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[ EDITORIAL J
AMB AQUEST EXEMPLAR DE FENT CARRE-

RANYESCOMPLETXEN CHNC ANTYS EŒXKTTENCLA
DE LAREVISTA. ES AQUESTALAPUBLICAClO
PERIÒDICADE MES DURADAAL NOSTRE POBLE;
ALTRES DSTTENTS ANTERIORS O SEMULTANK NO DU-
RAREN MAI TANT DE TEMPS. LA CONTINUFTAT
ETUNAPUBLICAClO COM AQUESTAESUNA TASCA
DURA, FRUTT DEL TREBALL PACHENT I CONSTANT
DE MOLTES PERSONES QUE DEDIQUEN UNA PART
DEL SEU TEMPS A UNA FEINA QUE NO TE ALTRA
COMPENSACIÓ MES QUE EL GUST PER UNA COSA
QUE ES CONSDDERA INTERESSANT IVALUCXSA.

AQUESTS DARRERS CINC ANYS HAN ESTAT
ANYSD1ACONTEDCEMENTS TMPORTANTSIDE CAN-
VIS AL NOSTRE POBLE; LA REVISTA SE N'HA FET
RHSSO, A VEGADES AMB MES EXrr,AVEGADESAMB
MENY&

AMES DEDONARDMFORMACKD, FENT CARRE-
RANY HAVOLGUT SER, I VOL SEGUIR ESSENT, UN
AMBFT DE DEBATIDE CONFRONTACIÓ D'OPINIONS;
SOM CONSCIENTS DE QUE HEM PROVOCAT
POLÈMIQUES, A VEGADES n^JTENOONADAMENT,
ALTRESVEGADES SENSEVOLER, PEROCRmMQUE
SEMPRE AMB ESPERTT OBERT I DL<VLOQANT HEM
DONAT CABUDAA LES NOSTRES PÀGINES A OPI-
NIONS PLURALS. PENSAM QUE EL DEBAT I LA
POLÈMICA CrVILTrZADA SON INDICIS DE SOCIE-
TATSVIVES, EN PROCÉSCONTINUDEPRESADE
CONSCTENOA POTSERALGUNA VEGADA ENS HEM
EQUIVOCAT, PEROONHI HAERRADESÉSQUEHIHA
ACCIOI COMPROMÈS; NOMÉS ELS QUE EXERCETXEN
UNA CRtTICA PATERNALISTA, COM STTUANT-SE
MES ENLLÀDEL BEIDEL MAL, NO S'ERREN MAI.
SABEMQUEELCOMPROMtSAMB LAGENT, AMB LA
INFORMACIÓ I EL DEBAT COMPORTA UN RKC QUE
TENTM VOLUNTAT DE COhTnNUAR ASSUMBSTT.
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HL dNE DE MAMA

Un dels espectacles, dels
pocs que podIem gaudir al
nostre poble, cap als anys
seixanta i setanta, era
l'anomenat setè art, el cinema,
el qual vist a Ia nostra sala, el
CINE MODERNO del carrer
Nou, i pels nostres ulls, pujava
de categoria, (no opinaven aixI
els cinèfils).

Quantes pel.lIcules,
quantes històries passaren pels
nostres uUs? No ho sé. Moltes.
No les puc quantificar. El que
és segur és que Ia fàbrica de
somnis funcionava. I aixI
podIem ser en Tarzan volant
aferrats a les lianes, entre els
arbres, el valent i curro de les
pel.lIcules de Foest. o brandar
nos amb els viquings dins el
seu vaixell, patir amb els cris-
tians perseguits pels dolents
romans,... La gent que ha
seguit Ia trajectòria del cinema
tal vegada recordi títols, que a
mi se'm fa molt difícil: record
més bé ambients, temàtiques,
que es repetien contínuament i
que després intentàvem repro-
duir en els nostres jocs, fent
que el somni es tomas realitat.

La nostra classificació
era Ia segUent: de l'oest que
també podia ser d'indis o no,
de guerra, de rialles, de ro-
mans, d'amor,... Pterò no érem
ete únics que les classificàvem:
l'església també ho feia do-
nantlis una qualificació moral
segons fossin aptes peratots
els públics o prohibidIssimes
en una escala combinada de
números i erres, escala que
maigvaig entendre ni fou ne-
cessari. Aquesta ckissificació Ia
podíem trobar a l'església i a ca
sesmonges.

A Ia façana del cine i a Ia
plaça, al bar Can Tomeu, i dins

AV
>»" DAVn> 0: SEUNIOl **^«*^^l^^rMnOffia

LO CAIiE:
¥IHfTOw$r

{QONEWlT« ;THe:wtNbf:
• «TECNlCQLORWi

t*s;;r&-

y^w<vt*Mrf*o
HOWMi8I DEHAyffiiAN0

- :'. /- -.- . ',:• • : • vA^t*iil

VIVIEM
t#eiMittsc>

UNA PEUCUDVSEOMIOtlNTEliATlONAL
»:RICHOAF»a?O.«-¡

" . . *fa2t(tt*fftttep<UttA^R:

METR0
un marc amb parapluges, s'hi
col.locaven els quadres, foto-
grafies de diferents escenes de
Ia peLlIcula, convenientment
seleccionades, aixf com el car-
tell anunciador. AlH ens
assebentàvem de què anaven
les pel.licufcs, Ui sessió solia ser
doble, i del seu horari. Nor-
malment hi havia projeccions
els dijous i dissabtes vespres i
els diumenges, horabaixa i
vespre.

EIs al.lots hi solIem anar
el diumenge horabaixa. Ja
d'adolescent, Ia sessió
preferida fou Ia de dissabte nit.
El primer que trobàvem era
n*Angela, Ia de l'estany, Ia
qual, des del petit finestró, ens
venia les entrades. Després
potser Ia tornàssim trobar per

J- o

dedins, intentant
posar ordre.

Record que en
Nadal, el meu
germà, durant una
temporada tingué
l'entrada gratuïta
perquè, amb Ia bici-
cleta, duia les
pel.lIcules dins uri
sac, del correu al lo-
cal del cine.

Ja dins el local,
¡ i sobretot si Ia

• peLlIcula no era
Í molt bona, es sen-
; tien les xerrades amb
| veu alta, salutacions,
Í crits, i si era bona i Ia

seguíem amb
I passió, el valent,
| davant una situació
i tensa i a punt de
I desfer un perill, era
¡ rebut amb forts i
| emotius aplaudi-
§ ments, i amb xiulos
Í les besades, sobretot
I si es feien un poc llar-

gues. EIs xiulos augmentaven
si es produïen interrupcions o
talls, cosa bastant freqüent.

Aprofitàvem el descans
per fer diverses visites: ate ex-
cusats, al bar de l'entrada, als
amics que no seien al nostre
costat. I al reanudar-se Ia pro-
jecció, el renou de pipes i ca-
cahuets predominava.

La fosca de Ia sala, dins
l'adolescència, ens era molt
atractiva i era un dels llocs de
trobada amb els nostres prim-
ers amors. AIlI ens escapaven
les carícies tremoloses i carre-
gades d'intencions.

Fa uns deu anys es projec-
taren les darreres pel.lIcules,
després d'una llarga tempo-
rada de decadència.

MagI Ferriol.
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FENT CARRERANY I EN PERE SUREDA ACONSEGUIREN EL
PREMI MIGJORN DE LA PREMSA EORANA DE MALLORCA

Hl passat dia 11 de juny vaJg anar a recollir
el premi Mitjorn, al millor treball de investi-
gació, corresponent a Ia VII Convocatòria dels
Premis Periodístics Premsa Forana, que el jurat,
format pels periodistes Sebastià Verd, Tomàs
Hordoy i Oaspar Sabater, concedí al treball
"Les messes d'Estiu", l'autordel qual n'és el
nostre company Pere Sureda. Hl treball fou
pubticat durant eLs mesos d'Hstiu de l'any passat
a Fent Carrerany.

També foren premiats Miquel Barceló de
Ia revista "MoIf Nou" de Vilafranca, amb el
premi Llevant (millor informació, entrevista o
reportatge); Pirotècnic del setmanari "Felan-
itx" amb el premi Ponent (al millor article
d'opinió) i Ia portada del número 1OO de
"llucmajor, de pinte en ample", amb el premi
Tramuntana (millor fotografia).

L'entrega de premis, consistent en un
diploma, un rellotge i cinquanta mil pessetes,
tingué lloc a Ia Casa de Cultura de Sa Nostra,
entitat que els patrocina.

Just ens queda donar l'enhorabona al
guanyador i a Ui mateixa revista, Ja que aquests
premis ens estimulen.

Mag! Ferriol

í

DE L'OBRA CULTURAL BALEAR.
Hem rebut aquesta carta que reproduim i

agraim:
"Benvolguts amics:

En nom de Ia Junta Directiva i en el meu
nom, em plau fer-vos arribar Ia nostra més cor-
dial enhorabona pel Premi Mitjorn
d'investigació recentment concedit a Ui vostra
revista.

Bona Feinal Endavant les atxesf
Bartomeu RoU President de l'O.C.B."

PREMSA FORANA DE MALLORCA
Premis de Periodisme

a C^/AJg ^^JfJJfjJa

deIapublicació ry¿W ^ip**n(4*^

l'Associació de Ia Premsa Forana de Mallorca amb el

patrocini de Ia Caixa de Balears "SA NOSTRA" atorga el

premi —f//u#m de periodisme,^^convocatoria.

Sant Joan, Primavera de VZ%L.
j

El President
de l'AssociacxtfteU /

Premsa Foranadí Malloré«
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FESTA DE Pl DE CURS A L'ESCOL^I

Blpassatdijous, dia2OdeJuny, ales IQ
hores tingué lloc al C.P. A. Monjo, com ja és
habitual, ta festa de fi del curs 9O-91.

A l'hora de començar, sota un sol de
justícia, i degut a això es va ensdarrerir el
començament una mitja hora.

Hl pati presentava un aspecte de gala i
entre l'espectació i el desig per acabar el curs
començà Ia festa.

Hn primer lloc actuaren els alumnes que
assisteixen a Ia classe de karate, fent una demos-
tració. Seguiren els petits de ca ses monges i
anaren per cursos presentant les seves actua-
cions, teatre, flauta, playbak,...

Acabades les actuacions dels alumnes,
tingué lloc un acte emotiu 1 poc freqUent a Ia
nostra escola, que consistf en Ui despedida de O«
Magdalena Jordà, que aquest any se jubila. A eU
s'hi sumaren els alumnes, APA, mestres, amb
l'entrega de rams de flors i plaques commem-
oratives.

A continuació els alumnes que assisteixen
a classe de Ball de Bot i Ia gent que volgué bal-
laren al so de boleros i jotes.

Com que els més petits ja no tenien aturaU
es va passar a Ia degustació dels pastissos que,
com ja és habitual, prepararen les mares a ca
seva i llavors les dugueren a l'escola.

La festa acabà ben passades les deu de Ia
nit.

Onofre Sureda.
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AQUESTS SON ELS NOUS REGIDORS

Miquel Mestre Morey, Administració
Municipal, 1er Tinent Batle OE5SOE)

Antònia Torelló MartI, Sanitat i As-
sumptes Socials, Tresoreria, 2on Ti-
nent Batle (PSOH)

Joan Sabater Font, Educació, Cultura
i Esports, representant al Consell
Escolar, 3er Tinent Batle (PSOE)

Bernat Quetgfcs Jordà, Infraestructura
MunicipaL 6^6
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DE LA CASA DE LA VILA

Francisca Ferriol Sastre O*P^UM) Jaume fìergas Font (PP1UM)

Bartomeu Bergas Vanrell (FE^UM) Pere Ribas Colombram GDM)
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||SA XERRADETAAMB...| RAFEL OLIVER MAS, Bolle elede.
^L. Jt)

A les darreres cases de Sa Rava^ a l'esquerra,
es troba ca'n Rafel Oliver, recent nombrat batle
de Maria per segona vegada, ara per majoria
absoluta.

Hl^ N'Eulàlia i un petit rosset ens reben ama-
blement.

Mentre prenim cafè, conversam. La primera
pregunta és general.

-Digues el que vulguis.
*M'agradaria dirque vull agraïr al poble de

Maria Ut confiança que ens han donat per a dur
endavant l'Ajuntament.

Ara ja anirem concretant.
-Hsperaves aquests resultats?
*No. La veritat que no. Esperava esser Ia Uista

més votada. L'altra vegada hi va haver només
uns quaranta vots de diferencia.

Una pregunta una mica comprometedora.
-Com et definiries políticament? Hts social-

ista, independent, marxista, social demòcrata,
nacionalista, ecologista,...?

*Crec que som més idealista que altra cosa.
Som com a defensor de causes perdudes.
M'agrada lluitar per coses difícils o quasi im-
possibles. M'agrada l'utopia.

Com tots sabem, a Maria, hi ha molts proble-
mes per resoldre, per on feis comptes envestir?

*Hem parlat amb els funcionaris i els hem dit
que ens agradaria que estassin al servei del

M'AGRADA LA. LPTOPLA

poble. L'Ajuntament està per atendre Ia gent,
per arreglar problemes burocràtics, etc.
M'agradaria que a l'Ajuntament es sentIs bé
tothom. Les portes han d'estar obertes pel que
sia.

-Sense aigua no hi ha vida. La canalització de
les aigües netes i brutes sembla de primerfssima
necessitat, com pensau realitzar-ho?

*La fase prèvia que és Ia que du molt de retràs,
segons el contratista, aquesta setmana hi
començaran a fer-hi feina de bell nou: acabar el
safaretxet, posar Ia bomba per treure l'aigua i fer
les sIquies fins al Carrer Major.

Hn quant a Ia primera fase, que comprèn el
Carrer Víllalonga, part del Carrer Major i part
del CarrerNou, mirarem de fer una petició al
ConseU a fi de posar-ho dins l'any 1991 en lloc
del 1992 com va acordar l'Ajuntament passat.
-No hi cabem tots. La gent se n'ha d'anar de

Maria perquè no hi ha feina per tots. Què penses

NO VOLJBDMf KfANIPULAR RBS

de tot això?
*A Maria no hi ha atur ni problemes de feina.

Hs bo de veure que si cerques una persona per
llogar, difícilment Ui trobes. Hl problema de no
fer feina a Maria, a vegades, és per conveniència.

-La salut és de Io més important Hn quant a Ia
sanitat, només tenim assistència unes hores els
matins, com pensau resoldre el problema per-
què hi hagi assistència les 24 del dia?

*Ho hem pensat Hl metge està aqul de 9h. a 15
h. Lagent ha de saberque només té consulta
dues o tres hores. L'altre temps l'usa per fer els
historíate metges. Hl descobert és des de les IS h.
fins a les 9 h. del matf següent. Aquestes hores,
per coses d'urgència, hi ha Sineu. Nosaltres
mirarem si es pot aconseguir un metge per
aquestes hores i si no, posarem un cotxe munici-
pal a disposició de Ia gent de Maria per fer el
trasllat a Sineu o a una clínica.

Hn aquests moments estam fent gestions
perquè torni el dentista. També demanarem
una ambulància a La Caixa o a una altra entitat.
Això no vol dir que hi hagi una persona dedi-
cada exclussivament sinó que els funcionaris
podran fer aquest serveL Tenim una reunió amb
Ia Conselleria de Sanitat per fer unes petites
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obres a Ia Unitat Sanitària i, una vegada aca-
bades, començarà a venir una pediatra dues
vegades per setmana.

-La cultura diu qui som. Hi ha en el poble bas-
tants de moviments culturals que cada un tira
pel seu compte. Com pensau coordinar i poten-
ciar aquests moviments?

*Ja hem començat. Tenguérem una reunió
amb totes les iniciatives culturals i esportives.
Hem demanat un pla d'activitats d'ara a 31 de
Desembre. Voldrfem tenir-lo dins un termini de
15 dies. Una vegada presentat, ens veuríem amb
un representant de cada entitat a fi de coordinar
les diferents activitats. Hs proposaria fer com
una espècie de patronat amb els distints repre-
sentants tant municipals con d'altres entitats.
HlIs tenen Ia paraula. No volem controlar.
Oonarem plena llibertat. Hl que volem és que
funcionin. No volem manipular res.

-Pareix que, en aquestes eleccions, han estat
uii poc guanyadors els del Cop de Gas i ara
ernpenyaran per les motos, ciclisme, etc. Vos
deixareu dur massa per aquest moviment?

*Primerament no estic d'acord que això sigui
així. Però si que hem aconseguit que Ia gent jove
vc>tas i això és important.

El 75 9fc de gent té més de 5O anys i no crec que
s'hagin deixat influenciar per un Cop de Gas,
que, a demés de fer coses ben fetes, fan molt de
renou. VuIl afegir que els regidors que for-
maven part de Ui directiva de Cop de Gas pre-
sentaren Ia dimissió per escrit, dels seus càrrecs
abans de ser nomenats canditats a les Eleccions
Municipals.

-Per Ia seguretat ciutadana només tenim un
municipal... Com pensau posar un poc d'ordre
siés necessari?

*Per tenir un ordre primer ho has de tenir
estructurat. No pots posar multes de tràfec si
abans no tens una normativa en quant a circula-
ció. Haurem de reestructurar el personal i el més
segur és que s'incrementi amb una persona
com a minim.

Pens que Maria no té una inseguretat
ciutadana. Ete nit poden circular tranquils.

-Hk drets humans ens interpeLlen. Hns consta
que hi ha empresaris i propietaris que abusen
dels empleats, forasters i moros que es lloguen
per pocs doblers. Com resoldreu aquest
problema social?

*Quan tenguem notfcia d'abusos, intentarem
posar-ho en coneixement del que toquL

-Diu un refrany popular: "El quejo som tu
seràs i el que tu ets jo he estat". Això com pots
suposar es refereix a Ia Tercera Hdat. Hi ha una
casa comprada per ampliar el local d'aquesta
entitat per fer-hi un menjador popular i algunes
habitacions per urgències i necessitats. Què en
pensau d'això?

*Dins l'Ajuntament hi ha un projecte fet i Ia
idea nostra seria exposar-lo al públic i sobretot,
a laTercera Hdat, perquè lagent pugui donar
les seves opinions i, si s'ha de rectificar algun«
cosa que es facL A demés de tot el que es proposa
fer-hi es podrien habilitar tres o quatre habi-
tacions per necessaris.

-El joves d'avui seran els homes del dema. Per
Ia joventut de 14 a 18 anys, que, a vegades, no té
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on passar unes hores d'oci, pensau fer alguna
cosa?

*SL Pensam habilitar un lloc per aquesta gent
jove, que estigui el suficientment equipat per
passar les bones de temps lliure amb activitats de
tota classe.

-Cercam les ombres. Als empleats de
l'Ajuntament, que paga el poble, se'ls de-
manarà que treballin com un obrer normal?

*Ptensam que sL A partir de dilluns passat tota
Ia gent que vulgui saber totes les feines que
s'han fetes cada dia estaran apuntades a un parte
de funcions diàries que tenen obligació
d'omplir.

-Tot surt del camp. Heu pensat cap tipus de
reforma per salvar el camp, com cooperatives,
ete?

*Sf. Primerament tenim pensat passar Ia
Camara Agrària a PAjuntament a fi de què, si el
funcionari només ve 4 hores el divendres, els

NO PER MANOAR SINO PER
SERVIR

altres dies poguem informar o gestionar
qualsevol tema del camp. Hstam oberts a totes
les iniciatives de Ia gent del camp.

VoIs afegir alguna cosa més?
*Esticdins l'Ajuntament, nopercomandar,

sinó per servir i resoldre problemes o al manco
intentar-ho i sobretot escoltar a tothom.

Gràcies, Rafel, per haver volgut contestar
aquestes preguntes. Que Ia sort vos acompanyi a
tu i a tots ete regidors de Ia Gasa de fa VUa. Que el
poble no vos giri l'esquena sinó que es senti
protagonista i actor dels nous destins de Maria
de Ia Salut

Pere Fons PasquaL

PER LA
-SaJsiS •:•••-..st:í '•;<• : ' : :

INDEPENDÈNCIA
TROBADTg=; ryre=mi J A SKS TARRAGONRS

Cada divendres dels mesos de Juliol i
Agost, a les 9'3O hores del vespre, hi haurà a Ses
Tarragonès, una espècie d'Universitat d'Hstiu,
oberta a tothom.

La intenció dels promotors ès trobar-se,
en un clima de respecte i amistat, amb tots
aquells que senten i viuen els problemes i les
utopies de Ia nostra THRRA

Hl desenvolupament d'aquestes trobades
serà molt simple: Ia primera hora es dedicarà a
un trebaU de conjunt, com pugui esser una con-
ferència, una taula redona, un recital de po-
emes, un concert musical o una representació
escènica. Tot seguit, els qui vulguin, podran
sopar, d'una forma casolana i a un preu popu-
lar, per continuar amb allò que constitueix el
bessó d'aquestes jornades: el diàleg, Ia con-
versa, Ia dialèctica, Ia broma, i& fresca, en defini-
tiva l'apropament i Ia coneixença dels qui som-
niam, com el rei Hn Jaume, que Mallorca tomi a
ser "Ia terra plus gran i lliure del món".

Aquest any el marc definitori perquè
ningú s'engani i vegi per on van les coses,
d'aquesta nova experiència du com a tItol T .A
WDEPENPENCTA

Jaume Santandreu.

^PERxLA

lM^EL&MD|NCIA
(ornadesd'estiUv'91

.Cddadlvendres.dies2l:30hi ,

ji[$lSes Tafragóhes,
•Va'UtdHf eli mesos de |ulloi I ,adosi.
"i -.>v.-ei'>.' :X

\
' t*p •. Mnu
' I MANACOA

I M*nui DE U S*LUT of t SWEU

' "C* •

Divehdres, dia 28 de juny, parlarà

A N T O N l S E R R A
|r̂ -; *% ;..^
Divendres, dia 5 de juliol, parlarà

B E R N A T J U A N
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UN PUPUT DE CRESTA MOLLA. L'ANTICATALANISME A
MALLORCA: NOMS, LLINATGES I EOTOGRAFIES.

LIN PUPUT DE CRESTA MOLLA
L/ANTICATALANISME A MALLORCA:
NOMS, LLDMATOES I FOTOGRAFTES.

Amb aquest tItol, en Mateu Joan Florit,
amic i company de fatigues de premsa i de Uuita
per Ia nostra llengua, l'amo de S'ARENAL DE
X^VLLORCA7 ha editat un llibne que recolleix
un llarg aplec de textos de combat.

Hi podreu trabar, si no tots, bona part dels
anticatalanistes, que el que voldrien ells és
oimplír Ia nostra illa de forasters. I no just això,
forasterltzar-nos a tots nosaltres. Però no ho
aconseguiran.

Per això just cal que ens adonem d'una
cosa ben senzlUa: assumir qui som, quina és Ia
nostra història i no deixar que ens Ia trapitgin o
amaguin.

Si voleu adquirir el llibre, aquI teniu Ia
direcció i el telèfon de l'amo de S'ARENAL DE
MALLORCA: No vos ne penedireu.

UN PUPUT DE CRESTA MOLLA

APLEC: TEXTOS DE COMBAT (1988-1991)
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L'ÀNTICATALANISME A MALLORCA:

NOMS, LLINATGES I FOTOGRAFIES

o P

Aquest llibre ha estat editat per Mateu Joan i Florit, director i
propietari de S'ARENAL DE MALLORCA, amb motiu del desè
aniversari d'aquesta publicació (1981-1991). Per a comandes adre-
çau-vos a: Camí de les Pedreres, 30.

Apt. de Correus 124. 07600 S'Arenal.
TeI. (971)265005.
Fax: (971)26994L

Dc totcs )es comunitats autònomes dc KEsial
espanyol que tenen llengua pròpia, BaJears ¿s l'única
que no té competències d'educació, injustícia i dis-
criminació quc constitueix un vertader escàndol.

18. D1ALTRES TEXTOS

18.1. El català a Mallorca. Aplec

18.2. Afer institut de FP d'Inca. Aplec

18.3. Carta a Joan Coromines. Aplec

18.4. Carta oberta a Camilo José CeIa. Aplec

18.5. No volem mestres forasters. Aplec

Primera edició, abril de 1991.
© APLEC (Associació de professors en llengua catalana) 1991.
Edita: Mateu Joan i Florit.
Imprès a Gràfiques Xisco, c/ DeI BaU Riera l-B. Palma.
Depòsit Legal: PM 493/1991.
Reproduccions fotogràfiques: Melcior Romaguera.
Tractament informàtic: Mateu Sastre i Joan Gelaben.
Maquetació: Jaume Sastre.
Fotografu de Ia coberta: &Publiactivaci6n. Foto apareguda dins l'anunci
Mangofobia publicat a Ia revista Tiempo (14.XI.1988), núm. 340.
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BU
RENOVACIO PE LA JUNTA DH^ECTWA
PE L'ASSOCLACBD PE PARFy;

Després de dues assemblees realitzades al
llarg del mes de Juny, on es parlà de Ia necessitat
de Ia renovació de Ia Junta que regeix
l'Associació, aixI com estipulen els seus
estatuts(renovacio anual de Ia meitat de Ia
Junta), l'elecció dels nous membres tingué lloc
el passat dia 18.

HLs resultats foren els següents: Franciscà
Ferriol Sastre, 7S vots; Joana Gelabert Mas, 69;
Margalida Mas Vicens, 63; Praxedes Gomila
Mestre, 57; Pere Antoni Bunyola Quetglas, 62;
Joana Maria Queralt Gibert, 36; Franciscà Fer-
riol Solivellas, 35; Andreu Ramis Gelabert, 3O;
Rafela Ribas Ferriol, 23 i Miquela Riutort
Company, lO.

JTJBILACIO DE ^A_ _MJ ̂ STR D»
î fAOr>AT .KNTA yQT*fy^

Hl passat dia 2O de Juny, el dia de ta festa de
fi de curs Escolar, tingueren lloc una sèrie
d'actes emotius en honor de Ia mestre DB

Magdalena Jorda, que enguany comença una
nova etapa, ta de ta seva jubilació. La festa acabà
en un restaurant de Sant Joan.

E>es d'aquestes pagines U volem desitjar
molta felicitat en aquesta nova etapa.

NOT C

MEMÒRIA DEL CURS 1990-199l|

VfFtMORTA FTCTQLAR

Enguany el Col.legi PúbÜc A. Monjo del
nostre poble ha publicat una memòria amb
format de revista, que inclou fotografies de
l'alumnat i professorat, un calendari dels esde-
veniments més significatius de l'any i una mos-
tra de treballs dels alumnes. Hns alegram per
tota ta comunitat escotarja que d'aquesta man-
era el curs 9O-91 queda per ta història.

rV/ PRKK<TTR DFTFRNTRA TTFT . r^ONTRT TKdTDOR

^SSL
La Direcció General de Consum de Ia

Conselleria de Sanitat i Seguretat Social ha
conocat els premis Defensa del Consumidor i
Usuari, 1991. EIs premis, que seran honorífics,
tendran les segUents vessants: Defensa del
Consumidor d'Alimentació, Defensa del Con-
sumidor de Productes Industrials, Defensa del
Consumidor de Serveis, Defensa del Consu-
midor per als Mitjans de Comunicació, Defensa
del Consumidor d'Investigació i Defensa del
Consumidor d'Educació.

Podran fer propostes els interessats. Asso-
ciacions o entitats públiques, mitjançant escrit,
a Ia Direcció General de Consum (Les Ram-
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TNO
IV - PREMlS DEFENSA

DEL CONSUMIDOR
1991

GOVERN BALEAR

Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social

bles, 18, 4». O7OO3 Palma) tot indicant el nom
dels premis i els motius que suporten Ia pro-
posta.

"SA NQSTRA" CAJJSAA PE DfftECTOR
A l'oficina de "Sa Nostra" de Mana de fe Salut,

sucursal O34, s'ha produit un canvi que afecta
directament a Ui seva direcció. Hn Rafel Socias,
que fins ara havia realitzat aquesta labor, ha
estat anomanat Director de Ui Sucursal de CaIa
d'Or.

Des d'aquf Ii volem fer arribar Ia nostra en-
horabona per l'ascens i Uss gràcies per Ui labor
que ha realitzat durant el temps que ha estat
entre nosaltres. CaI recordar que fou un dels
que més col.laborà amb Ia compra de Ia casa
donada per Sa Nostra a Ia Tercera Hdadt de
Maria.
Perara no hi ha nomenament del seu substi-

tud, esperem que sigui algú ambganes de fer
feina com era Hn RafeL

r:oNrrRTyr ore vaoT .i T piAKro
Amb motiu de Ut commemoració del 2OO aniv-

ersari de Ia mort d'En W. A. Mozart, dins l'any
dedicat a l'esmentat autor, l'Escola de Música
de Maria de Ia Salut organitza un concert tot
junt celebrant els seu fi de curs.

L'esmentat concert tendra dues parts:
1. Dues sonates per a vioU i piano. W.A, MozarL
2. Scherzo, en Si menor. F. Chopin.

Balada, en SoI menor. F. Chopin.
Polonesa, en La Major. F. Chopin.
EIs concertistes són una parella de músics de

nacionalitat polonesa i els seus noms
sórcBARBARAWALUS & DUNEUSJAGLA.

Col.laboren l'Ajuntament de Maria de Ui Salut
i Ia Fundació Pública de les Balears per a Ia
Música.

El mes qui ve donarem més informació ja que

FUMIOPÜ6L1U
DE^&UJ&U8PaUUMMU

el concert coincideix amb el tancament de Ia
revista.

EXCURSIQ A AOUAPARtT T PiT . DQRADO
El passat dia 19 de juny tots els alumnes del

C.P.A. Monjo, es despkiçanen al terme turfstic de
CaMa per a visitar les instaLladons del poblat
del llunyà Oest de EL DORADO i nadarales
gèlides i salvatges aigües de AQUAPARK.

Al primer Hoc pogueren compartir una
estona amb el Sherif, comisari, i ajudants de Ia
localitat i patirels atacs dels indis i lladres de
whiskis que allà són molt freqUents i posteri-
orment els conseqtlents ajusticiaments a Ia
forca. A Ia fi tot fou pau i concòrdia i acabà amb
Ia calcada dels ases per part dels més agoserats
deb: nostnes genets.

Cap a les 12'3O h. ens encaminarem cap a
AQUAPARK, a peu ja que està situat just al
davant. AUa dinàrem i Ia gent que volgué provar
Ui temperatura de les aigUes i ki seva rapidesa de
baixada pels diferents tobogans ho pogué fer i
com que n'hi ha que no saben nedar i guardar Ia
roba al mateix temps es dedicaren a Io darrer.

CURSET DE NATACIO PER AQT TK5TT FJ!S-

TLLL
Ens hem assebentat que Ut Mancomunitat

del PIa amb col.laboració amb els diferents
Ajuntaments organitza diferents cursets de
natació de cara a l'Estiu que ve.

Elpreuésde l.SOOpessetes. Permésinfor-
mació és aconsellable passar per Ia Casa de Ia
VUa.
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Demografia
ALHANFEEftj

En Gabriel Sabater Ferriol i Na Joana Maria Font
Carbonell es casaren dia 8 de Juny a les 6 de
l'horabaixa a l'església de Maria de Ia Salut. Hl seu
domicili es Soldat Soberats AntolIn, 3O, 4rt, 1* de
Palma de Mallorca.

Que el vostre amor no acabi mai.

RACXDNS DE MAFUA

Aquesta és Ia cisterna del jardinet de
davant Ia porta de ses dones del temple.

TEINTONS D'INTRUS

AJUNTAMENT 525002
Fax 525194

METGE 525265
APOTECARIA 525020
ESCOLA UE DALT 525083
ESCOLA DE BAlX 525252
CA SES MONGES 525144
LOCAL 3» EUAT 525564
PARRÒQUIA 525033
GESA INCA: AVARlES 500700
BOMBERS 085
AMBULATORI D1INCA 502850
SON DURETA 239447
AMBULÀNCIES S.S. (INCA) 502850
AMBULÀNCIES 200362
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE
LACAIB (INCA) 505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA
DlNCA 505112

505150
SERVHS SAWTARIS

PUNT D'ATENdÓ CONTTNTJADA
DE SINEU:
Carrer Ponent, número 3.
- Per demanar hora al servei de^Etedio=^
tria heu de cridar de 8 a 14 h. al
- Per Urgències, a partir de les
hores heu de cridar al tS2O292|
- Preparació pel part, postpart, control
de gestació i informació sobre pnti-
conceptius heu de cridar al E36624l
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PLUVIOMETRIA
Dia 1 1 litre
dia 2 t*f
dia 6 14 "
dia 7 1 "
dia 8 17 "
dia 9 6 "
rlìn 11 Q "dia JLI o
dia 13 1 "
dia 17 12 "
PCTTAL: 119 litres
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CleníDspasBaQ
TEMPSPASSAT

JUOOL DE L986
-Història de Ia nostra gent: L'amo en Xesc de
Son Cloquis' autodidacta i bondadós ...
-Una aventura distinta.
Cetp a una escola Mallorquina.

-Poble
-Bsports: Macià Ramis Mas.
-Passsssa amb els vostres vots, titís?

JUIJOL DE L987
-Primer anuversarL
-Un pacte per al progrés.
-La columna de Ia Uengua: EIs gentilicis.
-Conversa amb Pere Alemany.
-Un any de Carrerany.
-Pàgina pagesa: el pistatxo.
-Un fi de curs molt lluït
-Anàlisi de les eleccions peLs polítics locals.
-Composició del nou ajuntament.

JULIOL DE L988
-La columna de Ia llengua: Vaga, vagos i
esquirols.
-Educació.
Normalització dels carrers.

-Professors de què?
Carrerany esportiu: II Enduro Maria88.

-Feim Carrerany: Excursió al Castell de San
tueri.

JULIOL DE L989
Opinió: El quart poder a Maria.

^3om es produeix un terratrèmoL
-Excursió G de curs.
Evolució dets cultius entre 1.86O i 1.96O a Maria.

-UngesL
-Sa Xerradeta amb l'amo En Tomeu Ferriol
Bergas.
-Tercer aniver sari.
-Espais naturals i societat.
^Tarrerany esportiu: V Gran Premi PUi de MaI-
lorca^9.

JULIOL DE 1.990
-PIa plurianual d'abastament i sanejament
d'aigües.
-El menjadors'inaugura amb una paella a Ia
I*laca des Pou.
-Mariners de terra endins.
-Memòria Ram.
-Les messes d'estiu:Metodes i sistemes tradi-
cionals.
-Campanya de normalització lingufstica:La
Uengua feina de tots.
-R de Curs-9O.
-Trofeu d'estiu de gimnàstica rítmica individ-
uaL
-Carrerany Esportiu:VI PIa de Mallorca. Un
gran equip.
-El Oub d*Escacs de Maria organitza el campi-
onat de Bafears cadet.
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OPINIO

RESPOSTA ALS ARTICLES D'OPINIÓ DEL]
^MES PASSAT. J

He llegit els quatre articles d'opinió pubUcats
al número 59 de Ia revista FENT CARRE-
RANV, els quals rn'han indignat ja que demos-
tren que els signants d'aquests articles, per-
sones vinculades als IDM tenen mal de pair els
resultats de les passades eleccions municipals
referents al nostre poble, i ho demostren cer-
cant vuit cames al moix, aBft on els únics respon-
sables del "descalabre" electoral de IDM són
ells mateixos i Ia política que han practicat en el
període que varen tenir Ia batlia en particular, i
en fa resta de legislatura en general. Eb resuhats
obtinguts es veu que varen desencantar molta
gent que els va votar fa quatre anys i no els ha
votatara.

I ja centrant-me en eLs articles d'opinió, diré a
Margalida Mas: Perquè no vas a mirar en quin
idioma està escrita Ia correspondència entre
Meridional Mallorca, S.A. i l'Ajuntament
presidit pel normalitzador Magf Ferriol?

I també: referent a Ia postura política del rec-
tor, hauries escrit res, si hagués donat suport als
IDM com altres vegadesva fer?

A Tomeu Monjo Ii diré, que estic d'acord amb
ell quan diu: "Sigles, Slogans. Inventives
diverses de progrés. Saturació en comI de con-
ceptes que es confonen. Nacionalismes per tot
arreu. Folclore desfressat. Baixa marxanderia
devalors. Desqualificacióaltament indignei
competitiva. Populisme barat. Autoconcessió
de medalles. Manca de creativitat i
d'imaginació. Afany de protagonisme." i
també, "propaganda falsa que embriscóla, joc
brut d'espavilats que confon, polítics sense
agafada, mercaderia infecta i barata,
inconsciència absoluta" i amb quasi Ia resta de
l'article, però bono; què hi fa un "tio" corn tu en
un lloc com aquest?

Referent al que diu més avaU, personalment,
crec que Ia immensa majoria del poble, HA
TINOUT prou compte i consciència al decidir
el seu vot.

I referent a Ia politització de l'Església que
comentes al segon article, que voLs que et digui,
Tomeu? Quantes vegades has callat davant
situacions molt més trascendents que aquesta?

I en aquest cas, a Ia quarta va Ia vençuda;
l'escrit de Jaume Mestre, ja que va anar a Madrid
a assabentar-se del "tema Montblanc" parla de
què el poble "s'ha estimat més
l'espectacularitat inacabada, que Ia feina de
gestió".

Ten en compte una cosa Jaume, el poble,
mafe>rat tu no ho creguis, és savi. Al teu escrit,
analitzes molt detalladament l'èxit del PSOE
baix el teu punt de vista, però caUes el perquè de
l'apallissada dels IDM, una de freda i una de
calenta, per una part dones enhorabones i acte
seguit fas uns atacs demolidors, aferrant-te a
"que tenim costum d'escriure el que pensam"
sobre tot al "nostre rector". Què te penses, que
perquè una vegada vas "Posar ta teva signatura
a una recollida de firmes per demanar el seu
retorn i vares escriure una carta al Bisbe" va
retornar, i perquè "ara ets el primer en posar-ne
una altra per demanar que abandoni el poble",
se'n vagi? Una persona., un vot.

Guiem Carbonell Sabater

fcARTA ALS INDEPENDENTSJ

Permeteu-me que us digui unes paraules. M'hi
atrevesc, perquè sé que em dirigesc a persones
cultes i inteLUgents.
Amics: Crec que no heu sabut assimilar Ia der-
rota electoral. Si quan publicàreu aquell mani-
fest tan triomfalista uns dies abans de les elec-
cions, el vostre pensament s'hagués preocupat
en registrar també les coses negatives real-
itzades, el temps que regireu Ia batlia, segura-
ment que no hauríeu quedat tan sorpresos.
No seré jo qui us recordi aquestes coses nega-
tives, ni asseriyalar-vos el camI a seguir, però sI
que us diré el que no havteu d'haver fet mai i que
no és altra cosa que publicar aquell trist mani--
fest que sortI al Carrerany del passat mes de
desembre i que es titulava "SINTESI DE LA
MINI-LEGISLATURA DEL PSOE", i que
acaba aixI: "... si el poble té uUs i oreHes i seny per
encertar, en pot fer bon judicL..(...) ... que fins
aquI hem arribat i tot té un limit i com a tal res
nnllorque esperar el final".
No, això no ho podeu escriure en no ser que
combregueu amb allò que un dia digué un gran
escriptor, que no per ser famós no pugui
escriure beneitures:"EL POBLE ES UNA
MASSA IMBECIL". I jo dic: "EL POBLE



*ddU9Ql ieSTTCAraRERANY-lX160>

SEMFRE SERA SAVI".
Només em resta dir-vos que Ui primera vegada
que sortfreujo, i em consta que bastanta més
gent, us mirà amb esperança. Però després d'ha-
ver llegit expressions tals com: "POLITICS
SENSE AGAFADA", "MERCADURIA IN-
FEXTTA", no sé què dir. Això no son expressions
d'anar pel carrer. I encara insultar els dirigents
polítics podria passar, però insultar tot un
poble, com fa un dels dirigents dels Independ-
ents, quan s'atreveix a escriure, dos dies després
de les eleccions: "El poble hauria d'haver
tingut prou compte en decidir el seu vot, encara
que sembla més una altra cosa i que els
GOVERNANTS ELEGITS EN SON LA SEVA
IMATGE". Tot això després d'haver dit allò de
"polítics sense agafada" i de "mercaduría in-
fecta". Es dificil admetre que això ho hagi escrit
un marier.
Us saluda.

Miquel Oliver i Roig

HN PERE FONS I ELS INDEPENDENTS DE
^MARJA 3
Arnic Pere: acab de llegirel "CARRERANY"
d'aquest mes passat i confés que em sent escan-
dalitzat. Ara resulta que vos sou el responsable
del fracàs electoral defc Independents de Maria.
S'haurà vist desbarat més gran? Serà que ja us
comparen a un vicari molt xerrat d'Ariany del
qual es deia que tenia el pobie a dins ta mà, a més
de dret de cuixa?
Això que eLs sociaUstes es valgueren d'un Acte
Cultural a l'Església per promocionar-se a mi
no em val. Jo i tot Maria sabem que a l'Altar
Major s'hi han representat els Reis. Hi hem vist
actuar Ui Coral diverses vegades. I no tenc cap
dubte que si ets Independents o qualsevol Asso-
ciació, com ha passat diverses vegades amb Ia
Tercera Edat, hagués demanat el local per a un
acte públic, vós no hi haguéssiu posat cap in-
convenient. Això, tot Maria ho sap. L'únic vot
que tenIeu compromès, era el d'un home del
carrer de Ses Venes ( i això era públicament
sabut perqué aquest home insistia públicament
que Ii entregàssiu les paperetes corresponents X
I també ho sé, perqué va ser públic que uns dies
abans de les eleccions, va tenir Uoc Ia segUent
conversa entre dos parents: -Què teniu es vot
compromès? - preguntà el primer. -SI. -res-
pongué el segon. -Amb qui? - insistí el primer. -
Amb so rector -contestà finalment aquest dar-

rer. També se sap, que aquest vot al final també
anà a parar als Independents. Tots els qui
estarem pel mig. el dia de les eleccions, vérem
com líders dels socialistes feien cotxades acom-
panyant electors. Comprovàrem com homes de
dretes de tota Ia vida, igualment es multipli-
caven traginant votants. Jo mateix, quan sortia
de depositar el meu vot a PEscola de Baix, vaig
veure com el capdavanter dels Independents
ajudava a baixar del cotxe a un home que quasi
no podia caminar, supòs que per acompanyar-
lo a votar. Cosa del tot normal i ben digna. Però
desafiï públicament que es demostri que el
cotxe d'en Pere fes cap viatge. AixI com que es
demostrí que en Pere repartí paperetes. El dret a
l'enrabiada és comprensible; però carregaries
culpes a l'esquena dels altres no és digne ni gens
ètic.
Pere, vos convit, davant aquests insults lleugers,
a recordar aquells tantes vegades injuriats, com
els germans Cardenal, a Nicaragua, els bisbes
Elder Elder Cámara i Pere Casaldàliga, al
Brasil, o el pare Llanos, al Pozo del Tio
Raimundo, a Madrid, i no tenir en compte
aquestes paraules escopides per persones ner-
vioses.
Se que no us agradarà, però ho vull contar. No
em descarreg, sinó per ajudar-me a alleugerir Ui
vergonya que vaig sentir en aqueU moment. El
fet es donà ( i no fa tant per haver-ho oblidat ) un
vespre en una festa organitzada per Ia Junta de
FENT CARRERANY, a una barbacoa de Santa
Margalida. I dic que vaig sentir vergonya
perquè quan el president, en Jaume Mestre, us
cridà, i vós, amb cara d'empegueït, pujàreu a Ia
tribuna, vàrem sentir ben clar com en Jaume
deia ben orgullós "A en Pere Fons, per haver
contribuït amb 6O.OOO ptes, a l'adquisició d'un
ordinador indispensable per poder seguir edi-
tant Ui nostra Revista". O sigui, que el més pobre
de Maria, amb eLs seus diners, ajudà a fer pos-
sible que aquesta Revista, que hauria de ser
l'orgull de tots els mariers, pogués tirar en-
davant.
Pere, us deman que no us desanimeu. En aquest
moment em ve a Ia memòria el cas del fill
pròdig, que si el poguéssim parodiar, a Ia in-
versa, veuríem que aixf com n'Eliazar, el pare,
manà fer festa grossa per Ia recuperació de
l'ovella perduda, nosaltres hauríem de plorar
per Ia fuita d'una ovella estimada. I aixl ens
quedaríem amb 799, en Uoc de les 8OO que foren
les signatures que us reclamaren quan ens
volíeu fugir. I també distinta seria Ia reacció de
l'altra part, ja que aixf com l'altre fill es con-
siderà desmerescut, ara, en aquesta altra banda.
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sortirien dotzenes i dotzenes de signatures per
ajuntar^se a tes 8OQ o 799, si és que haguéssim de
repetir l'operació. Déu no ho vulgui.
Pere, una abraçada d'un germà que sempre
donaré Ia cara per Ia veritat.
Miquel OUver i Roig
P.D. Hm quedava una cosa per comentar. Vol-
dria afegir que quan traspàs el portal de
l'església amb Ia intenció d*assistir a missa,
m'oblid per complet de les idees polítiques que
pugui professar el celebrant i particip i escolt les
ensenyances que ens predicau, que sempre van
dirigides a Ia germanor i a l'amor, a més
d'intentar explicar-nos allò que és Ia PARALJLA
DEDÉLJ.
El mateix que quan vaig tenir Ia sort d'anar a
escola amb en Madrigal. Jo no hi veia en ell,
l'anticaciquisme que duia a dintre, sinó el mes-
tre que ens ensenyava a ser homes, borrant
aquell serviUsme regnant del TENGcA i passant
al USTED LO PASE BIEN.
Igualment quan vaig freqUentar l'Institut, poc
m'importava l'anticlericalisme d'un LuLs Fer-
bal, o el catoUdsme extremat d'un ̂ *nasi Ribas,
aixf com tampoc no tenia en compte
l'esquerranisme d'un López Palop o el dretan-
isme d'un Pep Tous i Maroto o d'un Sebastià
Font. Tots éüs admirats professors. Seria miUor
que tots els predicadors i ensenyants fossin
OsTDEPENDENTS? No ho sé.

Miquel Oliver

fcREFLEXIONS POSTELECTORALS J

D'entrada, m'agradaria deixar ben clares dues
coses. La primera, fa referència al vot emes a les
passades eleccions. No vaig poderexercir el
meu vot per problemes d'empadronament,
però en cas d'haver-ho fet, no hagués anat a
parar al PSOE (el PSOE i jo ens trobam força
allunyats ideològicament parlant). En segon
lloc, no som un catòlic practicant. No sé si parlar
més aviat d'agnosticisrne o d'un cert esp6rit
positivista; he de reconéixerque m'és diffcil
concretar en aquest sentit.
Per què dic això? Idò, per sortir al pas de males
interpretacions sobre Ia reflexió, o reflexions,
que intentaré fer respecte de les passades
eleccions locals i el ressò que determinades
accions i resultats tengueren al passat nümero
d'aquesta revista.
Unes eleccions locals (i com més petit és
l'àmbit, més evident és ), funcionen amb uns
paràmetres diferents dels d'unes eleccions

autonòmiques o generals. El component
ideològic, el poder dels mitjans de comu-
nicació, Ia qualitat de les propostes, que sf que
tenen un valor i un pes significatiu en àmbits
més generals, perden Ia seva força davant de
factors com Ia immediatesa de Ia gestió, el
tarannà del governant, el tracte que té amb els
veïnats i Ia consideració que aquests Ii tenen.
Aquests ( amb tots els matisos que es vu^>uiii ),
i no altres, fan guanyar o fan perdre unes
eleccions. Què hi ha altres condicionants que
puguin alterar aquest ordre? I tant! Però s'ha de
reconèixer que actualment, en un o altre sentit,
ja no tenen prou força per decantar el vot de Ia
majoria. Crec, i em puc equivocar, que el poble
de Maria ha votat majoritàriament el PSOE, no
perquè ideològicament s'hagi tornat més so
cialista, més obrerista i més espanyolista que
mai, sinó perquè ha valorat que de totes les
opcions que se presentaven era Ia que més neta
n'havia sortit dels passats quatre anys de gestió
municipal.
Allò que no tolera un poble, és que U prenguin
el pèL I tant si ens agrada com si no ens agrada,
al poble de Maria, en aquesta passada le-
gislatura, ens han pres el pèl. I de quina manera!
I l'únic que n'ha sortit net, als ulls de Ui majoria
de veïnats, ha estat en RafeL
Es queixen, alguns, que el poble no ha valorat
les coses positives i que només s'ha fixat en el
tema de Montblanc. I què hi faremi Això ha
passat i passarà sempre. Te molt més ressò una
patinada que deu encerts. I el tema de Mont-
blanc ha estat massa gros, el ridícul espantós, i
s'ha arrossegat massa estona, perquè Ui gent se
n'oblidi fàcilment. Flns i tot m'atreviria a dir que
si Ia gestió hagués anat bé ( molt a pesar meu y,
Ia urbanització hagués tirat endavant i els mil-
ions haguessin arribat puntualment, els resul-
tats electorals haguessin estat diferents. I en tot
això no cal cercar-hi bubotes. Que uns han estat
oportunistes! Que uns altres han badat més del
compte! El joc electoral té aquestes coses. Qui Ia
fa lapaga!.
A Maria hi ha un vot consoUdat ideològicament
i famUiarment de dretes i un vot ideològicament
i familiarment d'esquerres que, es presenti qui
es presenti, sempre hi serà. En aquests mo-
ments, ens agradi o no, qui ocupa aquests espais
són el PP i el PSOR Que una candidatura com Ia
dels Independents no hagi estat capaç de lluitar
per ocupar aquest espai progressista i d'ampliar
amb una gestió eficaç i coherent Ia base dels
seus electors, s'ha de considerar com un petit
fracàs.
M'hagués agradat llegir, als articles d'opinió
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del mes passat, una reflexió serena i mesurada
sobre els resultats electorals per part de Ia gent
de Ia candidatura dels Independents. Hagués
preferit una anàlisi seriosa i un reconeixement
dels mèrits aliens i dels demèrits propis.
Hn lloc d'això, m'he trobat un atac sistemàtic i
fins i tot cruel cap a en Pere, el rector, acusant-lo
de manipular el vot dels creients i d'orientar-lo
cap a una determinada opció ideològica. No ho
crec. Hm costa de creure que en Pere es vvrigui de
Ia seva condició de capellà per manipular cap
vot. Que en Pere tengui una determinada con-
cepció de l'església que el faci decantar cap a
opcions progressistes que ten-deixin cap a una
societat mésjusta, més igualitària, i que si Ii
demanen el parer ho digui, no em sembla gens
ni mica malament. Més em preocuparia a mi
presentar-me a unes eleccions i que l'electorat
no m'identificas dins d'aquesta opció progres-
sista que en Pere crec que defensa. Això sI que
em preocuparia! Això sI que us hauria d'haver
preocupat! I Ia gent, Ia majoria de Ia gent de
Maria, no us hi ha identificat dins aquesta opció.
No és a base de comentaris fora de to, ni de mal
gust, com hauríeu d'haver començat aquesta

legislatura. Crec, sincerament, que a Maria és
possible una alternativa als dos partits actu-
alment majoritaris. De vosaltres, i de Ia vostra
actuació, en depèn que us considerin com a tal
alternativa. Una abraçada.

Joan Gelabert

NOTTA AO^ARATORLAl

Després del meu escrit d'opinió a les pàgines
de FENT CARRERANV del mes passat, vuB fer
un aclariment. Hi ha hagut set persones que
s'han dirigides a mi i m'han oferit Ia seva sig-
natura per a què Pere Fons abandoni el poble de
Maria. A ells les vaig dir i ara a tots els que ho
vulguin llegir, les dic que jo no pens cercar cap
signatura, el que tenia que dir en contra o a favor
de Pere Fons ho vaig dir en el seu moment, ells
que facin el mateix aixf com millor els pareixi.

Jaume Mestre.

RESSENYA BDBOOGRAFKZA

PER BEN MORIR. ANTONISERRA
Cbusoci5^ftfaEEcaBasfcadeMdfcKBr40
llxtóun^LSOpÉgrES
^RNS*273O&G3 îafca
2Sy^Ptefcrab39^aOOAsî MA)
199LBtokaMdtOkiatdeMefcKa.
"Per ben morir", un tItol "temàtic de matis

irònic, va publicarse per primera vegada l'any
1988 i pot inscriure's dins el cicle de les
"novel.les negres", amb les quals manté uns
punts de contacte innegables. "Per bon morir"
és una "short story" d'un escriptor experimen-
tat. Es sense cap dubte una novel.la menor,
voluntàriament menor, dins el conjunt de Ia
seva obra. Antoni Serra s'ho ha volgut passar
d'allò més bé escrivint una barreja de "novel.la
negra", "novel.la d'intriga" i "novel.la
policial" i això ja és una raó prou suficient per
prestar-li un mInim d'atenció. El "cas" sobre el
qual gira l'acció de Ia noveLla és resolt o aclarit
al lector. Una novel.la, per tant, d'una estructura
tradicional, ben ordida, sense cap error corn
positiu. L'obra d'un coneixedor de l'ofici.

Hl periodista-narrador és un personatge
indiosincràticde Ia narrativa d'Antoni Serra.
V/oreja Ia trentena, ha tornat fa poc temps a
Palma on treballa a un diari. Solitari, crític amb

Ia societat que Ii ha tocat de viure, buscador
desesperat de l'amor femenI, té dues caracterís-
tiques que el defineixen: té constants ereccions
i està obsessionat per les banyeres, objecte que,
com es veura, té una funció molt important dins
Ia seva vida, ja que és com uns "dels artefactes
més crotIfers i sensuals que hi ha en aquest món
de febleses i petites vanitats" i és el millor Uoc
per fer-hi "un dinar pantagruèlic". La seva
filosofia de Ia vida, basada en Josep PIa, segons
Ia qual "només es pot esser feliç una sola ve-
gada", es veurà irònicament realitzada.

Antoni Serra, nascut a Sóller l'any 1936, perio-
dista i narrador, s'ha dedicat darrerament al
cultiu del gènere policíac. A Ia primera noveLla
que va publicar dins aquesta lInia, "El blau
pal.lid de Ia rosa de paper" (1985), apareixia Ia
figura de l'inspector Celso Mosqueiro, detectiu
portuguès, una mica escèptic i prou amant de Ia
bona taula, que caI considerar una troballa
encertadIssima.

Les seves aventures han estat continuades a
altres episodis reco-llits a les novel.les "L'a-
rqueòlega va somriure abans de morir" i "Es-
pumes de sang". Hn una altra direcció, és autor
d'algunes novel.les de caire més aviat experi-
mental, "El cap dins el cercle", "Rapsòdia per
a una nit de walpurgis", "Nuredduna" i de
diversos volums de narrativa breu i d'assaig.
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JA ESTA EN MARXA LA PANYA BARCE-
LONISTA DE MARJA DE LA SALUT.

Les il.lusions d'un col.lectiu d'afeccionats al
Barça, de formar una PENYA en el nostre
poble, és una realitat.
A l'inici de ta temporada 9O-91, començaren els

tràmits legals, que han coincidit amb
Pexcel.lent temporada del Barça.

En aquest moments, podem afirmar que Ia
Panya Barcelonista està projectant el camf de Ia
consolidació com entitat pròpia i amb uns ob
jec-tius molt ambiciosos:

-Dur a terme activitats esportives; com
l'organització del DC Torneig de Futbet.

^Tol.laborar amb totes les entitats esportives
del poble.

Divulgar l'esport i lluitar per Ia no violència
dins ell.

-Orear una escola de futbol per a menors de IO
anys en col.laboració amb l'Ajuntament.

-Incentivar l'unió de tots ete BARCELONK-
THS: sopars, col.loquis, visionar el partits del
Barça, conèixer Ia història del Barça, organitzar
viatges, etc...

Quan escrivim aquestes línies, el nombre de

PENYA BARCELONISTA

MARIA •£ LA SALUT

socis és a prop de cinquanta i a demés, ja s'ha
formalitzat Ia primera Junta Directiva, Ia qual
he de gestionar els destins de l'entitat.

President: Pedno Font Mas.
Vice-president len Pedro Payeras Suredu.
Vice-pnesklent 2ort Gaspar Mas Mas.
Secretari: Antoni Frau Pastor.
Tresorer: Joan Mas Sureda.
Vocal 1er. Esteva Ferriol Carbonell.
Vocal 2oiL Enric Pozo Mas.
Vocal 3er. Guillem Mas Negre.
Vocal 4art GuiUem Ferriol Negre.

Enric Pozo Mas.

GABRIEL BERGAS1 CAMPIU D1EUROPA JUNIOR
El passat diumenge

dia 16 de Juny a Alacant,
al pafs Valencià, En Biel
Bergas FerrtaJ, de 16
anys, aconseguí el tftol
de campió d'Europa
Juniorde "tiro pichón".
En aquesta tirada, a Ia
qual hi participaven
cinc^entes quaranta
escopetes, quedà el
trentè de Ia classificació
general.

A Ia tirada cele-
brada el dia anterior, en
Ia que participaren un
total de dues-centes
escopetes es va classificar
quint de Ia classificació
general.

Enhorabona i que
no sigui el darrer.
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EN FRANCESC J.MESTRE, CLASSIFICAT
PEL CAMHONAT D'ESPANYA

EIs 3O, 31 de Maig i 1 i 2 de Juny a n'Es Castell
(Menorca), es celebrà el campionat de Balears
d'Escacs Infantil i Cadet, amb Ia participació de
42 escaquistes de totes fes jlfest

E3s S primers masculins íïes $ primers femines,
formaran part de Ia selecció Balearque ha de
participar del 3O de juny al 6 de Juliol al campi-
onat d'Espanya que es disputarà a Ia "VILA
OLJMPICA" de Barcelona.
Aquesta vegada, en Francesc J. realitzà un tor-

neig centrat damunt tot en aconseguir plaça i
amb Ia iLlusió d'esser el campió balear.
Un objectiu es va lograr, Paltre mancà sort i

poder dominar t-ls nervis i Ia tensió. Veure jugar
eri Xisco, pot indicar que domina Ia situació
amb tranquil.litat, evidentment és un vertader
error, perquè en Xisco és d'aquells escaquistes
al;> que els nervis els roseguen per de dins i les
ànsies de guanyar fan que a vegades estigui mes
pendent en no perdre.

I aixI, va esser en aquest campionat, a on de les
6 partides no perdé cap, guanyar 3 i entaular
altres 3 (es classificar el 4arL absolut i 3er. mas-
culI). Segurament, si hagués guanyat una de les
taules, ara seria el campió de Balears, ja que no
més Ü mancà mig punt.

Hl niveD va esser nnolt alt, els menorquins tenen
gran jugadors, una bona preparació i re-
colzament de les institucions, tot el contrari de
Mallorca, a on els bons jugadors surten del tre-
ball del club i de l'auto-aprenentatge. No vol-
dria finalitzar sense donar l'enhorabona a
Xisco per Ia seva gran voluntat i esperit de tre-
ball, a més de recordarei que Ui darrera setmana
de juny representarà al nostre poble, Maria de to

Salut, pertot l'estat espanyol, confirmant un
éxit sense precedents dins l'esport de Maria,
digne de destacar i d'admiran
Espenun i desitjam que deixi molt alt el poveUó

de Moria i el de to Comunitat Balear.

TORNEIG DE RAPIDES PER EQUIPS A
ANDRATX

Coincidint amb fes festes d'Andratx, d 29 i el 3O
de juny, el Club d'Escacs de Maria participarà
per primera vegada en un dels tornejos més
prestigiosos de Mallorca.

EIs altres participants seran:
-AndratxAiB,
-SonOtiva.
Costa de Calvià (subcampió de (Mallorca).

-Sto. Margalida (campió de Balears).

!V CURSET ESCOLAR DTESCACS.

Durant els mesos de Maig i Juny, una quinzena
d'escotors han assistit a les ctosses que organ-
itzava el Club d'Escacs de Maria. ELs nuiteixos
estaven coordinats peI Campió de Mallorca de
1*, en Jeroni Bergas. Segons ell, han estat molt
profitoses i esperem com fa tres anys que pugui
sortir un altre Xisco. La il.lusió no manca.

Enric Pozo Mas.
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PLA DE MALLORCA - GRAN PRHMI "LA
CAtXA"
El passat divendres dia 14 de Juny, el restaurant
"El Cruce" de Vilafranca va servir d'escenari a
Tacte protocolari de cloenda i lliurament de
trofeus i mallots als participants de Ia setena
edició del "Trofeu Ciclista PIa de Mallorca -
Gran Premi La Caixa", que ha estat patrocinat
pel Consell Insular de Mallorca. Allà hi eren
presents els màxims responsables tant de
l'entitat bancària com de Ia institució
autonòmica, acompanyats pels representants
dels distints ajuntaments.
O'aquesta manera finalitzava oficialment una
nova edició d'aquesta competició esportiva
que, pel que fa als nostres representants, ha sig-
nificat una serie de canvis importants respecte
als anys anteriors.

LA PARTICn>ACIO
Sense cap dubte, Ia participació dels

ciclistes de Ia nostra localitat ha estat Ia més
nombrosa de totes tes edicions. Així, ham passat
ciels dos participants de l'any 86 -Simó E>arder i
Tomeu Arbona-, als 16 d'enguany: Manuel
Fernandez, Tomeu Arbona, Ferriol Roig, Joan
Castelló, Antoni Font, Antoni Mas, Antoni
Castelló, Miquel Salom, Joan Estarellas, Pep
Payeras, Lluc Bunyola, Simó Darder, Rafel
Mulet, Onofre Soler i Sebastià Salom.

SDortiu
RESULTATS ESPORTIUS

Pot ser que l'alegria que significa un
augment tan important en Ia participació, no
s'hagi reflectit en un èxit esportiu que quasi tots
esperàvem i desitjàvem. Però, malgrat tot, no
volem esser pessimistes i volem mirar els resul-
tats des del caire positiu.

De les set etapes del "Pta-91" n'hem
guanyades dues -Maria i Sineu- i hem acon-
seguit tres segones posicions -Sencelles, Lloret
i Sant Joan-, resultats que contrasten clarament
amb els de Ia classificació general, a Ia qual sols
cal esmentar Ia desena posició de Manuel
Fernàndez i Ia quinzena de Tomeu Arbona,
com a úniques opcions per intentar algunes
coses notòries.

Referent a les classificacions
complementàries, destaca el segon lloc de Fer-
riol Roig en metes volants i el tercer de mun-
tanya de Manuel Fernàndez, empatat amb el
segon. Cosa distinta ha passat a Ia general
d'equips on sote ens hem classificat en cinquena
posició si bé hem de remarcar que Ia diferencia
entre el segon i nosaltres és de, tan sols, mig
minut.

Però Ia realitat d'una situació espor-
tiva no es pot avaluar solament pels resultats,
classificacions o victòries aconseguides. Con-
sideram que fa realitat de Ia nostra entitat espor-
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tiva ens presenta una serie important de moti-
vacions per mirar el futur amb molt
d'optimisme. Aixf no podem oblidar que estam
atravessant uns anys en què els jovenets del
nostre poble s'interessen pel ciclisme: Victòria
Montial, Antoni Obrador, Simó Font, Guillem
Mas, L·lorenç SeguI i Danlel Hstarellas son els
nostres millors arguments. Però també eLs no
tanjovenets van iniciant-se en Ia pràctica del
ciclisme: els debutants d'enguany al "Pla-91",
Miquel Salom, Antoni Font, Antoni Castelló,
Antoni Mas, Joan Castelló i Onofre Soler, molt
possiblement es veuran acompanyats a prop-
eres competicions amb alguns dels mes noveUs
com Pere Morro o Biel Vanrell. Aquest és un
nou motiu per a l'optimisme.

S I S R H A K T A P A

n<uaanga Hia 2 Am Ju - Sineu - QS Participants

1.-
2.-
3.-
4. -
. —

25-
30-
40-
41-
42-
58-
62-

Ferriol Colonbran
Antoni Frau
Joan Florit
Cabri«! Alonar
Manuel Fernández
Farriol RoIg
Toneu Arbona
Joan Caatall6
Antoni Has
Joan Estarellas
Antoni Font
Miqu01 Salon

(Junho
(A. C.
(A. C.
(C. C.
( Junbo
( Junbo
< Junbo
(Junbo
( Junbo
(Junbo
(Junbo
(Junbo

Toura )
Sinau)
Slneu)
Petra)
Tnil — vOU

Tou
Tou
Tou
Tou
Tou
Tou
Tou

» /
S)
a)
a)
a)
a)
s)
a)

Af io.
Afio.
AfIc.
Afio.
Eapac .
Afio.
Eapeo .
Afie.
Afie.
Bspec .
V.t-A
Eapec .

1-29-19
1-29-19
1-29-19
1-29-19
1 2 9 - 1 9
1-29-42
1-29-42
1-29-57
1-29-57
1-29-57
1-30-17
1-30-25

S B T B HA E T A P A

DiuBanrfa dla 9 dm , jnY - MurQ - 91 Partinipantg

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
8.-
16-
18-
26-
41-
42-
43-
52-
64-
85-

Pere Font
Carles Ribot
Ferriol Colonbran
Antoni Parell«
Oabrlel Miralles
Manuel FernAndez
Ferriol Roig
Toneu Arbona
Joan Castelli!
Antoni Font
Hiquel Salon
Antoni Has
Antoni Castella
Joan Estarellaa
Pep Payeras

(Muro-Carri«)
(C. C. Petra)
(Junbo Toura)
(Huro-Carrió)
(Muro Carri«)
(Junbo Tours)
(Junbo Tours)
(Junbo Tours)
(Junbo Tours)
(JuUb1O Tours)
(Junbo Tours)
(Junbo Tours)
(Junbo Tours)
(Junbo Tours)
(Junbo Tours)

Afie.
Afio.
Afio.
Afie.
Juv.
Espec.
Afio.
Espec .
Afie.
Vet-A
Espec .
Afie.
Afie.
Bspec .
Bspec .

1-25-15
1-25-15
1-25-15
1-25-15
1-25-18
1-25-18
1-25-18
1-25-18
1-25-37
1-27-25
1-27-29
1-27-31
1-32-35
1-33-54
1-43-45

CLASSIFICArin OEHERAL IHDIYIDUAL

1.- Pere Font
2.- Gabriel Hlrallea
3.- Antoni Perelló
4.- Carles Ribot
5.- Rafel Perell6
10- Hanuel Fernàndez
15- Toneu Arbona
25- Ferriol Roig
27- Joan Castelló
36- Antoni Font
39- Antoni Haa
44- Hiquel Salon
57- Joan Estarellaa

(Huro Carrio)
(Huro Carrló)
(Huro Carrio)
(C. C. Petra)
(A Poc A Poc)
(Junbo Tours)
(Junbo Tours)
(Junbo Toura)
(Junbo Tours)
(Junbo Tours)
(Junbo Tours)
(Junbo Tours)
(Junbo Tours)

Afic.
Juv .
AfIc.
Afic.
Espec .
Eapec.
Espec .
AfIc.
Afic.
Vet-A
Afic.
Espec.
Bspec .

9-30-38
9-30-49
9-30-57
9-31-08
9-31-11
9-31-19
9-32-06
9-38-34
9-38-44
9-43-44
9-45-21
9-51-01
10-17-39

ALTRES COMPK11ICIONS
Però Ia finalització del PIa de Mal-

lorca, no representa l'acabament de Ia tempo-
rada ciclista. Ara vénen les competicions de
festes patronals, a les quals les categories inferi-
ors hi tenen cabuda, juntament amb els socials.
Pot ser, també, que es faci una competició de
dues etapes, a Ia qual hi puguin participar els
ciclistes socials de les comarques del L·levant i
delPkL

Hsperarem que les noves competi-
cions esportives arribin, prendrem bona nota i,
des d'aquestes mateixes pàgines, informarem
dels resultats obtinguts.

CLUB CICLISTA MAFUA DE LA SALUT

BKNBHAl. ng LA MUHTAHTA

1.- Antoni Frau
2.- Carlea Rlbot
3.- Hanuel FernAndez
10- Toneu Arbona

(A. C. Sineu) Afic. 63 punta
(C. C. Petra) AfIc. 40 punta
(Junbo Toura) Espec. 40 punts
(Junbo Tours) Espec. 9 punts

BENRRAI. BB METES VOLAHTS

1.- Pere Font
2.- Ferriol Roig
3,- Joan Florit
10- Manual FernAndez

(Muro Carri«)
(Junbo Toura)
(A. C. Sineu)
(Junbo Tours)

AfIc.
Afic.
Afie.
Espec.

22 punts
19 punts
13 punts
1 punt.

RRNBRAl. PBR EQUIPS

1.- Club Ciclista Huro - Carri« - Dafne
2.- Club CicliatB de Sencelles
3.- Club Ciclista A Poc A Poc d'Algaida
4.- Agrupació Ciclista de Sineu
5.- CC Haria de Ia Salut-Junbo Tours-Fonthlaa.

28-32-17
28-34-09
28-34-15
28-34-22
26-34-32



fflsrrCARFERANY^ (176) JufcMWI

El passat diumenge dia 2 de Juny arribàrem
fins a Sa Comuna de L·lonet

Parttrem de Ui Pteça des Pou cap a les lO'3O h.
i ens encaminàrem cap a L·lorito amb cotxes, on
eLs deixarem, devora Es Pou.

Des d'aqu(, a peu, anàrem per Ia carretera
que du a Pina fins al costat del cementiri del
poble on comença el pinar conegut amb el nom
de Sa Comuna.

El dia no era molt segur i arnenaçava amb
ploure.

Uiui vegada arribats deixàrem les coses dins
el porxo que hi ha i anàrem a feruna volta per
dins el pinar i a cercar llenya per fer una torrada.
A més de llenya, alguns aplegaren també
alguna paparra.

EIs al.lots i alguns río tant feren un partit de
futbol que va esser molt disputat.

Cap a Ia una del migdia començàrem a fer
foc per torrar i ens penssàvem que no
acabaríem eixuts ja que de tant en tant tronava,
però s'esperà a ploure que tots estiguéssim peus
davall taula.

Miràrem ploure i dinàrem. Després
aprofitàrem un temps sense ploure per a tornar
cap als cotxes però haguérem d'aixoplugar-nos
una aItra vegada al bar de Ia Piscina Municipal
ja que feia una bona aigua. Aquí aprofitàrem
per prendre cafè i els al.lots un gelat.

Cap a tes cinc de sfhorabaixa i aprofitant que
no plovia ens dirigirem cap als cotxes i d'allà a
cases.

EXCURSIO A SA DRAGONERA

sgK»s
^Ti/j </'/

El proper diumenge dia 14 deJuliol tenim
pensat arribar fins a Sa Dragonera ja que dis-
posam de l'autorització i de Ia barca.

Les places estan ja quasi cobertes, aprofitau
les darreres.

La sortida es fart des de Ia Ptoça des Pou a tes
7 h. del matI ja que Ia barca té Ia sortida a les 9 h.
i ja hem se ser a Sant EIm.

Onofre Sureda Ribas.




