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[ EDITORIAL ]
ES DE JUSTÍCLA RECONÈIXER LES ORANS FEINES
DEL GRANS HOMES. HOMES QUE HAN PASSAT PER
AQUEST MON AMB UNAVIDA INTERESSANT I A-
GITADA SENSE TENIR EL MERESCUT RESPECTE
DELS SEUS CONCTJTADANS. A LA LLARGA, LAFEINA
BEN FETA, LA QUALTTAT I HONRADESA I L'AFANY

O MANCO LI HA PASSAT AL NOSTRE VEïNAT PERE
MASCARÓ "MESTRE PERE DES RETRATOS". AVUI
LES SEVES FOTOGRAFIES SON OBJECTE D'ADMI-
RACIÓ I FORMEN PART DEL NOSTRE PASSAT CUL-
TURAL AJUDANT A ENTENDRE'L MES BE. ATRAVÉS
D'ELLES ES POT VEURE L'EVOLUdÓ DEL MONI DEL
NOSTRE POBLEL T,KS SEVES PLAQUES SON RECORDS
DEL PASSAT DE CADA UN DE NOSALTRES; RECORDS
QUE TENIM AL NOSTRE COSTATIQUE ENS REMETEN
A MOMENTS FELICOS. A QUASITOTES LES CASES DE
MARIA HI HA UNA FOTOGRAFIAAMB EL SEGELL
"FOTO MASCARO. MARJA DE LA SALUD".
"FENT CARRERANY" FENT-SE RESSÒ DE LA FIGURA
DE MESTRE PERE JA VA BATLAR UN APARTAT DEL
SEU CONCURS DE FOTOGRAFIAAMB EL NOM DH
"PERE MASCARÓ". DE LES DELJBERACIONS DEL,JU-
RATENVASORTLR LA JJDEA DE DAMJÀ QUETGLAS DE
DEMANAR A L'AJUNTAMENT QUE EL PETTT CARRER
QUE HI HA EN FRONT DE L'ANTIC ESTUDI QUE ELL
OCUPAVA DUGUÉS EL SEU NOM. ARA, EN UNA EXPO-
SICIÓ QUE SE CELEBRARA A "SA CAPHLLA RDNDA"
VOL.DRIEM QUE FOS TOT EL POBLE DE MARLA QUI
RETES HOMENATGE A LA FIGURA DE PERE MAS-
CARÓ; ILA MLLLOR MANERA SERLA FER UNA EXPOS-
ICIÓ PARAL.LELA, ON TOTA AQUELLA GENT DE MA-
RIA QUE TE FOTOGRAFIES DEL RETRATISTA ENS
LES FES ARRIBAR PER TAL D'EXPOSAR-LES JUN-
TAMENT AMB LES AT -TRES, QUIHONORA ELS SKUS ES
FAGRANASIMATETX.
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U N A V I S O D E L E S EESTES
Han passat unes festes patronals més i,

corn a fet extraordinari que són, mereixen Ia
seva crònica dins Ia nostra revista, per a què
quedin en el record els fets mes remarcables. A
més, el fet de què n'hagi estat el responsable de
Ia seva organització durant els darrers quatre
anys, em dóna una visió distinta, i de conjunt,
diferent a Ui de qualsevol altre ciutadà.

Amb bastant d'antelació rebérem el pro-
grama dels actes. Això és positiu, però pareix
que hi hagué un poc de frissor: molts d'actes no
es feren ni en l'hora ni en Ia data assenyatada. Ja
sé que és diffcil compaginar-ho tot, però els
veïnats es mereixen un poc més de serietat i
respecte davant una programació d'actes fes-
tius. Al Uarg de Ia crònica ja anirè citant aquests
fets. Per cert, fins que no vaig tenir en les mans el
programa, no vaig saber res del concurs de
cartells per a Ia portada. No hi haurà una manera
de que se n'assabentas tothom?

En haver fullejat el programa i sense mirar
els actes, dues coses em sorprengueren:
Pexcessiva propaganda i Ia no publicació del
pregó de l'any anterior. Aixf s'havia fet durant
els darrers quatre anys donant molta quaíitat i
valor al programa. Em pareix bé eliminar el do-
lent dels anys anteriors però crec que aquest no
eselcas.

El diumenge anterior es feu el pregó a Sa
Capella Fonda, a càrrec de D. Miquel Fullana.
MoIt bo el pregó i al pregoner! Però, perquè hi
havia tan poca gent? Quina pena!

EIs passacarrers anuncien les festes. Se-
gons el programa n'hi havia el diumenge ante-
rior, dijous, divendres, dissabte i diumenge.
Molts passacarrers! Es feren tots?

EIs actes esportius caigueren sobre les
festes com forta calabruixada, destacant les vari-
ants del "futbet". El ciclisme i el tiral colom,
com sempre, una jomada festiva completa pels
seus afeccionats, així com també pels amants de
l'esport motoritzat. Percert que el motoclub
Cop de Gas no deu haver tengut cap dificultat
de comunicació ni econòmica per a realitzar ete
seus nombrosos actes, aixI com deu haver
pogut rentar una famosa taca que tenia amb
l'Ajuntament (segons ells) quan l'actual
regidor Bemat Quetglas era president del Mo-
toclub.

Per cert que el "Diario de Mallorca"
dedica un especial a les festes de Maria, on a més
de Ia programació aprofitaren l'avinentesa per
a contar-nos les excel.lències del programa
socialista (fet de retalls copiats de les idees dels
altres). Completaven l'edició uns articles sobre
diferents associacions i clubs del poble, manco
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"Fent Carrerany", associació a Ia qual
ignora sistemàticament, qui sap per
quines obscures raons, des de què el seu
corresponsal, Gabriel Bergas, sim-
patitzant o militant socialista i assessor
oficiós del batle, deixà Ia presidència de
l'associació.

Les primeres autoritats
autonòmiques i el cap de l'oposició ens
feren l'honor d'estar amb nosaltres en
certs moments de les festes.

Aixi el president del Consell Insular,
Sr. Joan Verger, vingué a inaugurar Ia
biblioteca, prova de l'oportunisme so-
cialista, que inaugura una biblioteca ja
inaugurada i que del canvi de local poca
cosa ha fet. Hn tenir el mobiliari nou
I'haurem de tornar inaugurar. Per cert
l'acte, amb poc més de tres o quatre per-
sones, no fou gens Ouït Crec que es merei-
xia posar un poc més d'intere&

Hl president de Ia Comunitat
Autònoma, Sr. Gabriel Canyelles, ens
visità acompanyat dels seus acòlits,
regidors deI seu grup i Ia nostra primera
autoritat que estava com empegueïda de
Ia companyia, en Ia cloenda del curset de
natació. La pluja caiguda un poc abans, Ia
gran quantitat d'insectes que envoltaven
Ia piscina i Ia calor, ens tingueren en-
tretinguts, mentre els infants nedaven.

I el cap de l'oposició al Parlament Sr.

Paco Obrador, també ens visità i entregà les
distincions de l'Ajuntament.

D'exposicions, aquest any, n'hi havia per a
tots els gustos, a l'Ajuntament i a Sa Capella
Fonda.

Hl dijous ens trobàrem amb Ia bona
sorpresa d'un concert de Ia Banda de Música de
Petra, que just escoltàrem unes deu persones. El
motiu: l'acte no estava anunciat. Això és ma^>as
tar eLs diners.

La tardança horària fou Ia protagonista
del pal ensabonat i de molts actes infantils, aixf
com Ia coincidència o poca distància entre ells.

El teatre, en Xesc Forteza, sempre molt
popular, a lOOO pts. per barba (incloent als qui
no tenen barba encara).

La nit de rock fou un vist i no vist (o no
sentit). Abans de les dues ja havien aplegat els
estris.

SeritIrem queixes dels més petits assistents
al Taller d'Kstels per Ia manca de material i ala-
bances a no fer actes festius a fa plaça: s'hi estava

molt bé sense gens de renou.
No podia faltar, en bon dia de Ia Mare de

Déu, l'ofici a Ia Patrona i Ia dinada de porcella
amb els familiars. Predicà, a l'ofici, el molt
il.lustre Bru Morey, el qual, segons el nostre
rector estigué molt bé.

I a Ia fi poguérem veure a tots els regidors
de Ia majoria i al batle a Ia festa dels majors de
seixanta anys, servint el xampany i demés
queviures. L'absènciadel regidordecultura,
que no tenc molt clar qui és, fou prou significa-
tiva en molts actes.

Les distincions a persones de Maria, sense
entrar en què els distingits s'ho mereixien, crec
que ha estat fet sense cap ni peus, d'una manera
precipitada i poc participativa. Convendria que
Ia majoria municipal establís uns criteris per a
distingir a qui vulgui.

Peral Concurs de Ball de Saló, anunciat
aixi, com a concurs, s'haurà de cercar més
imaginació per engrescar Ia gent a participar.
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I meló, com sempre, n'hi
hagué. I per molt que cerc sem-
blances amb altres festes on es
llancen fruites, hortalisses o
altres objectes no n'hi trob, ni
justificació alguna perquè
aquesta brutorada tengui lloc.
No entenc tampoc el poc re-
specte que es té pel paperf que es
posa per omar les festes: al cap de
dos dies just n'hi havia a mitja
plaça.

I del sopar popular que
me'n direu? Com que era popu-
lar, fora. EIs hi deu sonar a opos-
ició aquest acte.

Això sf, enguany
tinguérem dimoni. Hl dimoni
més famós de Ia comarca: en Pep
deFtetra.

Lavisió, com podeu com-
provar, no és completa i te. meva
no és Ia única, ni tampoc ha de
ser Ia més bona.

Flns a les properes.
Magl Ferriol
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VIATGE A LA INDEPENDÈNCIA
Quan tens una experiència forta i profunda,

com Ia que he viscuda amb el meu darrer viatge
a Croacia, tens ganes de compartir-la amb els
amics. Com que us consider a tots bons, perque
sé que aixI també us hi sentiu vosaltres, em per-
met Ia confiança de compartir l'aventura, els
sentiments i els patiments.

Tot va començar quan un amic periodista em
va convidar a anar a veure d'a prop, com dèiem
arnb un to alegre, gairebé eufòric, Ia cara d'uns
Pobles, tal com són els d'Hslovènia i Croàcia,
que estan a punt d'aconseguir Ia
Independència i passar a ser una Nació ger-
mana i solidària amb totes les altres Nacions del
món.
Com pertoca als bons pelegrins férem el vi-

atge per tren. Per cert de tornada, tot solet,
perquè l'amic periodista s'havia quedat per
seguir informant, em vaig trobar amb un tren
llargufssim farcit de devots italians que anaven
cap a Lurdes, Al llarg de més de trenta hores de
tren que va durar el trajecte de Barcelona a
Zagreb, Ia- capital de Croacia, les nostres

cabòries i il.lusions seguien augmentant.
Parlàrem amb romanesos, albanesos, eslovens,
croates... tots portaven Ia curolla de ser ells
rnateixos, sense colonitzacions de gran
potències, ben enrampada. Tots tenien una
consciència molt clara que un Poble que no llui
ta per ta seva Terra és un Poble mort. Ja us podeu
imaginar quina envejada bullia dins les meves
venes quan amb Ia imaginació em traginava a Ia
meva estimad!ssima Terreta Nostra.

"Un poble que no lluita
per Ia seva terra és un poble
mort"

H cop fort va ser quan arribarem a Zagreb, era
ja horabaixa,i ens trobàrem de cop i volta capfi-
cats de ple dins una guerra. Com afirma el meu
company de viatge en les seves cròniques que

EL TEMPS 30-9-91 / ACTUALITAT / 15

^ Combats

• i < • Objectiu de les tropes serbies

^^Ü Ofensives serbies

Terrilori de majoria croaia
amb importants nuclis serbis

Territori croat amb majoria scrbia
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segueix enviant, entre
bomba i bomba, des de
Ia frontera de Croàcia
amb Serbia, totes les gue
rres són terribles, inhu-
manes i injustificades,
però aquesta de Croa-
cia, és per desgràcia,
més brutal i selvatge, per
què, comva seraquella
que, encara molts de
vells recorden, quan Ia
guerra és entre veïnats,
l'odi i fes venjances Ia fan
horripilant.

No tenc espai, ni crec
que sigui tampoc ara
l'ocasió de contar-vos
tot el vaig passar i que no
deia quan enviava els
meus articles perque a
Ca Nostra no passassin
més pena de Ia que ja
passaven. Només diré

gp
, * *r

• , i .-«•
, » ..y.*

M

que ho vaig passar molt malament, que em vaig
veure molt estret i que hi va haver momentr que
em pensava no tomarveure Mallorca. FVrò es
veu que Ia Mare de Déu de Ia Salut també té bo a
Croàcia i aqui em teniu altra volta. Amb tot i
això, us puc assegurar que el meu veure i patir,
els sofriments fisics i morals, l'estat d'angoixa i
d'inseguretat que reflectien aquells homes i
dones que ens acaramuUavem junts a un racó
del soterrani, Ia cara d'esglai d'aquella jove

"Guerra, no. Lluita, sí.
Una cosa és matar i l'altra
consentir que et trepitgin."

embarassada que quan sentia els tirs es duia Ia
mà al ventre per protegir el tresor de les seves
entranyes... no podré, ni vull de cap de les man-
eres, oblidar-ho mai de mai de Ia meva vida.

Us puc assegurar que he retornat amb les idees
i els sentiments més clars que mai. Per una
banda, i això que ja ho era amb Ia meva convic-
ció , m'he tornat antibel.licista rabiós. Ho vaig

dir fa vint anys al meu primer llibre de poemes i
ho repetesc ara, amb l'esglai clavat a l'ànima:
"No hi cap pam de terra que valgui un glop de
sang". Res de res vaI una guerra, La sang ves-
sada amb violència sempre germina odi i ren-
cors.

Però, per altra banda, he vingut més encoratjat
que mai a seguir lluitant per allò que és ben
nostre, per allò que ningú té dret a robar-nos,
com és Ia terra, Ia llengua, els doblers que hem
suat, en una paraula LA INDEPENDENCIA.
Guerra, no. Lluita, sL

Una cosa és matar i l'altra consentir que et
trepitgin.

Ensum, com a bon pagès, que vivim un
moment històric molt important. El moment
d'alliberar-nos dels quia més de xupar-nos Ia
sang se'n riuen de nosaltres i de les nostres
coses. Hem de sucar-nos el cap i el coratge per
inventar formes i maneres d'aconseguir tots els
nostres drets sense arribarala violència i a Ia
destrucció.

La tasca és llarga i dura, però si ens hi posam
tots, junts i agermanats , sense gelosies ni pro
tagonismes de partits ni d'envejosos, ho acon-
seguirem.

Jaume Santandreu i Sureda.
(Foto de Ultima Hora. Mapa de El Temps)
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SA XERRADETA
AMB...

Donya Magdalena Jordà
¡ Garau

Man* IVSi MtítEscaKBtxnegxÍKB

Al carrer Deulosal, 6, hi viu, amb el seu
estimat marit Joan, Ia professora recent jubilada
Magdalena Jordà Garau.Hs un matrimoni ama-
ble, acollidor i hospitalari. Conversar amb ells
fa goig. Bevent un suc de melicotó començam Ia
xerradeta.

Tot d'una, com de costum, Ii demanam
sobre Ia seva nissaga, els seus pares,... i ella
contesta aixI:
* Fter a mi foren uns pares exceLlents; es preocu-
paren perquè els tres germans poguéssim estu-
diar.

Oe Ia meva infantesa en tenc un record
feliç.
* Ja que vostè ha seguit el camí i Ia vocació de
l'ensenyament, serà bo demanar-li de quan era
alumna.
* Record que el parvulari el vaig fer a ca les
monges. I,a mestra era SorJesusa. Llavors me va
tocar una altra monja que fi deien sor Maria de Ia
GHòria. Corriem eLs anys 35, any de república, i
record que sorMaria es va haverde vestir de
seglar per anar a fer feina a l'escola de baix. Sor

Maria anava ben elegant amb el seu conjuntet
de falda i brusa.

A Fesooki de baix hi havia tres mestres. Una
d'elles, na Maria IJiteres de Son Servera, es va
casar amb un tio meu. Per a mi era Ia millor
mestra que he conegut. Hra una gran persona i
sempre he sentit pereUa profundaadmiració i
estima. Quan tenia 9 anys vaig estar amb etku Em
preparà pel batxillerat
- Perquè vostè és una persona servidora, justa i
de pau i que aquest ha estat el mòbil de Ia seva
docència. Hs aixI, donya Magdalena?
- Això no ho he de dirjo. Ho han de dir eLs altres:
pares i alumnes.

He procurat donar als meus alumnes, de Ia
manera millor que he sabut, l'educació i prin-
cipis que vaig rebre i he anat adquirint, ade-
quant a cada moment els canvis del sistema
educatiu.
- Amb aquests quaranta-un anys haurà trescat
molt, ens podria dir, més o manco, per on ha
passato estat.
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* Desprès dels estudis pertinents a Ciutat, l'any
cinquanta vaig fer una substitució a l'escola de
dalt de Maria. L'any 52 me canviaren d'interina
a inca. Llavors un altre any a Maria, a l'escola de
baix.

L'any 56 vaig treure les oposicions i Ia
primera plaça fou a Santa Margalida i Son Serra.
Llavors vaig aterrar definitivament a Santa Eu-
làtia del Puig Oriol, poblet de Berga, Barcelona.
L'any 6O ens destinaren a CaUi Bona i aUa hi vaig
ensenyar fins l'any 75. De CaIa Bona a Porto
Cristo i finalment a Maria on hi he estat 8 anys.
Hntre un lloc i Paltre han passat 41 anys.
* Amb tants d'anys deu recordar algun succeït
curiós?
* Me record que un dia venIem d'un poblet
anomenat Camprodon, devora Núria. El tren es
va espenyar i quan arribarem a ''estació el

"Quaranta-un anys de
docència"

camió ja havia partit. Resolguérem envestir a
peu tot dret, per dins Ia muntanya i es feu de nit.
Era fosca i em va agafar por. En aquell temps es
parlava molt dels maquis. Vérem un llumet a Ui
falda de Ia muntanya i creguérem qu< eren
maquis però Ia pena es convertí amb alegria
quari reconeguérem que aquell llumet era gent
del poble que ens venia a buscar. Venien d'una
festa patronal.

A. CaIa Bona me'n passa una altra: anàrem
a pescar calamars amb un grup de nins amb Ia
barca del patró Biel Botó. Curiosament
agafàrem tretze calamars. El patró seguia
pescant i pescant i es feia tard i no volia partir cap
a Ia vorera. Passat molt de temps n'agafaren un
altre de calamar i foren ete 14. Es que l'amo en

1
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Biel era supersticiós i creia que el número 13 Ii
donaria mala sort.
- Segur que a l'escola s'ha trobat amb iiiiis
difícils.
- SI. I m'he convençut de què per ajudar-los ha
de ser amb paciència, esforç i perseverància. La
paciència tot ho alcança.
- Com Ui tractada Ui gent al Uarg d'aquests anys?
- Puc dir que he estat bé per tot; m'han acollit
molt bé. Molts dels meus alumnes me conviden
quan es casen, inclús els de Ui península. Guard
molts i bons records.
- Esser mestra, esser docent, guia i exemple pels
alumnes és molta responsabilitat ja que els nins
solen observar i imitar els seus mestres. Què hi
diu vostè?
- Ek nins imiten eb mestres. Per això ens hem de
mirar molt amb el que feim. Record que una
vegada, a CaIa Bona, vaigestar malalta. AlIa
l'escola era una casa de pescadors i tenia les
habitacions que donaven a l'aula. Vaig encarre-
gar a dues nines majors que fessin l'escola i jo
des del Dit escoltava. AquI me ne vaig adonar del
molt que els alumnes observen i imiten. Les
petites professoretes m'imitaven fins als darrers
detalls. Jo m'hi veia totalment reflexada. Va ser
per a mi una bona critica.
- Li ha arribat Ui ben merescudajubilació. Ara
que farà essent tan jove i decidida?
- Fer el que fa qualsevol persona que no està
subjecta a un horari. No anar sempre amb
presses i amb el reUotge amb Ia mà. Podré ded-
icar més temps a ma mare i al Joan. També
podré ajudar a Ia família allà on més falta faci i a
qui pugui.
- Ens agradaria que ens parlàs un poquet sobre
Ui seva experiència en l'art de l'ensenyament;
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Ia psicologia del nin i les reaccions del pensa-
ment infantil.
* El nin necessita essercomprès i estimat pel
mestre. Si es fa aixf es deixa modekir i es més facil
educar-lo i ensenyar-lo. Si el mestre és just, les
reaccions del nin acaben en docilitat i en el re-
coneixement de Ia raó del mestre. No he trobat
cap cas impossible. N'hi ha hagut de difícils.
* Corn coordina Ia llibertat amb Ia modelació
del nin?
* Hl nin ha de ser Uiure i responsable. Ha de ser
conscient i amb gran respecte als altres.
* Creu que el mestre només ha de comptar amb
eLs nins?
* L'educació que dóna el mestre és més efectiva

quan té l'ajut i Ia
confiança dels pares i
del poble.

A Maria pens que
ha estat així, els pares
s'han preocupat de pre-
guntar per Ia feina i
comportament dels
seus fiUs,

Per acabar Ii
demanarfem que ens
donas un consell pels
nins d'avui, els joves i
eLs adults.
* Pens que els nins
d'avui, d'ahir i demà
sempre són i han estat
iguals. Pens que els
adults i Ia societat en
que vivim possible-

ment ensenyen el camI a seguir.
Com a consell diria que

eLs nins siguin responsables des
de ben petits, ja des de pre-esco-
lar. Que compleixin els seus
deures. I un consell per a
tothom seria que tractem als
altres com volem esser tractats.
Hl que no vulguis pertu, no ho
vulguis per ningú.
- Qué dirfeu a Ia gent del poble
que us va retre un tan emotiu
homenatge?
* Hstic molt agraïda aLs nins, als
pares, als mestres, a
l'Ajuntament i poble per
l'immerescut homenatge que

"El nin ha de ser lliure i
responsable"

me prepararen. Oràcies.
Gràcies a vostè, sra. Magdalena Jordà. Són

41 anys d'entrega amorosa, de treball callat,
però alegre i efectiu. Són moltes les generacions
que han begut del pou de La seva saviesa. Voste
s'ha alliberat dels treballs de l'escola, però
l'escola i el poble encara La necessiten, Ia comu-
nitat de Maria espera dels seus consells i de Ia
calentor de La seva fe i entusiasme.

Pere Fons Pascual

CtavaHefafMciAAnB>
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(Fotografia propietat de Ia Biblioteca Gabriel Llabrés)

EXPOSICIO' FOTOGRÀFICA
PERE MASCARtf

(1888-1973)

DeI 30 d'Octubre al 20 de Novembre de 1991
a "Sa Capella Fonda"

Exposici6 cedida per Ia Biblioteca Gabriel
Llabrès de l'Ajuntament de Ciutat.

Organ i tza:

ASSOCIACIO' CULTURAL "FENT CARRERANY"

Patrocina:

BANCAMMARCH
CoI.1abora:

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUl
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D E N O T ' C
CURS DE MANTENIMENT
ryPJSTAT ^T .ACTONJ<3 KSPQRTTVreyî

Organitzat per FODESMA, al Poliesportiu de
San Femando, a Ciutat, s'impartirà un curset de
manteniment d'iiistal.lacions esportives, de 24O
hores de dilluns a divendres. Des del 3O de
setembre fins al 13 de desembre prèvia in-
scripció a les oficines de PINEM en aquest
curset es pretén capacitar eLs alumnes en el de-
senvolupament de tasques de manteniment
d'instal.lacions esportives. Durant el curs els
alumnes entraran en contacte amb entitats amb
capacitat de contractació de mà d'obra qualifi-
cada en aquests temes. A més dels coneixements
tècnics, els participants rebran formació en
temes sòcio-laborals i assessorament sobre
tècniques de recerca d'ocupació, amb possi-
bilitats de contractació quan acabi el curs.

•< mw**r- • ̂ <
^9Jn|̂ ^^^^ î&^a^KKg

" **
ANTONIMAS GUANYA TTM PgT.vmCAMPI-
ONAT PT? RAT -T3AT*c: T^PS p^ J1RKR RACRS
El cap de setmana del 21 al 22 de Setembreesva

celebrar l'Hipòdrom de Son Pardo PVIII
Campionat de Balears de Pures Races Equines
organitzat per l'Associació Es Cavall. Un veinat
nostre, n'Antoni Mas i Negre, antic membre del
consell de redacció i de Ia Junta Directiva de
FENT CARRERANY, va aconseguir amb el
seu cavaU "Benvingut T" el primer Uoc al con-
curs de cavalls de pura raça mallorquina a Ia
categoria de mascles. El president del ConseU
Insularde Mallorca va entregara n'Antoni el
seu premi com a entrenador del cavall guan-
yador. Des d'aquI volem donar l'enhorabona a
n'Antoni i que no deixi aquesta afecció que l'ha
duit a n'aquest important premL Endavant ses
atxesL

ASSQCIACIU VOLTOR
L'ASSOCLACIO VDLTOR DSTPDRMA.

Fonts de Voltor, entitat promotora de Ia
recepció de canals de ràdio i TV del Principat de
Catalunya i del País Valencià a Mallorca, han
considerat una gran passa endavant en Ia con-
solidació de Canal 33, especialitzat en esports,
cultura, müsica i productes audiovisuais de
qualitat, Ia notícia de Ui retransmisió en directe
cada dissabte, d'un partit de Ia lliga anglesa de
futbol a partir de les 16 horas. Això ha coincidit
amb el començament de l'execució del projecte
de Voltor d'ampliació de potència del canal 33,
que en breu termini tendrà Ia mateixa qualitat
d'imatge i so i el mateix abast que TV3. Sense
cap dubte ès una bona noticia pets seguidors del
futbol i pels que tenen el costum de seguir Ia
televisió en Ia nostra Uengua.

fTXT>OSICIc5 DE JQAN MIOUEL T .T .ADO
OROANTTy.AnA PT?R "FENT CARRE-
RANY"

Dins del marc de les Festes de Ia Mare de Déu,
esva penjarà Ia Casa de laVila una col.leció
d*aquareLles baix el nom genèric de "Jardins".
Es va inaugurar el dia 7 de Setembre i si bé en el
programa es podia Uegir que estaria oberta fins
al dia 15, el cert és que el darrer cap de setmana
no es va poder visitar. Entre una cosa i una altra,
va quedar unamica diluïda dins un programa
d'activitats culturals massa dens en aquesta
ocasió. La nostra Associació es va quedar una de
les obres exposades i l'Ajuntament pareix esser
que també incoporarà a Ui seva pinacoteca una
d'elles.

T?T .T3nCKDNfi ^ J A1 'l'HiK*' -K^A TTQA1T*
Com Ja us comentàvem al número passat, dia

31 d'Agost tingueren floc les eleccions a *ia Junta
Directiva de Ia 3* Edat. Per cert que ja ens
ensumàvem que n'hi havia que es portaven com
si d'unes eleccions polítiques municipals es
tractas. Si no, no sabem que hi pintaven el batle,



JUkUUKn. EBSnnCARFORANy-UC24S)

eLs seus joves regidors i l'assistenta social con-
trolant l'entrada. Que no convendría els
deixassin lliures en aquestes qUestions? O es
que l'assistència social arriba també al vot?. Per
cert, Ia nova Junta Directiva està presidida per
En OuiUem CarboneU "Pollet".

r?O\*KT>JÇA\yfRNT r>KT . CURS

Hl passat dia 16 de Setembre, començà el curs
pels 135 alumnes del nostre centre públic. Hl
curs escoku-1991-92 començà amb una gran no-
vetat: el professorat estava complet. Ete nous
professors són: Franciscà Roser Ballester
(pàrvuls), Catalina Amengual Capó (primer),
Jaume Morell Pons (llengua casteUana i filolo-
gia anglesa) i Maria Antònia Beltran Amengual
(educació ffsica).

Altres novetats, han estat ta posada en funcion-
ament dels dipòsits i les fontetes d'aigua po-
table, tes finestres de l'escola de baix pintades de
verd, sense finestres a l'edifici nou (una verta-
dera sauna).

^<%%iJ^*
m

JOAN-MlQUEL LLADO RIBAS
A U l M I l I U l S . srrir: Miirdliis"

IM 6 al 15 de Setembre de 1991.
¿t Iu Of.sa de hi V'f7;i

O K t ; x M i / \ :

Associació Cul tura l «FENT C A R R K R A N Y »
( < H . - i . u i < m \ .

UlNTAMKM DE M A R I A I)H I.A SALlT

MOT C
EL PORT .T3 T1A yffi J=^l JYT

Al mateix temps que les escoles s'han omplit,
el poble ha quedat amb Ia mateixa gent de
sempre, tranquil, somnolent, amb un batec
pausat i indoient_. HIs ciutadans han tomat al seu
cau a trebaUaro a estudiar i el poble de Maria es
queda amb Ia seva imatge reaL Ara, per a recu-
perar Ia seva vitalitat, haurem d'esperar a l'estiu
de l'any que ve.

EI.TTJFI JA rés AT . <^AtffiKR. MAJC>P

La Ia fase del sanejament i abastement
d'aigUesal nostrepoblejaes potdarperaca
bada. HIs tubs que des de Roqueta ens han de
portar l'aigua a les nostres cases ja ha arribat a
les immediacions del carrer Major. Això ens fa
pensar que no tardàrem molt en gaudir
d'aquest servei tan necessarL

HT TN^RKRT RRONSARP EXPQSA A "SANT

ANTONffiT"
Hl pintor solleric Humbert Bronsard, que a

principis d'aquest any va fer una exposició
col.lectiva de pintura a "Sa Casa de Ia ViIa"
organitzada per Ia nostra Associació, tindrà les
seves darreres obres penjades a Sant Antoniet
durant tot el mes d'Octubre, del dia 1 al dia 3O.

Aquesta exposició està organitzada per una
important entitat bancària. A "FENT CARRE-
RANV7', ens alegra que pintors que han passat
per Maria amb Ia seva obra gràcies a
l'Associació vagin endavant amb Ia seva
trajectòria i ens ho facin a saber. Hnhorabonal.

TTXTT TTYTAT . DT? T .'FgStCY)LA DE KttJSJCA

D'exitós podríernqualificar ete resultats
de l'Escola de Música de Maria de Ia Salut.

Hl seu alumnat, totalment Uiure, que s'ha
examinat en les convocatòries de Juny i
Setembre al Conservatori de Ciutat, ha aprovat
en un ICX) 9fo en l'apartat de solfeig.

En l'apartat de pianos els resultats foren
d'un 4O 9b d'aprovats sobre el total que ha anat a
examinar-se, que a Ia vegada ha estat només un
2S 9fo de Ui gent matricukida. La causa està en el
fet que només es té un piano i no dóna per més,
els alumnes no terien temps d'anar a tocar.
S'està en negociacions amb l'Ajuntament per
mirar de donar solució al problema.
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ENSHANEEEKKE

Madò Francesca
Mestre Mas, que nnorf
el passat dia 17 de
Setembre a l'edat de 74
anys. Vivia a ki Carrera
Plana, lO.

*
En Joan Estela L·lull, que mori el passat dia 18 de

Setembre a l'edat de 56 anys. Vivia al Carrer Morell, 17.
L'amo En Pere Font Castelló, que morí el passat

dia 19 de Setembre a l'edat de 87 anys. Vivia Ui Carrer de
SaRaval,117.

Què descansin en pau.

HENVNDUE3

En Mateu Cifre Bergas, va néixer dia 4 de
Setembre. KIs seus pares són En Sebastià Cifre Miralles i
Na Margalida Bergas.

Na Catalina Font Bunyola, va néixer dia S de
Setembre. EIs seus pares són N'Antoni Font Mates i Na
Francesca Bunyola Bergas.

Na CataUna Ribas
Vicente, va néixer dia 25
de Setembre. EIs seus
panes són En Pere Ribas
Colombram i
N'Assumpció Vicente
ColmiUo.

Enhorabona als seus pares i demés família.

JALHANreC*

N'Antoni Font JuUa i Na Margalida Mas Ferriol es
casaren el passat dia 14 de Setembre a l'església par-
roqial de Maria de Ia Salut.

N'Eduardo Moreno Pérez i Na Joana M. Bergas
Ferriol es casaren el passat dia 15 de Setembre a l'església
parroquial de Maria de Ia Salut

Que el vostre amor no acabi mai.

THÍFOflS D1DiTERRS

AJUNTAMENT 525002
Fax 525194

METGE 525265
APOTECARlA 525020
ESCOLA DE DALT 525083
ESCOLA DE BAIX 525252
CA SES MONGES 525144
LOCAL 3e EDAT 525564
PARRÒQUIA 525033
GESA INCA: AVARIES 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 SANffARIS

PUNT D'ATENdÓ CONTINUADA
DESINEU:
Carrer Ponent, número 3.
- Per demanar hora alservei dePedia-
tría heu de cridar de 8 a 14 h. albSSO43J
- Per urgències, a partir de les IS hores
heu de cridar al {S2Q292[
- Preparació pel part, postpart, control
de gestació i informació sobreann'-
conceptius heu de cridar al b36624l
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CmiiKpaasau
OCTUBRE DE L986

-Va de comparacions.
-El valor de Ia lectura en l'educació.
-Cercant Ia nostra identitat.
-La Llei de Normalització Lingüística: Intro-
ducció.
<Tom ens anomenam?
-La degradació de l'entorn natural.
-La salut ho és tot: El malalt bronquític.
-L'atracció de l'estiu: El "futbito".
-Les centrals nuclears.

OCTTUBRE DE 1.987

-Comentari sobre les festes.
-Ek dos sopars.
-Tensió en el meló.
-Sa Xerradeta: Enquesta sobre les festes.
-La columna de Ia llengua:Els barbarismes.
-Ek ptetaners.
-La nicotina.

OCTUBRE DE 1.988

-No hi ha més cec que qui no hi vol veure.
-Festes passades.
-Restes prehistòrics.
-Hans Christian Andersen.
-HJsbolets.
Tmatges de les festes.
-Premis 31 de Desembre de l'Obra Cultural
Bafear.
-Trofeu ciclista Mare de Déu de Ia Salut.

OCTUBRE DE 1.989

Opinió: Civisme a Maria.
-Homenatge a l'amo En Xesc de Son Cloquis.
-El vellmari.
Opinió: 29 d'Octubre, Eleccions Generate.
-Piscina MunicipaL
-FestesL989.
-Montblanc, un punt d'aturada per les normes
subsidiàries.
-Sa Xerradeta amv l'amo En Bemat Quetglas.
-Feim Carrerany: Excursió al Castell del ReL

OCTUBRE DE 1.99O

-Feim Carrerany:Exposicio de Rafel Forteza
Costa.
-Ca'n Font i Roig a Ia premsa nacional.
-Sa Capella Fonda.
-El sopar de Fent Carrerany.
-Qui amb al.lots se colga... o crònica inacabada
d'una legislatura desgraciada.
-Fotos de les fiestes.
-Memòria R.A.M.: Ca ses monges.
-Opinió: La mar va remoguda.
-Problemàtica dels joves ate Països Catalans.
-Un ciclista de Maria als Mundials.
-Feim Carrerany: Excursió al Castell d'Alaró.
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OPINIÛ
RBGNAA DESPRES DE MORIR

Amb gran sorpresa he llegjt al BoHeti del
Cop de Gas, que ha editat durant aquestes festes
per donar les bones a tots (a tots?), unes
referències a Ia meva persona i a d'altres que han
estat representants municipals que es poden
qualificar d'inconvenients, per no utilitzar
altres qualificatius que serien mes exactes i adi-
ents al vostre llenguatge.

Si el vostre escrit anàs signat, no n'hagués
fet mes cas. Perquè ja sabeu que no ofèn qui vol
sinó qui pot. Com que no ho està Ia res-
ponsabilitat de l'escrit és de tota Ia Junta Direc-
tiva o del seu president, i a ells em dirigesc.

Veig que emprau el meu nom com a
metàfora o sinònim de manipulador de Cop de
Gas o de fer-li Ia punyeta: quina cara! I veig
també que qualificau als nostres representants
populars de caps quadrats, en contraposició de
noltros que rnira que guapos som i que bé que
feim les coses: quina poeavergonyaf

Pareix que patiu mania persecutòria, para-
noia pura idura, que els d'abans amb l'únic en
què pensaven era en fotre-vos, i els d'ara, per si
al cas actuen igual, ja els preparau per Ia lluita,
per l'enfrontament. I això que hi teniu tres
regidors de Ia vostra Junta Directiva: en Miquel
Mestre, en Bernat Quetglas i en Joan Sabater,
que ho diu el mateix paper unes retxes més avall.
I aixI ja deveu pensar que tindreu tot el
finançament i facilitats necessàries per part de
l'Ajuntament per a realitzar les vostres activitats.
Però altres entitats i activitats hauran de quedar
coixes. I si no és aixf tiridreu amb ells, les
mateixes "dificultats" que tenfeu amb mi. Sinó,
temps al temps.

Amb el que dcis voleu demostrar fortalesa
i jo just hi veig feblesa. Sinò que me'n direu
d'una entitat que està a punt de desaparèixer per
manca de comprensió municipal? No teniu un
club i uns socis ben decidits que l'estimen i tre-
ballen per ell? Doncs perquè us heu de preo-
cupar i dependre tant de l'Ajuntament? Mo
seran més bé les lluites intemes i els personalis-
mes d'alguns el que fan desaparèixer els clubs?

Altres vegades m'heu acusat de sembrar
discòrdia dins el motoclub perquè hi veia actua
cions polítiques del PSOE a dins ell. Veig que el

temps m'ha dat Ia raó i amb aquest escrits
continuau igual.

No aniria gens malament que moderàssiu
Ia vostra manera de parlar i de tractar els demés.
Deixau fer Ia paranoia: ningú us perseguia ni
ningú us persegueix. I dedicau-vos a les vostres
activitats esportives que, supòs, són el vostre
objectiu.

Magí Ferriol.

FESTES PASSADES. COQUES
MENJADES _. I PATT)HS

Quan un ho vol dir tot de cop, se trava i no diu
res. Jo només vull contar un fet curiós que m'ha
passat en aquestes passades festes de Ia Mare de
Déu. La meva intenció no és, ni en tenc cap
gana, fer critica ni obrir polèmica, senzillament
expttcar el meu cas davant el programa de festes
d'aquest any, sd pot servir per alguna cosa, per
fer reflexionar els organitzadors i res més.

Com tot marier, un cop passada Ia Mare de
Déu d'Agost ja comença a pensar en les festes
del poble que ja s'acosten; quin grup vendrà a
alegrar Ia vetlada de Ia verbena, qui farà el
pregó, quina comèdia faran, si aquest any com
a novetat ens faran carreres de caragols o altre
acte atractiu per passar l'horabaixa, etc...
Esperes que arribi el principi del mes de
setembre per poder tenir en les teves mans el
desitjat programa, llegir Ia salutació del batle, el
pregó de les festes de l'any anterior i l'estol
d'actes a celebrar.
El meu cas en concret, que havia dit que era

l'ünic que volia explicar, el podreu comprovar
de forma practica, deixant clar d'un principi Ia
meva poca afecció a l'esport com a espectador.
Agafau el llibret programa-propaganda, pro-
gramació diUrna, i eliminau tots els actes es-
portius, infantils i Ia "festa" de lagent gran i
comprovareu que en queda.

P.P: El que realment em va sorprendre va esser
Ia gran capacitat imaginativa que han tengut
per poder fer tantes modalitats distintes d'en-
frontaments de futbet.

Miquel Morey i Mas.
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OBRES A SA RECTORIA
El Comité d'Economia
de l'Església ens in-
forma que per les Festes
de Ia Mare de Déu es
recoUiren 335.OOO ptes,
que juntament amb
a^>uns altres donatiuets
arriben a les 4OO.OOO.
Amb un poquet d'ajuda
de Ia Casa de Ia ViIa es
cobriran les despeses de
l'obra que s'ha fet a Ia
rectoria: tota Ia teulada
nova i Pentaulament a
l'aiguavés del davant i
l'embastament de
l'aiguavés del darrere
pequè pugui resistir

aquest hivern. Ara, en tornar tenirdoblers es
faran les mitjanades, el bany i les finestres. El
Bisbat encara no ha obert boca i l'aparellador
Joan Mas s'ha ofert a fer un petit planell del
conjunt de l'obra de Ia rectoria. Li ho ag 'aYm.
Aquest planell serà presentat al Bisbaf ja que

•
1

segons el Comité Central d'Economia
Eclesiàstica, és indispensable per ajudar a
reparar les coses de Ia seva propietat. E>igueren
a un full dominical que sense projecte no hi
hauria doblers, i aixI ha estat, perquè fins ara no
n'ha caigut ni un.

JOVES DE MARIA A LES JORNADES
DEL GRUP BLANQUERNA1 A LLUC

Cada any per aquestes dates de finals de
setembre el grup BLANQUERNA organitza
al Santuari de Lluc una trobada amb
l'objectiu de posar en comú una reflexió sobr
el pais i alhora esser un punt de convergència
d'idees i plantejaments nacionalistes.

Plantejada fa una sèrie d'anys Ia idea ha
estat excel.lentment acollida per moLs de joves|
mallorquins, i de fora de l'illa, que hi han
trobat un punt de referència important a
l'hora de madurar políticament i huma-
nament.

Ja des de l'any passat varen esser molts
els joves de Maria que hi varen fer cap. Aquest
any tornen passar d'una vintena els mariers
que han anat a passar uns dies, del 26 al 29,
amb altres joves, enmig de conferències,
debats, xerrades, taules rodones, (i qualque
bauxa improvisada) sobre Ia realitat nacional
de Mallorca i deLs Països Catalans.

ATENClO:
Si teniu íoiografies aniigues d'en Pere
Mascaró, d'en "PERE DES RETRAlOS",
ens les hauríeu de fer arribar abans de
dia 24 d'Odubre. Parlau amb qualsevol
membre d'aques1a Redacció o dc
l'Associació.

V O L E M O M P L I R [ A C A P E L L A E O N D A D E
EOTOGRAEIES D1EN PERE MASCARO'
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DIADA
Hl passat Dissabte, dia 14 de

Setembre, tingue lloc un concert de piano
i altres instruments i un altre de Cant C'oral
a l'església de Maria de Ia Salut dins els
actes de festes de Ia Mare de Déu.

A les 1^3O h. tingué Boc el Concer de
Piano organitzat per l'Hscola de Musica de
Maria de Ia Salut amb el repart següent:

Estudi n° 2 de BurgrmilIcr Margalida Franciscà Bunyola

Sonatina n* 1 de Kulhai i Esperança Bergas

Adagio Sostenuto "Claro de Luna"
de Beethoven per a vioU I plain.

Rondó, sonatina n« 4 de Clementi

Dança Hongaresa n* S de Brahms
pera plano a quatre mans

1er. Mcrviment de ta 4* SonaÜna
de Clementt

Sonatina n* S de Beethoven

Trombone concerto de Rteky
Korsflkof per a bombardf I plano

Rondo nfl 4 de Bach I peça per a
Infants n' 2 de Béla Barlok

BadbiaJev obra per a trompeta
Si bemol i piano

Soiiatiïia en Mi menor per a
bombardi I plano de l'autor
Benedetto Marcello

Cataïna M* Quetgtas I FeIIx Agu

Antònia M>. Sureda

Margalida Quetglas I FílIx Agui

Marlbel Font

Joana M*. Capó

Onofre Rlera I FeIIx Aguiló

CatallnaRlbas

Antoni Rlera I F*lix A¿uiló

Onofre Rlera I FeIIx Agulló

A les 21'3O h. tingué lloc el Concert
de Cant Coral a càrrec de Ia Coral Verge
de Ia Salut que fou el segUent:



Jufc*lW1 KO<rrCAFa5ERANV-igC251)

MUSICAL
PRCX3RAMA

Primera Part:

El concert, de W. Gender (SegIe XTX)

is mis penas madre. de Pedro Escobar (Segle XV)

Joia en el monl, de G- F. Haendel

El rossirryoU de A. Perez Moya (Popular Catalana)

La Bolenguera. de A- Vhaes,' lletm de J. AJcovrr
I arrenjaments de F. Moreno

Segona Part:

Muntanyes del Canigó, de N. Puig CTradicional Catalann)

IAyI, linda amlga, anònima (segle XVI)

A ìa clutat de Napok, de MassoL

Es Phora deIs adéus, de LLG. Farreny (Popular Escocesa)

Canço de Bressol, de J. Brahms, (Segle XTX)

A. ambdós hi assistí un nombrós
públic notant-se l'absència de les autori-
tats municipals que patrocinav<en els actes
abans esmentats.

També votem donar les gràcies al M.
Cop de Gas per improvisar un dels seus
"xous" a Ia
Plaça des Pou
quasi a Ia
mateixa hora
sense que estàs
previst al pro-
g r a m a
d'activitats de
Ia segona
"quinsena" i sl
els concerts. A.
Ia fi no
aconseguirem
evitar les
coincidències
amb altres
actes, motiu
pel qual
havíem ajornat
ete concerts.

O n o fre
Suneda Ribas.
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Carrerony Esportiu
TROFEU CICLKTAVERGE DE LA SALUT

A partir de les tres i mitja del capvespre del
divendres dia sis de setembre, el Club ciclista
Maria de Ui Salut organitza una reunió ciclista a
Ui qual hi participaren ciclistes corresponents a
les categories: aleví, infantil, veterà i social, a
més dels locals-

ALEVTNS
La primera cursa del dia va tenir set partici-

pants alevins que completaren sis voltes al cir-
cuit Antoni MartoreU guanya i el sineuer Pere
Mestre fou segon. Però l'atenció dels afeccion-
ats estava en Guiflem Mas i Victòria MontieL El
primer es va haver de conformar amb Ia quarta
posició, mentre que na Victòria es va classificar
en tercera posició com a primera fèmina,
desprès d'una emocionant lluita amb na
Magdalena ReaL
1.- Antoni MartoreU (Gomila) IO punís-
2.- Pere J. Mestre (AC. Sineu) 6 "
3,- Victòria Montiel (Jumbo Tours) 2 "
4.- Ouiltem Mas (Jumbo Tours) 2 "
5.- Magdalena Real CPrefama) 2 "

INFANTILS
E>otze ciclistes participaren a Ia cursa per a

infantils entre eLs quals hi havia quatre represen-
tants del nostre Club: E>aniel Estarellas,
Llorenç SeguI, Antoni Obrador i Simó Font. EIs
dos primers estaren sempre «1 capdavant d'una
carrera que dominaren totalment, destacant Ui
gran combativitat de Seguf. Les posicions
primera i segona que aconseguiren fou un bon
regal de festes que es va ampliar el dia de Ia Mare
de E>eu, a Palma, quan guanyà Segui i Estarellas
es ctassifica segon.
1.- E>aniel Estarellas (Jurnbo Tours) 14 punts.
2^LJorencSeguI (JumboTours) ï3 "
3.-FrancescJ.Mufct CLeo's) 9 "
4.- Christian Retolaza C^orres) 4 "
S.-AntoniColom (Bunyola) 3 "
9.- Antoni Obrador (Jumbo Tours) O "
ll.-SimóFont (JumboTours) O "

LOCALS MENORS EfONZE ANYS
Eis ciclistes més joves de Ia nostra locaKtat

competiren a Ia cursa més emocionant de
l'horabaixa. Quatre participants per completar
dues voltes al circuit i victòria de Miquel Mas,
aixf el seu pare es convertí per uns moments en
"mister" d'un ciclista. La classificació final fou
Ia segUent:
1.- Miquel Mas. 2.- Pau Pira. 3.- Antoni MartL
4.- Oabriel FerrioL

VETERANS
El ciclista de Tallers Torrens, Vicenç J.

Riera, va esser el protagonista de Ui prova per a
veterans que va guanyar després d'escapar-se al
principi i agafar una volta d'avantatge a Ia resta
de participants, eLs quals completaren quaranta
voltes al circuit. La classificació fou aquesta:
1.- Vicenç J. Riera CTcrrens) 38 punts.
2.- Antoni Jiménez CTorrens) 14 " a 1 vofta
3.-AntoniSerra (CanLluc)13" "
4.- Joan A Fernández (CanLluc) S "
S.-MiquelRosseUó (C^Torres) 5 "
6.-PepQuintana CT.Arenal)4" "
7.-BartomeuPou (Contestf) 4" "
8.-FrancescTrujillo (CanLluc) 3" "
9.-RafelFerriol CTorrens) 1 " "
ia-MateuGarcia CT^ArenaD O "

LOCALS MAJORS ETONZE ANVS
EIs més grans, dels ciclistes locals comple-

taren quatre voltes al circuit. Foren cinc partici-
pants i victòria per a Joan SeguI, el germà de
Llorenç.
1.- Joan SeguL 2.- Antoni Oekibert.3.- Rafel Mas.
4.- TbIo Gelabert. 5.- P. FeUp Femenias.

SOOALS
La cursa de socials fou Ui més nombrosa.

Vint-i-set participants per completar vint-i-cinc
voltes. Ferriol Colombram, Simó E>arder, Es-
teve Bergas, Oabriel Vanrell, Antoni Font,
Miquel Salom i Tomeu Arbona foreii els set
representants nostres. En "Mancorer", va
guanyar amb autoritat després d'escapar-se a Ui
primera volta i rodar en solitari fins a
l'acabament. Oran carrera dels dosjuvenils,
Bergas i Vanrell, que demostraren esser dues
grans promeses del nostre ciclisme; alguns
problemes musculars els feren perdre posi-
cions al finaL
1.- Ferriol Colombram(Jumbo Tours) 25 punts.
2.-AntoniFrau (A.C.Sineu) 8 "
3.-MateuGaya (SantLlorenç) 3 "
4.-JoanLlull (Humiclima) 3 "
5.-SimoE>arder (JumboTours) 3 "
6.MiquelA-Jaume (SenoeDes) 2 "
7.-AntoniPerello (Delta-Muro) 2 "
8.-JaumeJaume (SantJoan) O "
9.-RafelMoragues (Deha-Muro) O " alvofa
lO.-JoanC.Picó (Delta-Muro) O " "
14.-TomeuArbona OTumboTours) O "
15i-EsteveBergas (JumboTours) O "
16i<3abriel VanreU (Jumbo Tours) O " a 2 voltes
18.-MiquelSalom (JumboTours) O " "
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23u-AntoniFbnt (JumboTours) O " a3vokes
AGRAÏMENT

EIs integrants del Club Ciclista Maria de Ia
Salut volem aprofitar l'oportunitat que ens
donen les pagines de FENT CARRERANV per
manifestar el públic agraïment a totes les cases
comercials i, sobretot, a l'Ajuntament, per Ia
seva col.laboració i el recolzament que ens han
proporcionat per poder dur a terme aquesta
reunió ciclista inclosa dins el programa de
festes patronals de ta nostra localitat.

DANIEL ESTARELLAS I LLORENÇ
SEGUÍ ELS MÏÏ^LORS DE T.res BALEARS.

Dos ciclistes del nostre poble, Daniel E rtarel-
las i Llorenç Segut, demostraren el prssat di-
umenge dia 22 de setembre a Maria de Ia Salut,
que són els dos millors de les Balears a Ia catego-
ria d'infantils. Ete dos esmentats, Antoni Obra-
dor i Simó Font, participaren al campionat de
les Balears que organitzaren l'Agrupació Ci-
clista de Sineu i el el Club Ciclista de Maria de Ia
Salut, sota el patrocini deLs Ajuntaments d'a-
mbdues localitats.

Foren denou els ciclistes infantils que hi par-
ticiparen -entre ells set eivissencs- i que comple-
taren una volta de Maria cap a Muro, desviant-se
per Sa Serra, Sineu i Maria amb un total de
devuit quilòmetres. Tant Daniel com Llorenç
estaren sempre al capdavant de Ia cursa. L'ar-
ribada a meta va esser molt emocionant.
Llorenç entrava al capdavant del primergrup,
Daniel es preocupava del argenti Retolaza,
amb el qual esprintaren just darrera Ia roda de
SeguI que, a cinc metres de Ia meta, vegent-se
guanyador va alço ete braços, perdent velocitat i
essent superat quasi damunt Ia meta, per DanieL
Qualsevol dels dos hagués pogut guanyar. Això
ens demostra que no hi ha guanyador ni perd-
edor. Senzillament són els dos millors ciclistes
infantils de Ia temporada 1991.

Aquesta ha estat una de les grans alegries de Ia

temporada del Club Ciclista Maria de Ia Salut,
que des d'aqui vol felicitar-los públicament

La classificació va quedar de Ia següent man-
era:
l-DanielEstareUas (JumboTours) 34-56
2-LlorençSeguí (JumboTours) "
3- Christian Retolaza (B. Torres) "
4- Francesc J. Mulet OLeo's) "
lO-AntoniObrador (JumboTours) 35-13
18- Simó Font ÇTumbo Tours) 38-56

La primera de les curses del dia fou Ia dels
alevins, amb Ia participació de Guillem Mas i
Victòria Montiel entre els catorze inscrits, amb
el altres set eivissencs. La partida fou de de Ui
Plaça des Mercat de Sineu, fins a Maria, on ar-
ribaren en grup massiu- un esprint emocionant
que va representar una nova victòria pel ciclista
d'Alaró Antoni Martorell, que va guanyar per
moh poc al saneuer Pere Mestre. Guillem Mas va
finalitza Ia prova en quarta posició i Victòria
Montiel vuitena. La classificació fou aquesta:
l-AntoniMartorell (CGomila) 11-2O
2- Pere J. Mestre (A.C: Sineu> 1 l-2O
3- Jondi Roig (Sant Antoni) 11 -2.O
4-GuillemMas (JumboTours) 11-2O
8- Victòria Montiel (Jumbo Tours) 11-2O

El campionat pera socialsva esserla prova
amb major nümero de participants, amb 76
ciclistes inscrits, dels quals tant sols finalitzaren
Ia prova 47. Entre ells, els mariandos Ferriol
Colombram, Simó Darder, Esteva Bergas, Biel
Vanrell, Antoni Mas i Tomeu Arbona. malgrat
alguns d'elLs decidiren retirar-se abans del final.
Un total de 56 quilòmetres repartits en tres vol-
tes al circuït de Sa Serra, passant cada vegada
per dins Sineu on es disputava un sprint espe-
cial. La forta calor, els canvis de ritme i Ia gran
velocitat foren els factors més determinants dels
vint-i-nou abdonaments de Ia competició a Ia
qual Ferriol Colombram va estar sempre
davant, afincant-se dins algunes escapades . El
mateix corredor va gunayar Ia classificació dels
esprints
especials de Sineu. Arribada masiva i victòria de
José A. Manchado, ciclista que fins fa 3 anys va
participar a les curses d'aficionats. Ia classifi-
cació va romandre aixf:
l-José A. Manchado(Jumbo Tours) l-32-44
2- Bemat VaUespir (B. Torres) 1-32^8
3 Antoni Abrines (A Poc a Poc) " "
4-BartomeuVives (Artà) " "
1O- Ferriol Colombram (Jumbo Tours) " "
34- Simó Darder (Jumbo Tours) l-35-22
36- Tomeu Arbona (Jumbo Tours) l-35-52
38-EsteveBergas (JumboTours) 1-3823

Club Ciclista Maria de Ia Salut
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Correrany
JERONI BERGAS, MILLOR ESCAQUISTA
DE LT3STTU A MALLORCA

Possiblement, l'actuació denJeroni Bergas
(CLUB D'ESCACS MARLA DE LA SALUT)
d'aquest estiu serà dificil d'oblidar.

Si durant Ia temporada regular havia progres-
sat (campió de MaUorca per equips de 2ona. i
Campió de Mallorca de Ia individual), aquest
estiu ha estat el de Ia seva consagració, domi-
nant els torriejos valedors per 1 'Elo insular
quasi absolutament. Cap escaquista de Mal-
lorca ha assolit el tltol a dos tornejos oficials,
només participant a tres deLs quatre que Ia feder-
ació té reconeguts essent sempre les fites dels
millors escaquistes de l'illa.

Però el fet que encara més s'ha de valorar és el
triomf al mUlor torneig de l'estiu, en premis en
metaLlic, que es FOPKN de Sta Margalida , a on
hi havia SO.OOO'-Ptes. pel guanyador
En Jeroni, en ell, suís a 8 rondes, sorti com a

cap de sèrie n° 13 dels 28 participants i de forma
sorprenent, però demostrant gran qualitat al
seujoc: estratègia, disciplina, lluitadori pre-
cisió miLlimètrica, aconsegu! 6'5 punts dels 8
possibles i endemés no conegué Ia derrota.

EIs "consagrats": Oaliana (Marratxí), A.
Martínez (Son Oliva), Oneto(Alcudia), Val-
lespir (el Mestre BaVear i germà del Gran Mestre
Internacional), Fernando Bellon...no varen
poder aturar l'extraordinària actuació den Jer-
oni, que mereix entrar per Ia porta gran de Fèlite

SDortiu
illenca.

ENJERONI TAMBÉ GUANYÀ L'OBERT DE
MARL^.

Després de demostrar Ia seva categoria per tot
arreu de Filla, el seu reptament era el seu poble,
el tomeig del seu Club, i no defraudà. Guanyà el
torneig sense conèixer Ia derrota i aixI va
escriure el seu nom, després del triomf de l'any
passat a càrrec de A_ Martínez (Son Oliva), al
palmarès del mateix.

Ressaltar Ia gran actuació de Francesc J.
Mestre que obtingué el 3er. Uoc absolut darrera
de Toni Ripoll (Algaida) evidenciant grans
progressos al seu joc.

Meritòria actuació den Tià Darder, que final-
itzà dins el quadre d'honor en el cinquè Uoc.

Al final del torneig, hi va haver una petita festa
i l'entrega de premis per part de: l'Ajuntament,
Sa Nostra, Banca March, Ca's Xigaler, Jumbo
Tours, Fonthisa, Construccions J. Mestre, Pro-
jectes Elèctrics R. Cardell, Riufruits, Sabateria
Munar i PONCE (Pedro Font), uns col.la-
boradors extraordinaris que han fet possible
que tots els participants dels 3 tornejos, que ha
organitzat el Club d'Escacs de Maria, tenguin
un record inoblidable de Ui seva actuació.

UN ALGAIDÍ GUANYA EL II TORNEIG
INFANTIL

Onze joves promeses de l'escacs marier i un
algaidI lluitaren esportivament pel tItol de
campió. Al final, en Tomàs Ripoll. d'Algaida,
guanyà el guardó davant ta campiona de l'any
passat na Catafina Buftola. Destacà gratament el
3er. lloc den Joan Carbonell, el 4art, 5è i 6è
respectivament de Toni Quirés, Toni Mestre i
Franciscà Munar.

COSTA DE CALVTÀJGUANYA EL III TOR-
NEIG DE SEMIRRAPIDES "MARE DE
DEU"
El mal temps deslluí Ia gran festa escaquista

programada a Ia Plaça des Pou. Va esser un
llàstima, ja que el nivell escaqista vist al local
del Club serà difícil de superar.
El triomf del Costa de Calvià (subcampió de

Mallorca absolut), va esser totalment merescut,
i és que el planter de jugadors que varen venir
era sensacional: Toni Pont (actual campió ab-
solut de Mallorca), LesterTatterssal (integrant
de Ia selecció Balear campiona d'Espanya de
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Carrerany
partides sernirrâpides de menors de 25 anys),
Mònica Caleetta (millor jugadora femenina de
les Illes) Laurent i Miquel Pons (amb més de
2OOO punts d'Elo) demostraren unes qualitats
innates i una facilitat de pensament que destros-
saren als altres equips.
Maria, l'equip més dèbil a l'inici del torneig,

basat en el gran joc den Jeroni i en Francesc J.
aconseguiren el 2on. lloc. Andratx, camió de
l'any passat es va haver de conformar amb el 3er.
lloc, mentre que Felanitx defraudà amb el seu
darrer lloc.

DKTTNCIO DE L'AJUNTAMENTA FRANC-
ESCJ.MESTRE

Endemés dels tItols aconseguits aquest any, 5

SDortiu
absoluts, per l'equip de Maria, l'Ajuntament va
voler valorar les grans campanyes realitzades
per en Francesc J. Mestre, a on obtingué el sub-
campionat de MaUorca i de les Balears 199O i el
campionat de Mallorca 1991, endemés de repre-
sentar al nostre poble al campionat d'Espanya
celebrat a Barcelona.

Hn Francesc J. Mestre, un dels 8 distingits,
agraI en el scu par-
lament a l'Ajuntament i als seus companys del
Club que l'han recolzat dia a dia, emocionat-se
per haver arribat a cotes insospitades quan fa
tres anys començà a jugar seriosament.

Només em queda per reflectir Ia meva enhora-
bona a n'en Francesc, a ne'n Jeroni i al Club per
seguir en aquest camf noble i modest que tots
s'han traçat.

CHRVECKFUA PIJ^S CAMPtô DEL K TOR-
NEIG DE FD1I1HHl1

Després de quasi tres mesos de competició, a
on l'emoció no ha mancat mai, es disputà Ia
gran final que tingué els ingredients necessaris
per "encandilar" a un públic correcte i esportiu
que al final va reconèixer el just triomf de
Cerveceria PiIs davant un digne finalista
La final de consolació laguanyà Tots Fruits

davant Ca'nTomeu els quals realitzaren una
gran campanya.

Al final, Ia Junta Directiva de Ia Penya Barce-
lonista que amb el recolzament tècnic dels
àrbitres i Ia gran esportivitat de jugadors i
públic tancaren el torneig amb una petita festa
que patrocinava l'Ajuntament i a on es donaren

premis a tots els equips participants gràcies a Ia
gran quantitat d'entitats col.laboradores. A Ia
cloenda destacà Ia presència del Batle del Con
sistori Rafel Oliver i de jugadors dels respectius
equips.
Com a dades importants a recordar, són: par-

ticiparen 16 equips de Maria i altres pobles, uns
15Ojugadors i les distincions més rellevants
varen esser:
Màxim golejador: T. RipoU (Polcapó) 19 gols
Millor jugador del torneig: Campomar
Equip menys golejat: Cerveceria PiIs
Esperem que aquest tomeig, un dcls veterans

de Ia Part Forana, tengui coritinuitat pel bé del
nostre poble.

Enric Ftozx> Mas.
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CA RANY
HXCURSIÓ A SA CXDMUNA DE BTJNYOLA

Com ja és normal, durant el mes de
Setembre no anam d'excurstó amb Fent Carre-
rany perquè ens coincideix amb les Festes de Ia
Mare de Déu o amb algun dels seus actes, per Ia
qual cosa no tenim ni comentari ni fotografia.

De cara al mes d'Octubre tenim previst
arribar fins a Sa Comuna de Bunyola.

Sa Comuna, segons investigacions del
geògraf Pere Brunet, que ha fet un estudi
biogràfic del bosc, és un espai forestal amb
caràcter social d'aprofitament i ús de recursos
naturals i que durant els darrers anys ha es-
devingut com un espai lúdic i recreatiu on cal
destacar que es tracta d'un espai òptim per a una
activitat com és l'excursionisme.

Sense por de defraudar el lector excur-
sionista recomanam una visita a aquest
meravellós Parc Natural. El frondós pinar i
Fespes boscatge Ii donen en general un aspecte
de serva verge.

Diuen, els que sovint l'han recorreguda,
que han. quedat captivats pel seu
inqüestionable encIs.

L'excursió serà el proper Diumenge dia
13 d'Octubre i Ia sortida serà a les 9 h. des de Ia
Plaça des Pou.

PeI mes que ve ja tendreu Ui programació
d'excursions de Tardor-hivern.

Onofre Sureda Ribas.
»StógV?.* *
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