una societat àvida de noves que satisfà el seu esperit
demana solucions. Problemes causats pek mateixos paissos que depredador amb una premsa que més aviat en far propaganda
avuis'ofereixencoma àrbitresperaestabürunordre enel desordre d'imatges, que cridada de condemnai repressió. Com diualgú, val
que engendraren Pobles desfets per les conseqüències negatives més aixugar Uàgrimes que causaries,
que vanitoses conductes han produit entremig d'unes cultures que PeIs creients o agnòstics i en el regne de Déu o en d regne
han sofert desenvolupamente diferente. Davant aquesta matança de Ia terra, que n'és el mateix, tote ensom germans. Prou doncs de
tan monstruosa, davant k selvatge porquejada d'un Sadam (que genocidis.
n'és ben bé digne d'un enjudiciament i obertura d'un procés) d'un Sembla, que en definitiva el senyor B ha perdut Ia guerra,
poble que fuig desesperat, n'és proujust, pronunciar-nos altre cop que el senyor B ü vanmolte d'oficis des de traidor i instigador fins
endefensa d'unsdretshumansi demanarlaintervenció dek queno a protector d'un poble enganat, que tot assedagat i tot afamagat,
repararen en acudir en defensa dek interessos materiak. Un demanaassistència N'éslareposicióderopulènciaitotahtarismes
contingent humà que mereix ajudaper aunasobrevivència digne ensunsemirate que l'envoltenil'obht delaindigènciaieksistemes
d'autosuficiènciaiautogovem de les Uibertats i ek drets humans. Es l'anvers i el revers de Ia

I tot això afegit al genocidi ecològic de conseqüències misèria entot el seucontrast.
imprevisibles per a milions de sers, que tan Uastimosament Demanam un enclau per uns pobles, unes nacions i unes
preconitzàvem com a fruit de Ia guerra i dek armaments que es cultures amb uns assentamente propk, dignes i definitius,
continuen fabricant. De res poden servir aleshores ek pactes A Déu gràcies, i en bona hora sefc hi ha obert aquesta
establerte a l'efecte. assistència D'algunamaneraek quiaraeksocorrenvolenreparar

Menties no s'afanyin en eüminar aqueste mitjans i reprimir ek errors comesos amb una guerra innecessària
intentemuitaristes,lahumanitatquedarasotmesaafetssembiante. Però, que en quedarà de tot això? Quin serà el destí
Mentrestant queden per a debat el servei müitar, l'objecció de d'aquests pobles?
consciència i ek insumisos. Per desgràcia de tote queda obert l'interrogant.

Malgrat tot un pensa en les solucions, en BartomeuMonjoSureda
l'autodeterminació, l'independentisme, enlaconsohdació de les
autonomies o en Ia significació d'un estat com a confederació i
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PER OUE CAL ELEGIR ELS INDEPENDENTS?

Ja ens tomaan trobar davant unes eleccions municipak, les
més properes al ciutadà i, potser, les que més l'afectin

Cada elector disposarà de vàries opcions a lftora d'escoUir
Ia papereta del vot. Qec que totes eUes són vàhdes i em mereixen
tots ek respectes, però convé que prèviament hi hagi unareflexió
decom sónlespersones queformenlescandidatures, què hanfet
iquèsóncapaçosdefer.

Estàclar que de Ia que j o vull parlar és de Ia meva, de Ia dek
hdependents de Maria, Uista que vaig encapçalar en les passades
eleccions i que, en aquestes, ho farà en Pere Ribas. Si l'anahtzau
veureu que està formadaper gent benvàüda mescla de juventud
i maduresa, capaç de trebaUar des de l'ajuntament i des d'altres
sectorsper Mariai peramülorar lesseves condicions de vida Amb
poques paraules, és lamülor de les candidatures que es presenten.

I què han fet ek hdependents de Maria? A Ia vtàa està.
Durant aquests quatre anjs, i sobretot en el temps que vaig ocupar
Ia badia, sto produït una explossió de tot tipus d"activitats i
projectes necessaris per a Ia bona marxa del poble: d'entre ells
podemenumerar,ihodicjoperque esventat, encaraquelapremsa
no hohagi dit, l'inici de les obres de Sanejamentarnb lacompra del
solar i realització del projecte de sanejament i abastiment daigua
potable, l'adquisició del solar per a l'ampliació de Ia casa de Ia

Tercera Edat i instal.lació del menjador, Ia sembra d'arbres pek
carrers del poble, Ia reaützació i inauguració de Ia piscina,
l'ordenació de l'arxiu municipal, el reglament de Normahtzació
üngüísticaila posterior normaÜtzació del nom del poble i ek dek
carrers, així com Ia de Ia burocràcia interna, laredacció i aprovació
de les Normes Subsidiàries, una normativa de control de les
subvencions, l'enUumenat de l'església l'organització de les
Festes Patronals, adequació d'una sala per a Exposicions a l'a-
juntament, el Bolletí d'Mormació Municipal, Ia remodelació del
pes dels porcs, tancament de Ia plaça a Ia circulació ek festius de
l'estiu. Escola de música (compra d'un piano), concerts, activitats
d'educació d'adults (curset decuina), adquisició delafurgonetai de
l'equip de transmissió, assistència social mancomunada... entre
moltes altres mülores. La Uista es fa Uarga.

Es clar que tot això no ho hem fet totsok. No vuU fer
demagògia Però que quedi clar que hi érem, i que sempre hem duit
lainiciativa entotsaquests projectes. Semprehem donatlacaraino
ens hem arrufat mai.

Aquesta ha estat Ia nostra feina Ia nostra carta de presen-
tadó.Ivolemcontinuartatasca Hihamoltescosesperfer. Peraixò
necessitam lavostra confiança Vosaltres heu vist Ia nostra manera
d'actuar. Vosaltres heu de decidir.

Magí Ferriol Bauzà.
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CANDIDATURES QUEESPRESENTEN
Com ja sabeu el proper dia 26 de Maig. haurem d'elegir els components del nou Ajuntament. Hem passat una petita

enguesta a lots eb capde Uista de les quatre candidatures que es presenten al nostre poble: Centre Democràtic i Social, hde-

Centre Democratic i Social
Nom: Miquel

Llinatges: Torelló Mas

Edat: 54

Professió: Agricultor

1.- Quin motiu vos duu a presentar-vos al capdavant de Ia vostra
candidatura?

Perquè el meu partit d'U.M. i altres personees de centre
pensàrem que el pacte PP-UM no funcionariabé i em demanaren
sivoÜaser el cap de Uista del CDS Centre Democràtic i Social, i vaig
acceptar perquè aquest era el meu partit ideal.
2.- DeI vostre programa, quines sónles prioritats?

1. Sanejament del municipi, que és prioritari, urgent i necessari.
2. Fer local i menjador de Ia 3a. Edat.
3. Asfaltar tots els camins municipak del nostre terme.
4. Tapar i acondicionar Ia piscina municipal per a tot l'any.
5. Ajardinar Ia Plaça del mercat i altres Uocs del poble.
6. No obhdar i tenir en compte que a Maria hi ha unes Escoles.

3.- Ambpoques paraules, compensauconvèncer lagentperquè us
voti?.

Nosaltres som un grup de gent que creim que a Maria, al nostre
poble, hi hamoltespersones que són de Centrei defensarem aquest
espai potític iUuitarem perquè a Maria no hi hagi veinats de Segona
o tercera categoria, sinó que tots han d'esser de primera.
COMPONENTS DE LA CANDIDATUPA DEL C.D.S.
1. Miguel Torelló Mas
2. Emilio Riu GonzaIez
3. Juan Seguí Uabrés
4. Maria Bergas Morey
5. Margarita Negre VanreU
6. Magin Fons Bergas
7 Bernardo CarboneU Matas
8. Mateo Montamarta VanreU
9. Jaime Oüver Perelló
lO.Pedro Ferriol ohver
ll.Leopoldo Frias López
12.Gabriel Femenias Bergas

Independents de Maria
PERE RlBAS COLOMBRAM
36anys
Agricultor

1.- Quinmotiuvos duapresentar-vosal
capdevant de Ia vostra candidatura ?

En un primcipi no se mtavia passat
pel cap d'anar de nùmero UN però hi
hagué dues raons que em feren decidir a presentarm'hi. Una és
perquè estim molt Mariaiveig que es potfer moltmés del que sto
anat fent fins ara pel nostre poble i l'altra que Ia gent que m'acom-
panyava en laUista formavalamiUor candidatura de les que se pre-
sentaven .
2.- DeI vostre programa quines són les prioritats?

Aigües brutes i netes.
Asfaltat de camins rurak.
Neteja de torrents i síquies.
Enllumenat del PoUesportiu i 2* fase deb carrers.
Menjador de Ia Tercera Edat.

Com podeu veure, inciaüves no en falten i amb l'esforç i ajud de
tots esper poder-ho dur endavant.
3.- Amb poques paraules,.com pensau convèncer a Ia gent per a
què us voti?

Com digué Jesús "Pek seus fets ek coneixereu". Pens fer
arribar a Ia gent el que s'ha fet i el que pensam fer durant Ia
legislatura que ve. Si elegiu ek kidependents quihigaunyaràserà
Maria

CANDIDATURA:
1- Pere Ribas Colombram
2- Margahda Mi CarboneU Bergas
3- Bartomeu Monjo Sureda
4- Bemat Ribas Molinas
5- Josep Sabater VanreU
6- Magí Ferriol Bauza
7- Joana Gelabert Mas
8- Jaume Mestre LLompart
9- Onofre Sureda Ribas
10- Antònia Nadal Ber'gas
ll-RafelaRibasFerriol
12- Guillem Jordà Bauzà
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A LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS
pendents de Maria, Partit Popular-Unió Mallorquina i Partit Sxialista Obrer Espanyol. Aquí teniu una foto de cada cap de Uista, les
respostes i ek nom de les persones que formen les candidatures.

Partit Popular-UM
Nom: Francesca

Uinatges: Ferriol Sastre

Edat: 42

Professió: Mestressa de casa

1.- Quin motiu vos duu a presentar-vos al capdavant de Ia vostra
candidatura?

Poder formar un bon equip per dur a terme totes les mülores al
nostre poble.

2.- DeI vostre programa, qumes sònles prioritats?

Posar les aigües.
Ajudar a les escoles i associacions.
etc.

3.-Amb poquesparaules, compensauconvèncerlagent perquè us
voti?.

No prometre res que no es pugui compüi i dient laveritat.

COMPONENTS DE LA CANDIDATURA PP-UM

Francesca Ferriol Sastre
Jaume Bergas Font
Tomeu Bergas VanreU
Sebastià MiiaUes Roig
Mateu Qfre MiiaUes
Lluc CaiboneU Matas
Toni Font Matas
Benet Darder VanreU
Guülem Mayol Torrens

Fartrt Socialista Ubrer
Espanyol

RAFELOUVERMAS
38 anys
Agent d'assegurances.

1.- Quin motiu vos fur a presentar-vos al
capdevant de Ia vostra candidatura?

-Per seguir eb sis mesos de batlia ja que
lespersones quem'acompanyenmtonfet

recobrar Ia il.lusió que vaig perdre.

2.- DeI vostre programa, quines són les prioritats?
-Canahtzaciò d'aigues netes i brutes.
-Rectificar i modificar les Normes Subsidiàries.
-Problemàticajuvenil (estudis, feina, oci, etc...)
-FERFEINAPELPOBLE.

3.-Ambpoques paraules, compensauconvèncer alagentper aquè
usvoti?

-Diguent Ia veritat i que ademés de les persones de Ia Uista tenc
tasort detenir 25 o 30persones repartits ens grups de feinaque n'a-
ssessoren

CANDIDATURAELECCTONS MUNIQPALS1991

1- Rafel Ohver Mas
2- Miquel Mestre Morey
3- Antònia ToreUó Martí
4- Joan Sabater Font
5- Bemat Quetglas Jordà
6- Franciscà Bergas Frau
7- Ouülem Bergas Ferriol
8- Joan Quetgtas Bergas
9- Jaume Pira EstareUas
10- Antoni Alomar Mas
11- Jaume Sureda Ferriol
12- Joan CarboneU Matas.
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[fSA PATENA DE MQNTBLANC)]

Aprofitant uns dies de Ueure al meu poble estimat, en un cap de * entre tots Podrem remoure ses Pedres l *&& aquestaUuentor.
setmara agradable desprès d'un hiyern tan dur, mentre feia un Benavlatpertotespobleesvaescamparlabonanoyaicomsempre
reyívoidesoiyaiganaracercarespàrecsperlaPletadeRoqueta. so1 P355* «* ho varen creure 1 d'atres no sJl° 9^*1

Mentre estavaabsort entiobar-ne debengrmxatsidenopunxar- *00P365* Espastors,reunits,tirarenjuntaidetermmarenque en
me amb les pues, recordavaaquell gran homenarro que fou don farien 3^sos doblers des *6501 Uns c™0« 5^ daltres

Francesc de B. MoU, justament aqueUs dies traspassat. I tot fou fanen m nou se(^er í tot œ Poble »*Í3» Perdius- Mentie

associar-ho a Ses Rondaes MaUorqumes i ek seus dibmxos del ff"? *3^8* tocavenesflabiolperanarpassanttemps.
primers toms unatomadaque fins i totcantaven ets al·lots despobles yeinats, se

H meucompany de yiatge em digué : -I què no saps sa Rondaia de comen?à 3 sentil Pf tot "*1'
SaPatena.Johvaigdir:-No,nokse. Ivaigafegir: -Vatuaelmón. Pastoretsil·lurmnats
saps que nhi ha. de rondaies que no estan recoUides; jasena bo, ja derta d

f ,
m a ^

quequalcúlesanàsrecoUintienfesunnouaplec.Elmeucompanj viguauer es ats
hi vaestar d'acordiafegi: -Idò, com quecap des dosfumam podem Per terar ̂  mala tefa .
anar xerrant mentre cercam espàrecs i així te contaré aquesta 0^6 a vos creis 5e 0^110165'
rondala que t^e dit P3S316"ses conseqüències.
"HihayiaunayegadaenuntempsnomassaUunyaunpastoretque làmbaixÒTaarribaresdiaconyenguticapaMontblancfaltagent.
guaidava ses ovelles per dms Montblanc. Amb a^ò que veu un TotscaUnesllumeneretblau. Irengaferforçaimesforça Treure
claper de pedres bengrosses i unes quantes canyes que suallàs^i Pedres [ mes Pedres- & cors ̂ 6^611 de bon de yeres ¿ »^015

havlen rnat regaumaya amb tanta intensitat que en entra-los en ets uUs, en
-Mira que hi yendrà de bé aquest claper per seure una estoneta i a Uoc de ̂ ureunaUuentor en yeienuna dotzena Així com passaya
més aprofitaré es temps per fer un flabiol amb una d'aquestes restona "h 1^ mes d/un ̂ e Ia feia ^<* enrera A Ia fi
canyes aixecares sa darrera pedra i es pastoret primer que lfayia de-

Mentre anaya pelant sa canya ya yeure que de dins es daper en xoòeïlà PeSà S^sense mirar ̂ e era ' restren?é fortament

sortia um Uum brülant que feia mal en ets uUs. contra B seu ̂  Ubri ses mans L ̂ n 6^1 Una Patena 1^
-Oh! i què és arxò deumeuet?. ya exclamar en yeure-ho. P3'6"3 de llautò' ̂ e en P6S31'11 œ so1 ̂ e entrava Pei m foradoi

VaproyardetreureunespeÉes.. peròcom que erenmoltgrosses des'altrabandadesclaper, brillayacomunestel enunanitfosca.
nosensortí.Mentrefeiaesflabiolanayapensantencomarribana Safetas'escampàpertotasacomarcaSesditesiseshistòriesque
a aglapir es Uumeneret i també que dimorns seria aqueUa lluerna. se'n ferenno cabrien ̂ ^LCOm m ̂ 3 demalPens3ts ̂ 6

-I si fos un tresor? I si fossin dobles de yint? Seria un estel d'or? fireitot deien ̂ Hhayienposadaapostai d'átres expÜcayenque
ComcTieeraunhomebo,yapensarquehodiriaaetsaltrespastors qulHhayiaposadaeraunanücpropietandesafincaqueteniaper
que pasturayen ses oyeUes per allí per deyers sa pleta. per veue costum de Prendre œ Pel a 53^t i que h agradayamolt a:xo de fer

bromes.
Antoni Gelabert Mas

Ofe de Ia pàgina 11) realitzat ran7 ̂ 6"01-
-Disminuits: és el primer any que sto elaborat un projecte per

alcohòhques i toxi-comans puguin esser tratades pek centres de Ia aquest col·lectiu. També esta ayalat per una prospecció de neces-
Qeu Roja. A més, també hi ha signat un conyeni amb ATA a sitats. LasevaprincipalHnea d'actuació ésl'integració del disrmnuit
trayés del qual les persones de Ia Mancomunitat del PIa tindran un en el camp escolar, sxial i laboral.
20% de descompte. Per acabar, yos yolem recordar que ens poden trobar ek matins

-Tercera Edat: Per aquest any 91 es plantejafer un estudi de rea- a l'Ajuntament del yostre poble on tindreu accés en ITiorari perti-
bilitatdemenjadorsmancomunats,ideaqueestarecoltzadadesde nent i on s'atendran totes les yostres peticions gaudint de
les diferentes administracions púbUques com poden esser: IN- l'orientació i assessorament més adient.
SERSO, CIM i Ia pròpia Mancomunitat del PIa Ayalda per una
prospecció de necessitats dins el col.lectiu de Ia Tercera Edat Mancomunitat del PIa de MaUorca.
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CARRERANY ESPORTIU

ANADAA LLUC, DMNDRES SANT
J^1iuelrefrdnyquedin5le5desgrades5eBcrehiha5orueiquequanpa5sa

a^aco$adesagradable.totsperaamaUoquehaguespogme$$erpitior.Ideim
aixoperquelatradidonaljomada,quedesd'algimsany5enreraeba55odatsdel
QubQdi5t4MariadelaSahAdedicamalapracticacidi$taaYisitarlaPatronade
MaUorcai al dinar de companyerisme, no va acabar tant bé com tots hauriem
desitjat
Ales viut imitjadelmatl trenta-tres ddistes es concentraren allocai sodalper

iniciarelcamiperferlaprimeraaturadaaUubiperbarenat1continuat'lamatxa.
Fmsaquitotmohbe.AlasortidadeLhibi alacarreteradeSonBordib, lapnmera
caigudadelajomadaonDanielEstareflasesvaferunabonagenouerìDesprés
de curarìo, eontmuàremipujàremaLruc. Ma^ratles dificuKats alapujada, ens
refrescàrem a Ia benzinera i menjàrem fnrita en companya dels membres de
l'Agrupació Cidista Sineu.
Desprésd'arribar tots.baixaremplegatsivisitaremla Mare de Déui compràrem
a^unsrecord5.AlatornadaLquanjaesiaYemmottpropdeCaimari,esvaproduir
una aparatosa caiguda. Pere Ferriol Roig i Tomeu Arbona s'enganxaren i
acabarendamunü'asíatt. Cremades,ferides, cops.pelades.lesbiddetes espen-
yadesiladavicukd'enTomeurompuda...pero haguéspogut esser pitjor, anar
amés desetentaquilometresperhoraiuncasctro5sejau"anpensarque dinsla
desgradihihaguésort
Zb querestaven, contmuarenjuntscapa Mariasensemésdesgràdes. Després
de Ia reconfortant dutxa, tots partiren cap a Sant Joan, on dinaren al Restaurant
"Sa Cova". Foren quaranta sis.

IIIMEMOPJALTOMEUBERGAS.
Elpassatdiumenge 31 de Marc.elQub Qctista MariadelaSatotvaorgantear

el 'Trofeu Pasqua-III MemorialTomeu Bergas", el qual constà de quatre
competicions adistes que començaren a les 14 hores.
Després delataflada de dntainidalperladona deTomeu"Forner", eb 49 d-

distes de Ia cursapar ajuvenfls i aficionats, començaren lapnmera de les set
vottes que completaren al orcuit de Sa Seru Poc després de Ia meitat de Ia
carrera, quatre achstes protagonitzaren l'escapada "bona", el danés RoUand
Age,elfiruandesTeemoP^flainen,rinquerAngelRedoielmariandoAntoni
MuletLasevadiferendavaanar augmentantfins aladarreravotta. quanAntorü
Muletyaquedar"desperqat",haYenHedeconformaramblaquartaplaca.Redo
fou el més ràpid a l'arribada i Rimpilainen, segon.
Acontinuado.competirenelsalevinsiinfanfflsaldrcuiturba. Cincalerins com-

pletaren elmateix nombre de vortes. Elrepresentant del nostre Ctab Qcfista,
Gufflem Mas, vahaver de conformar-se amb Ia quarta posidó.
Forentretze ebinfantibperrecòrrerdorzevottes. Entre eflsDanielEstareBas,
que fou elguanyador i Llorenç Segut quart, a més del debutant Simó Font que
no vatenir el seu diairmatóaladesenaposició.
Poc després de les sis del capvespre es va midar Ia cursa peb 59 partidpants

alacategoriadesodabiveteransquedonarentresvotesaSaSemEntreeQs,
maríandos, Ferriol Colombram i Manuel Fernàndez, amés deb debutants Joan
Casteüó, Antoni Castefló i Antoni Mas, destacantles absèndes de Ferriol Roig
i Tomeu Arbona per les ferides de Ia caiguda del Dtrendres Sant La carrera
yatenirpocahistoriajaquebenprestesvaformarungrupetdecinchomesque
rodaren a bonritme, nuJgrat elfonvent que va acompanyar ab ddistes durant
tot el capvespre. Francisco Trujfflo fou elguanyador. Les dassificadons ?aren
romandre de Ia següentmanert

AnaONATSIJUVENILS 112Qms.
l.-AngelRedo C.C.Caimari 3-08-12
2-TeerfioRimpüainen Finlandia 3-08-12
3.-RoflandAge Dinamarca. 3-08-14
4.-AntoraMulet Ercosa 3-104)3
5.-JordiSalas Prefama 3-11-18
b-MiquelA.Qrer C.C.Caimari 3-15-35

ALEVINS SQms.
l.-AntoniMartoreU C.Gomila 9-35
2.- Magdalena Marquez CC. Mallorca 9-38
3-MagdalenaReal BarTolos 9^4
4.-OutlemMas JumboTours 9-55
5.-MargatidaMunar C.C.Mallorca 1M9

INFANTILS 12Qms.
1.- Daniel Estarellas Jumbo Tours 6 punts.
2.-PereRoca C.C.Maflorca 3 "
3.-AndreuBarcelo C.Gomila 2 "
4-LtorençSeguí JumboTours 1 "
lO.-SimóFont JumboTours 0 "

SOOALSIVETERANS 48Qms.
1.- Francisco Trujio C. Tenis Arenal 1-20-39
2.-MateuSureda Ca'nUuc 1-20-39
3.- Miquel Gomüa C. Tenis Arenal 1-21-30
22.-ManuelFemande2 JumboTours 1-23-28
34,- Ferriol Colombram Jumbo Tours l-23-28
47-AntoniMas JumboTours 1-42-30

MEMORULDAVIDGOMEZ
Organteat pel Chib dctìsme Poflenca, el dffluns dia primer d'abrfl, es va

celebrar una nova edició del Memorial David Gómez, ala qual hi competiren
eb aficionats i juvenfls, alevins, infantib i cadets.
Alaprovaper a alevins, d'entre dncpartcipants, Guütem Mas es va dassificar
segon, mentre que a lad'infantib, Daniel EstareUas varepetir victònaiLlorenç
Seguí va affiorar Ia dassificadó de lTiorabaixa anterior i es va dassificar en
terceraposidó.

TROFEUELCRUCE
El passat diumenge dia 21 d'Abril el CM) Juventut Cidista Manacor, va

orgaratzarunareunió ddista quevaconstar de duesproves. Laprimeraper a
dcfistes sodab del PIa de Maflorca i Comarca de LLevant, i Ia segona per a
jovenibiafidonats.

AIa primera hi participaren 77 dcBstes, entre eb qual hi havía qua&e repre-
sentants del nostre Ctab Cictìsta: Ferriol Colombram, Ferriol Roig, Manuel
FemandeziJoanCasteBo.Laprovanovatenirmassaescipadesiesvadeddir
alapujadades'AvaBonFeniolColombramesvaescaparensotei,passantper
Petraiambantametaenmes d'unminutimigd'avantatgerespecte alsegondas-
sificat, demostrant que es troba en un bon moment de fomafisica de cara a
afrontar Ia setena edidó del Trofeu PIa de Maüorca, Gran Premi "La Caixa".

C.C.MariadelaSaM
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El passat Diumenge dia 14 d'Abril arribàrem fins al "Mira-
dor de Ses Puntes" a VaUdemossa.

Encara que el dia erainsegur ja que el cel estava tapat de
núvote, partirem des dela Plaça des Pou cap ales 8'45h amb
cotxes unnombrós grup d'entusiastes excursionistes, trenta-
cinc exactament.

Arribats a VaUdemossa deixàrem els cotxes i ens
encaminàrem cap al Nord pel camí que du a l'escola,
enfilàrem el camí que du a Sa Font de S'Abeurada i després
de saivarunporteU ambunabarrera, per un empinatcamí (en
el qual féremunaaturadaper berenar)ambaremaSaFont de
S'Abeurada.

Seguírem el camí, que a partir d'aquí ja no és tan empinat
i arribàrem al PIa des Pouet.

Deixàrem el pouet a l'esquena i seguírem pujant en Ia
raatewadireccióidesprésde donarunrodeigcapal'esquerra
arribàremalMirador deSesPuntes.

Després de lesfotos de rigori observar les diferentsibeUes
vistes panoràmiques, que per aixòtot soljo ho pagavenir fins
aquí, seguírem camí amunt que ens dugué a Ia Caseta-
Refugi, que no té res de refugi degut al gamberrisme que ha
sofert el que entant d'encert vafer construirl'Amduc Lluís
Salvador.

Des d'aqui bawàrem cap a S'Estret de Son GaUard on ens
aturàrem a dinar, férem foc i alguns seguírem fins asa Cova
de s'Ermità.

Després de dinar tomàremcapal PIa des Pouet i pel mateix
camí que havíem pujat tomàrem a Valldemossa.
Anàrem aprendre cafè i acomprar coquetesicapals cotxes.

RAN
'\

ERMITADEMARISTELA

Lapropera excursió seràas'Ermita de MaristelaaEsporles. Serà
el segon diumenge de Maig, concretament dia 12.

Es una excursió apte per àtotes les edats i l'hora de Ia sortidaserà
a les 9 des de Ia Plaça des'Pou.

Onofre Sureda Ribas.

w ? e¿,*v

[EicursioDistesal
Mirador deSes

¡Puntes.
' (Valldemossa)




