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[ EDITORIAL ]
NOVÈ ANIVERSARI DE

L"ESTATUT I PACTE AUTONÒMIC.
UN PETIT PRIMER PAS. UN
COMENÇAMENT D'UN LLARG
CAMÍ. UN CAMÍ AMB POC CAMI-
NAR. UNA AUTONOMIA POC
AUTONÒMICA. UNA FINESTRA
OBERTA CAP A LA
INDEPENDÈNCIA CAP A UN PAÍS
LLIURE, AMB LLENGUA PRÒPIA
QUETENIMFAMOLTSD'ANYS. UNA
LLENGUA RECOLZADA PER BONS
ESCRIPTORS I FILÒLEGS. UN RIC
FOLCLORE POPULAR I COSTUMS
ANCESTRALS, GUARDADES DINS
EL SI D'UN POBLE SEMPENTEJAT
PER L'EXTERIOR I EMMORDASSAT
PER LLENGÜES ESTRANYES.

TANT DE BO QUE EL SOMNI DE
LA LLIBERTAT UN DIA SIGUI
LLIURE!
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IV CONCURS DE FOTOGRAFIA "FENT CARRERANY".

El 4art. Concurs de Fotografia "FENT
CARRERANV" ja està en marxa. Una mica més
lluny queda aquell 1er. concurs celebrat l'any
1989 i que va enregistrar, com tots els que fi han
vengut darrera, un èxit de participació amb un
total de 1O2 obres participants. En aquest any
"màgic" del 1992, el nostre certamen, gràcies a
l'ajut de Ia Conselleria de Cultura del Consell
Insular de Mallorca segurament serà més no-
table que mai. Les dates d'exposició de fes obres
estan previstes del 16 al 26 d'abril i el lloc està a
decidir entre "Sa Capella Fonda" i Ia Casa de U
ViIa. L'edició passada es va celebrar a ta Casa de
Ui VUa i aI concurs es presentaren un total de 1O8
fotografies mes í> que estaren exposades fora de
concurs per no cumplir les bases i que feien
referència al món gitano. L'Ajuntament de
Maria va col.teborar a ki bona fi del Certamen en
Ia cessió de les sales de Ia Casa de Ia Vila i Ia
concessió d'una subvenció de 5O.OOO'-Ptes, i
esperam que en aquesta edició no quedi enrera.

En relació a l'edició anterior, són algunes
les novetats que es presenten. Per una banda, hi
há un premi per les fotografies realitzades en
color i un altre perles fetes en blanc i negre, i
dotats els dos, amb els mateixos premis. Cada
participant podrà presentar un màxim de 3
obres a cadascun dels apartats, i aquestes seran
lliures d'imatge i format fotogràfic. Com l'any
anterior, aniran muntades sobre cartolina
reforçada de 3O x 4O cms, blanca o negra.
L'Associació ha estudiat Ia possibilitat de que, i
ja per un futur, es comprim portafotos com eh>
que hi havia a l'exposició de Pere Mascaró, Ia
qual cosa donaria més "consistència" a
l'assumpte. Es per aixó que ha demanat una
subvenció al nostre Ajuntament i que esperam
sigui atesa en Ia seva mesura.

ELs llocs de recepció de les obres, per ara,
són: al local de Ia nostra Associació C/ Sant
ivftquel, ll-ler., Ajuntament de Maria, Ptaça des
Pou, 13; Rudi's Foto-ServeL C/ BUuiqucrna, 18
de Ciutat i al Foto-Estudi Imatges de Manacor.

En Ia propera edició de Ia revista us po-
drem donar més notlciessobre Ia marxa del
concurs. Animau-vos i presentau lesvostres
fotografies.

Per altra banda, ja tenim al nostre poder les
còpies de les fotografies que triàrem d'entre les

que Ia gent de Maria va aportarvoluntàriament
a l'exposició de Pere Mascaró. Tenim intenció
d'exposar-les, juntament amb Ia resta del fons
cultural de Fent Carrerany com una activitat
més de l'Associació. Votem agrair a tots els que
ens deixaren les fotografies originals, las
paciència i ¿illruisme que demostraren cedint-
nos aquestes joies, algunes d'elles de mclt valor
sentimentaL

Gràcies a tots.

Primer premi local de l'any passat
"MONESTIR"

Antoni Fiol i Morey
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r.nguany, a nou anys de Ia promuí ,ació de
l'Hstatut d'Autonomia de les nostre Illes, ens cal
una celebració &<-ns rutinària. El pacte auto-
nòmic naciuiutl semt)lu que haurà de marcar
una important petjada en el camI de
l'autogovern per a Halears encetat amb
Temrada en vigor de Ia L·lei Orgànica que el
1Q83 ens otorgà i reconegué el dret a gaudir
d'institucions pròpies de representació
politica.

Les reiterades peticions de millora de les
dimensions competenciate s'han concretat en
l'esrnentat pacte, els fruits del qual. perd, encara
no estan clarament pertilats. Pera noltros els
ciutadans que constituïm els pobles de les IIles
aquesta reivindicació es copsava com a reivin-
dicació singularment sentida; ara ens han
escoltat, tot i que hem de restar a l'espera de
conèixer com es desenvoluparan les promeses
que s'hi contenen en el pacte. No es tractava
només d'ampliar el "sostre" competencial per
Ia raó croriolof>icii d'haver esgotat el primer
quinqueni de vigència de l'Estatut, sinó també i
sobretot perqué forman una Comunitat
Autònoma fonamentada en Ui suficient identitat
com per esdevenir una comunitat històrica.
Malgrat que no hi ha antecedents moderns i
contemporanis d'institucions d'autogovern, ni
etapes no frustades d'autonomia política, res no
desdiu que Ia personalitat històrica de les
Balears participa de les condicions culturals,
idiomàtiques i històriques que adjudiquen a
altres comunitats el reconeixement d'au-
tonomia històrica.

S'ha dit amb prou arguments incontes-
tables que no era adient que a Balears no
poeuéssim tenir Ia competència en Educació,
tenint en compte que no hi ha cap altra comuni-
tat amb llengua pròpia distinta a Ia castellana
que no ta gaudesquL El pacte autonòmic, però,
finalment hi posarà remei a l'anomalia, sempre
que estiguem convençuts de que és una eina de
desenvolupament i no un objectiu final. I el que
hem de valorar com a cosa més important en-
cara: mitjançant els acords, el Uistat de matèries
pactades recull una relació llarga de noves
competències que jurídicament reforçaran
l'edifici de l'autogovern que tots els ciutadans
anam bastint d'ençà de Ia restauració del sis-
tema democràtic. Ara bé, també pens que el
pacte - i ho vull remarcar- no ha de ser una fita

Govem Balear

finalista, sinó una nova passa que permeti con-
cebre noves esperances pei nostre futur
autonòmic. La clau, per tant, no és sols
l'assoliment d'un pacte, sinó el seu posterior
desenvolupament.

*Sl novè aniversari de l'Estatut, per tant,
ens permet motivadament afirmar qué Balears
és al llindard'una ctapa de majorautonomia i
desenvolupament del dret constitucional a
l'autogovern. Potser només ens manca demos-
trar en el futur inmediat que, a més a més, for-
man "entitat regional històrica", segons
l'expressió literal que fa Ia Constitució al punt ú
de l'article 143 i que aplega a les autonomies
històriques. Per aconseguir això últim, taI volta
ens caldria treballar per aconseguir el que ja
s'anomena a Ia Mesa del pacte autonòmic el
reconeixement a Ia bilateralitat. El temps i Ia
consciència autonòmica que sapiguem demos-
trar seran els factors que ens atracaran a
l'obtenció de Ia bilateralitat amb el G*overn
central per fer de Ia nostra una autonomia més
forta, més gran, més pròpia.

Cristòfol Soler i Cladera.
(President del Parlament de les IUes Balears)
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TERCERA EDAT

La junta directiva actual és Ia següent:
President: GuiUem CarboneU Quetg|as.
Vice-presiaeni: Rafel i3onmn Riera
Secretan: Josep Vanreil Moragues
Tresorera: Antònia Gelabert Crespi
Vtee-Tresorer: Pere Carbonell Negre
Vocais: Pere Mas Mestre

Antoni Alomar Mas
Catalina CarboneU Mas
Josep Aufet Vanrell
Bartomeu Mas Bergas

La Tercera Hdat informa que el dia 25 de
gener passat es reuniren en assemblea general.
Efl« motius foren: Donar eLs resultats de Ui situ-
ació actual de l'Associació, donar compte dels
dobbers i modificar l'article 6 i d 39 dets estatuts.

Bl president i el vice-president, Guillem
Carbonel i Rafel BonnIn, informen que l'article
6 deia que: Eren socis en ple dret els qui havien
cumplit 65 anys. Ara seran socis en ple dret a
votar i a ser votats a partir deLs 6O anys. També
s'ha reformat l'article 39 que feia refenncia al
capital que podia posseïr l'Associació. No po-
dia tenir mes de 5OO.OOO pessetes. Ara podran

arribar a fes SOQOOO pessetes.
Majoritàriament l'assemblea va votar Ia

modificació dels dos articles.
Aquestaassemblea fouorientada perla

conseUera jurídica Franciscà Ferriol Pons, que
treballa a l'ajuntament per oferir un servei
d'atenció al veL

Hl 6 de febrer, conten, fou una jornada
memorable. A les onze i mitja celebraren una
missa per recordar els difunts de Ia Tercera
Edat, especialment el qui fou el primerpresi-
deiii. l'amo en Pere de Son Canet.

Acte seguit, a Son Sant Marti, hi hagué un
dinar de germanor. Foren 3O5 eLs comensals. Al
final hi hagué un parlament. En primer lloc va
parlar el senyor batle Rafel Oliver. Digué
poques paraules. Salutació i enhorabona. A
continuació parìa el President en funcions de Ui
Federació, E>on Joan Matas Antich. Va explicar
el de les targes de transports. Un 25 % sobre el
billet en el transport de serveis públics. Això
inclou els trens, Ibéria, Aviaco i
Transmediterrania.

Finalment, el president Guillem Car-
bonell, tancà l'acte, donant gràcies per
l'assisténcia i tot acabà amb un fort aplaudi-
ment.

PROJECTES DE FUTUR
Yenim comprada Ia casa del costat del

nostre edifici per fer-hi un menjador i altres
dependencies. Esperam l'ordre per tomar-ia i
començar a edificar. El senyor Domingo L·lull,
de Ia ConseUeria de Sanitat i Seguretat social, va
prometre que l'any noranta-ú ja estaria acabada
l'obra i encara no s'ha començat ni mogut cap
pedra, ni sabem quan començarà. "Les coses de
palaciovan despacio".

Tenim en prnjecte fer excursions.
Tenim amb actiu el mejador social, que té

vida pròpia. Es assistit per l'ajuntament amb
l'assessorament de l'advocada Franciscà Fer-
riol i Ia ciutadana Montserrada SeguI Vanrell.
Les cuineres són les senyores Coloma Font
Ferriol i Margalida Negre Vanrell. La furgona
de Fajuntament du el menjar a les cases dels que
no poden venir.

EIs dissabtes i diumenges, de 7 a 9 dei
vespre, tenim música i ball.

Associació de ta Tercera Edat de Maria de
Ia Salut
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CASA DE LA VILA
SESSIÓ FLENAFUA DEL rfLA. 31 DE OENER
DE1992

Hi assisteixen tots el regidors
1.- Aprovació de Facte anterioi.
2.- Donació de compte de batUa de i'escrit

de Ui Caixa de Balears "Sa Nostra" sobre petició
ambuUkncia. Es dóna leotura a l'escrit de dnta 3O
de desembre del 91 pel que "Sa Nostra" comu-
nicava Ia denegació de l'adquisicfo d'una
ambulància. Eis reunits es donen per asseben-
tats.

3.-Proposta de Ia Batlia de sol.licitnr a Ia
Conselleria d'Agricultura Ia situació de les
obres als camins municipals de "Sa Rota des
Pinar" i "Raig de s'Aigo". S'aprovà integra
ment Ia proposta de Ia BatUa i remetre4'acord a
Ui ConseUeria d'Agricultura.

4.-Expedients d'obms. Vists eLs expedients
de sol.Íicitud de llicència, aixi com els informes
de l'Arquitecte Tècnic Municipal; els reunits
acordaren parovar i concedir les llicències dels
expedients 1^32, 2̂ 2 i 3 A*2.

S--Mociodelgrupmunicipal"Indepen-
dents de Maria" sobre reprovació del Bolletf
d'informació municipal "De pinta en ample".
EIs reunits amb el resultat de S vots en contra,
delgrup municipal socialista, i 4vots a favor,
grup municipal del PP-UM i regidor dels IDM,
rebutgen Ia moció.

6.-Mocio del grup municipal "Indepen-
dents de Maria" sobre Ui petició de tràmits, ges-
tions i treballs sobre rtqualificació dels terrenys
de Montblanc. KLs reunits, amb el resultat de S
vots en contra, els del grup municipal socialista,
i 4 vots a favor, grup municipal del PP-UM i del
regidor dels IDM es rebutja Ia moció.

7.-Precs i preguntes. En aquest punt es for-
mularen:

1.- Franciscà Ferriol delgrup municipal
PP-UM, formulà un prec sobre Ia referència que
en "De pinta en ample" es feia als diners per fer
les obres de Sanejament, en el sentit de que cada
grup havia de fer les seves gestions per acon-
seguir Ia financiació de k» obres. Aixi mateix,
indicà que ete dipòsits d'aigua de l'Escola no eIs
havia posat el grup socialista, perquè ja estaven
posats, i per tant, el bolletí "De pinta en ample"
no era informatiu, sino que era per l'equip de
govern apuntar-se "floretes". El sr. Batle U con-
testà que en quant als dipòsits d'aigua, els esco-

lars ni hi podien beure i en quant al bollctl,
l'informació que es donava eru damurit fets
concrets.

2.-Jaume Bergas, del grup municipal PP-
UM formulà al batle Ui pregunta de perquè a un
senyor que no tenia Ia categoria laboral
d'oficial 1», l'Ajuntament el contractava com a
taL Li contesta el 2on. tincnt Batle dient-U que
l'Ajuntament contractava en base a l'oferta
genèrica i que era l'INKM qui enviava a Ui gent
segons les dades obrants en eb seus fitxers. Així
mateix, el Batle indicà que es podien com-
provar els trebaUs fets pcl referit oficial 1* amb
les fitxes diàries de feina.

3.-Francisca Ferriol formulà el prec, di-
rigit als dos regidors del l'equip de govern Ber-
nat Quetglas i Joan Sabater de que públicament
no anassin dient que els del grup mun>cipal PP-
UM eren uns "catetos" i que abans de criticar,
primerament mirassin el que feia el seu partit
del PSOE. EIs esmentats manifestaren
enèrgicament que no havian dit tal cosa i de-
manaven, a més, per aclarir-ho, que els
presentés proves.

Es produí un canvi de paraules i discusió
entre els dos regidors i Ia regidora que fou ta-
llada pel sr. Batle en evitació de que Ui discusió
anés pujant de tó.

4.-Francisca Ferriol formulà una altra
pregunta sobre el Decret de data 21-1-92 pel
qual el sr. Batle assumI el Registre de docu-
ments, fent-U a saber que l'havia de tenir unes
hores obert al públic, tal com exigeix Ia legis-
lació pertinent. El sr. batle Ii contesta que era
l'encarregat del Registre, emperò qualsevol
persona podia anar a registrar un escrit. Re-
lacionat això amb el tema del planols de les
NNSS, indicà que creia que no tenien raó, ja
que eLs plànols no havien desaparegut i per altra
banda, que abans d'acudir al Notari per fer un
requeriment ho podien haver sol.licitat per
escrit.

La sra. Franciscà Ferriol manisfestà que
desconeixia l'existència del referit decret i que
les resolucions de fa Batlia no es sabien al mateix
moment de produir-se. Inmediatament a tal
afirmació, el sr. Miquel Mestre, indicà que els
decrets havian estat exposats al tauler d'edictes i
per tant, no podien aLlegar desconeixement de
les resolucions del Batle.

Aixi mateix, el sr. Pere Ribas manifestà que
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els plànols originala, sellats per Ia C.P.U, no hi
eren els dos dies cn qué havia acudit a les
oficines municipals, ni tampoc el divendres
l'AparaUedor Municipal els tenia. Acte seguit, a
més, indica que l'oposició no s'havia aprofitat
de !a situació pel fet de que si el Batle no estava
sempre a les oficines municipals, com es milllo-
rava el servei cara al púbUc?.

Hl sr. Batle Ii contestà dient-li que havia
assumit esser l'encarregat, emperò després
d'obrir Ia correspondència. Ia passava a les
oficines perquè es registras i que qualsevol
podia anar a registrar o mirar els documents, ja
que mai no havia negat cap paper. Com a
màxim responsable de l'Ajuntanient volia saber
eLs dociunents que entraven i sortien.

Hl sr. Bartomeu Bergas, pregunta al Batle
si es que no es fiava dels funcionaris de
l'Ajuntament o digués si s'havia perdut qualque
paper, ja que el canvi en aquest tenui havia estat
rotund. Hl sr. Batle U contestà que no i reafirmà
el manifestat anteriorment.

5.-Hl sr. Bartomeu Bergas del grup munici-
pal PP-UM preguntà al Batle sobre, a quant
ascendia el pressupost del Camf de Roqueta i
els de les Slquies del Terme. Hl sr. Batle mostrà i
indicà als assistents el pressupost del sr. Sebas-
tian Carbonell Monjo de data 24 d'octubre de
1991 que ascendia a Ia quantitat de l.O48.32O'-

Ptes. per l'asfaltat del CamI de Roqueta en el
tram del pou municipal d'aigua potable. I en
quant a les sIquies o cunetes, el sr. Batle mani-
festà que el pressupost estava fet, emperò en
aqueUs moment no sabia Ia quantitat exacta a Ia
que ascendia.

6.Acontinuacio, el sr. Bartomeu Bergas
preguntà al Batle sobre Ia situació en que es
trobava el tema de Ia paret del camí de "sa Rota
des Pinar" i que afectava a dues persones. Hl sr.
Batle Ii contestà que era un tema per parlar-ne
amb Ia Conselleria d'Agricultura i que s'havia
xerrat en ei punt 3.

7.-Hl sr. Pere Ribas, acte seguit, preguntà
sobre el tram del CamI de Roqueta, a on estan
"Ses Cases", ja que no estava asfaltat. Hl sr.
Batle, Ii contestà que en el seu moment seria
arreglat per l'Ajuntament

8.-Finalment, Ia sra. Franciscà Ferriol for-
mulà una pregunta al sr. Batle sobre els motius
perqué havia retirat el complement de pro-
ductivitat als funcionaris.

Hl sr. Batle Ii contestà que es va decidir
efectivament, a partir de gener, a deixar sense
efecte el referit complement ja que era una
competència de Ia Batlia Ia seva asjgnació; indi-
cant que es discutiria amb els funcionaris i
s'estudiarà Ui forma de distribuier-ue novarnent.

CURSOS DE FORMAQO DE LA MAN-
COMUNITAT DES PLA.

El Servei de Promoció Econòmica de Ia
Mancomunitat des PIa amb Ia col.laboració de
l'INEM, téprevist realitzarpròximament els
segUents cursos de formació:

- Cultiu de plantes ornamentals baix hiver-
nacle.

- Jardineria.
- Auxiliar administratiu amb aplicacions

informàtiques.
Tots eLs cursos tenen possibilitats de con-

tractació ja que pertanyen a camps laborals amb
una forta demanda de treballadors. Hl nivell de
formació serà força elevat, amb l'objectiu de
que eLs alumnes formats puguin accedir sense
dificultats als llocs de treball. Finalitzats els
cursos, se farà un seguiment personal per part
del Servei de Promoció destinat a facilitar Ia
col.locació dels alumnes.

Les pràctiques dels curs de jardineria se
realitzaran als diferents municipis de Ia Man-
comunitat amb l'objectiu d'embellir els jardins

dels pobles. La duració del curs serà de 5OO
hores i previsiblement s'iniciarà dins l'abril.

HIs curs d'omamentals té una durada de
43O hores i previsiblement s'iniciarà pel
setembre. Existeixen moltes- possibilitats de que
posterioment es crei una empresa de cultiu i
comercialització dels productes.

El curs d'auxiliar administratiu té una
durada de 3On hores i l'informàtica en serà part
fonamental. Existeixen uns compromissos de
contractació prevists per un nombre d'alumnes
determinats dels curs. L'inici del curs serà per
l'abril.

Durant els cursos els alumnes rebran les
corresponents beques de l'INEM.

Tots els interessats en apuntar-se a algún
dels cursos se poden posar en contacte amb
Marian o L·lucia al telèfon 83OOOO, de dilluns a
divendres i de 9 a 14 hores; abans del 3O de març.

Sense una formació laboral adequada, les
seves aspiracions professionals es poden tren-
car

...Informa't per forraar-te!
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BARTOMEU FERRIOL OUETGLAS,
BARTOMEU DE SA MANCOPERA.

En Bartomeu neix l'any cinc. EH no
conegué mai els seus vertaders pares.
L'adoptaren ais dos o tres mesos. Es casé «mb na
Catalina Bergas Soler i tingueren cinc fills:
Antoni, Maria, Catalina, Esperança i Clabriel.
Avui tenen desset néts i vuit renéts.

Dóna goig entrar en una casa on es nespira
alegria, pau, amor i .sentiments nobles. L'amo
en Tomeu i madò Catalina són unper l'altre i
s'estimen com si fossin infants, com dos niuets
de primavera.

* Contau coses l'amo en Tomeu. Què fou de Ia
vostra infància?
* Vaig anar a escola fins a set anys, amb el mestre
don Tomas Balaguer. Aquest mestre tot soI, de
qui en tenc un bon record, tenia mes de 15O
aLlots. ELs més grans feien Uegir els més petits.
* Com aixf només anàreu a escola fins als set
anys?
* Perqué als set anys me llogaren a Son Perot
Clapers. A l'estiu guardava indiots i a l'hivern,
un parell d'oveUes.
* Com vos hi trobàveu Uogat?
* M'hi trobava molt bé. L'amo tenia tres fUte i
tres fiUes i jo era un més entre el!s. N'estava molt
content.

L'any 18, d'aquesta possessió se'n feren
tres trossos i jo vaig quedar a Son Perot Sa Tanca
que era d'un comandant d'Intendència que Ii
deien Oon Rafel Cerdó. Aquest va ser mon pare
per jo. Perquè jo, als desset anys vaig fugir de ca
nostra i vaig estar set anys amb aquest senyor.
* L'amo en Tomeu i que no hi pensàveu amb es
festejar un poc?
* Al 19 anys vaig començar i sempre amb sa
mateixa, fins ara i pens que ja no m'ho paga
conèixer-ne una altra.
* Quan vos casàreu?
* Mos casàrem el vint-i-vuit. Mos poguérem
casar un poc més prest perquè vaig tenir Ia sort
de només fer quatre mesos de servici militar.
-1 això?
* Passava que jo era quinto amb don Joan, fUl de
n'Alfonso XIII, padrI del rei d'ara. A tota
aquesta quinta l'aUiberaren i als quatre mesos
mos amollaren i mos digueren quc era com a
segur que no mos cridarien més i aixI va esser. Jo
me'n vaig alliberar de bona perquè havia caigut

aAfrica.
HlUw na Catalina en frissava més que jo de

casar ŝe. No, ei que passava era que, per no estar
tot sol, per tenir una companyia, ferein més via
alesnoces.
- I com foren les vostres noces?
* Mos casarem en temps del rector Munar que,
per cert, quan morf el posaren dins una tomba
amb aigua. Jo hi era i ho vaig veure. La gent deia:
"AixI estarà més fresc".
- Vos va casar el rector Munar?
* No. Quan hi anàrem per casar-nos, mos va dir
que ell no mos podia casar. "Per quin motiu?",
Ii vaig dir, i eU me digué que era pertjuè estava
en quintes. Nosaltres Ii diguerem:"Ido mos
aplegarem i quan mos pugui casar ja ho dirà".
"Això no!" va dir es rector. "A Pabna n'hi ha un
aposta per casos d'aquests. Te donaré una car-
teta amb Ui direcció i aniràs a pariar amb eU". El
dia que hi anava, a dins el camió hi havia un
home que aquest fulano ja l'havia casat, que era
en Toni Moliner de Sa Farinera. Jo Ii vaig de-
manar informes i me diu: "Has de mercadejar
igual que comprar un porc a sa plaça".

"Has de mercadejar igual que com-
prar un porc a sa plaça".

- Això es fa interessant l'amo en Torneu, contau,
contau...
* Vaig tocar, surt un senyor i U dic: "Que hi ha
fullano?" i ell me diu: "Som jo. Què véns per
casar-ter'. "Sl, senyor". "Quan?" me diu eU. I
jo U dic: "Com més prest, millor". EIl me con-
testa: "O es fa precisr', "No". "Te va bé diss-
abte?", "SI" Ii dic. "Idò a les vuit sereu a
l'església d'El Terreno". Jo anava orella de
llebre, i Ii dic: "Que me costarà això?". EIl me
diu: "Me pareix que ets un pobre" i jo Ii dic:
"Només tenc el que veu". "Idò", diu aquell
estrafolari, "seran tres-centrs pessetes". A Ma-
ria només en cobraven IS. Llavors un jornal
valia 4 pessetes.
- I què féreu vos?
* No puc pagar això, Ii vaig dir. Serà una altra ve-
gada. Quan va veure que prenia portat me va fer
tornar enrera i me va dir que me llevaria 1OO
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pessetes, però que no ho podia fer. "Encara no
estic conforme" U dic. "Ara ja no puc mes" diu
ell 1 me'n va llevar cinquanta. Quedàrem per
cent cinquanta i ja vaig estar empegueït de
demanar mes rebaixa.
-1 les noces?
* Una vegada arreglat el negoci, el senyor
capellà, que era un militar, mos diu: "Qué no
vos heu confessat". "No" Ii diguérem. "Avui
tenc moltes feines, pero veniu". EU es posà al
confessionari i mos agenollàrem, tant jo com sa
dona i no mos va dir cap paraula ni una.

Madò Catallina diu que l'únic que volia

eren les cent cinquanta pessetes i lex va tenir.
- Féreu festeta?
* La senyora de Son Perot mos va fer anar a ca
seva i preparà un bon refresc pertots els con-
vidats.
- I Uavors a fer feina?
* No, mos casàrem en dissabte i tenguérem
temps de tot. Com era costum a Maria, mos
passejàrem amb una panera per les cases de
parents i amics i convidàvem Ia gent a menjar
una galleta i a beure si en volien.
- I de casats, on féreu Ia vida?
* De tot d'una estarem a cal droguer, a Ia casa
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que feia 4 de Ia Carrera Plana. Llavors
venguérern aquf i ja no mos hem mogut pus.
Vaig seguir un temps llogat a Son Perot, Uavors
amb eJs Nectos a fer carreteres. Llavors a Son
Hugo. Aquí hi vaig estar un any amb Ia dona.
Encomanarem n'Hsperança i na Catalina, Ia
meva dona, volguéveniraMaria pertenir-la.
També vaig estar a Son Rossinyol. Primer hi
tallarem Uenya i després m'hi vaig quedar llogat
durant sis anys per set pessetes diàries i man-
tengut Després cfuna llarga temporada a Mont-
blanc me vaig retirar als seixanta anys. Vaig fer
temps per arribar als seixanta-cinc i cobrar.
Meritres tant tenia porcs i conreava Io nostro.
E>urant aquests vint anys de Montblanc, Ui meva
dona i les meves fiUes hi venien a jomaL Guan-
yaven sis pessetes de sol a sol.
- Nosaltres, diu Ia madona Catalina, hi anàvem
a peu, cada dia. Hn aquell temps quasi tothom
anava a peu i a jornal, i gràcies si en tenfern. La
gent anava a cercar feina a les possessions.

Madò Catalina recorda aquells anys com
alguna cosa di&cU, desastrosa i trista.
- Quan arrebassàvem a remolatxa, l'amo de
Montblanc mos deia que mos ne duguéssim
pels nostres porcs, però era tan feixuga que, de

<

Ia pena, arribàvem a tirar-la pel cainl, ens pesava
massa damunt les espatles. Hra cruel i terrible.
PartÍem a les tres de Ui nit en temps d'amebassar
ciurons. Record que un dia tenguérem por
quan vérem dins les fosques com un cremailó,
però va cridar el Bubo, que era l'escorxador de
les bèsties mortes i mos tranquiLlitzarem.

Però, madò Catalina ho dóna tot per ben

Mos va manar a Ia part baixa de
l'escola i allà ens va tancar.

passat i diu:
* Tanta sort que ara, amb les veUeses estam be.

Que duri, madò Catalina, aquest benestar
i que pogueu viure aixf, tan feliços, molts
d'anys.
* Peracabar, l'amo en Bartomeu, vos demanaria
com visquéreu aquells anys difícils, anys de
moguda política, anys de ràbia i sang.
* De política, me sap greu parlar-ne perquè me
pessigaren.
* I com vos pessigaren?
* La primera pessigada fou el dia del desem
barc. AquI, a Maria, feren un bàndol, que
tothom comparegués a l'escola i el que no hi
anas seria afusellat. Tots hi compareguérem i
devers les dues del migdia vengué el batle que
era en Toni Boiret i els tres o quatre homes que
dominaven el poble com en Joan Necto, en Tlà
Coix, el metge del carrer Major, etc,
* I que vos digueren, l'amo en Bartomeu?
* El batle va din "No interessa que teî uem tot
ell poble aquI arrestat. Basta que hi tenguem
una comissió d'homes, perquè si ve una ins-
pecció vegi que tenim homes entretenguts". Va
dir." Tu, tu i tu, ..." i en va anomenar devuit "i
veniu a darrera jo". Jo vaig esser un d'ells. Mos
va manar a Ui part baixa de l'escola i allà ens va
tancar. Ks faUingistes ens guardaven. E>evers les
tres, Ia meva dona i més dones, venien a durnos
dinar, i un tal senyor Tauler, que estava de
guàrdia, les digué: "On anau i qué duis?" Elles
contestaren: "E>uim dinar als nostres homes".
HD els va dir: "A aquests homes no eLs heu de dur
dinar. O els hem de matar de fam o amb una
bala".
-1 no dinareu?
* Jo vaig tenir com un poc de sort. Un de per
aquí, que feia guàrdia, me va acompanyar a ca
nostra i amb un quart vaig poder menjar un poc
i llavors me tornà a l'escola. Hl que
m'acompanyava anava armat de fuselL



IB4TCXVRFERANV-U<63)

À aquests houes no els heu de dur
dinar. 0 els hem de matar de fam o
ambunabala".

Horabaixa, quatre mandos de María, ar-
rencaren cap a Manacor per saber notícies i pel
camI trobaren Ia gent que fugia i tomaren arre-
ra. Hntrada de fosca vengueren a l'escola i el
batle digué: "Bscoltau, aLlots. Jo crec que els
vostres estan intranquils pensant que vos farem
i que no vos farem. Vos n'anau a ca vostra i no
fugJgueu que si vos hem de mester, vos hem de
trobar. Vos deman un fiavon Aix! com vos he sal-
vat Ia vida a vosaftres, si ve el cas, Ia me salveu a
jo".

Hi havia l'amo en Miquel Gual,
FAxingada, i deia: "En que me costi Ia meva
vida i Ia meva sang, no hem de comportar que
mos prenguin cap home". L'amo en Miquel,
quan va saberque n'havien mort, ki seva sangva
fer un gir, i va morir. Era un gran defensor de Ia
gent. Havia estat el batle en temps de Ia Dic-

tadura de Primo de Rivera. HH no voUa de cap
manera que matassin ningú.
-1 vos que creis, l'amo en Tomeu?
* Que caiguérem amb un mal mando. No hi
hagués emportat matar gent Però jo crec que
aquests mal fets se paguen en vida.

L'amo en Tomeu i madò Catalina
desitgen sort a tothom, que no passi res pus, que
tots poguem fer allò que desitjam i que es-
tiguem bé.

Pere Fons PascuaL

• ••II IBB
I^ ps?$ mm
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3U DENOT CES
rT7RTAMEN LFTERARI DE CASI 'Ui .T TTX

Amb motíu de Ia Festa de Santa Maria de Ia
Pau de CastelHtx, Ia Comissió Organitzadora
del Certamen Poètic Literari Castellitx, amb el
patrocini de l'Ajuntament d'Algaida, convoca
el XVI Certamen de Poesia i Narració Curta i el
XTV/ concurs de Poesia Popuar (Glosat). HLs tre-
balls, inèdits, seran de tema lliure; estaran
escrits en català i hauran de ser presentats per
triplicat a Ia Casa Consitorial de Ia vila
d'Algaida, sota un lema i acompanyats d'un
clos on constin les senyes personals i Ia
residència de l'autor. El termini de presentació
acabarà el 6 d'abril de 1992. Hl jurat estarà com-
post per: Josep m. L·lompart, Oabriel Janer
Manila i Llorenç Capellà.

CZ!ert:annen
litiorajri de
C^SLStellit^t

f
CAMPANVA "IOT TAT .<=; EN DRETS"

Oavant els components, irracionals i aber-
rants, de racisme i xenofòbia que s'estan donant
a Europa, i tambè entre nosaltres, Drets Hu-
mans de Mallorca, en col.laboració amb altres
Entitats, inicia Ia Campanya "Iguals en Drets".
Es tracta de promoure una nova cultura, ampla
i solidària, que respecti i promocioni lcs mi-
nories ètniques, nacionals o estrangeres, com
elemets enriquidorss de Ia nostra societaL SoLs
l'acollida, el respecte i Ia solidaritat, i no el re-
buig, La violència racista i l'aïUament, ens duran
a posar realment en pràctica La Declaració Uni-
versal del Drets Humans. La seu de l'Associació
de Drets Humans de Mallorca és: C/ Joan Mu-
nar. 14. O7OO4 Palma, de 18 a 2O hores.

IGUALS

EN DRETS
ANTONTA M. CARALJ INAUGTTRA EXPOSI-
CIO A LA GALEMA "BENNASSAR".

El proper dia 14 de març, al capvespre,
"n'Antònia M. Garau innaugura una exposició
de les seves obres de macramé a Ia Galeria
"Bennassar" de Pollença. L'exposició estarà
oberta fins el dia 14del mes d'abril i amb ella,
n'Antònia romp totalment amb Ui seva anterior
obra. Hn els IO tapissos que composen
l'exposició experimenta amb Ia mescla de pin-
tura i macramé, tot dins una forma de presen-
tació distinta a Ia que ha reaUtzat fins ara. Sense
cap dubta, aquest serà un nou i important pas
dins Ia trajectòria de n'Antònia. Hn el proper
número de Ia revista comentarem el quc haurd
estat l'inauguració.

CATROTJRRT

Dissabte, dia 7, a les 9h. del vespre, hi haurà a
Ia Capella Fonda una conferència pels pares
dels nins que assisteixen a Ia Catequesi Parro-
quial i altres pares en generaL

Hl conferenciant serà Hn Jaume Santandreu i
Sureda.
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Hl darrer diumenge de Gener a Ia revista
Brísas i dins el suplement coLleccionable de Ui
Oran Enciclopèdia de Mallorca apareix Ia
ressenya referent ala Grup Independents de
Maria que a continuació reproduïm.

T Anagrama da Ia candidatura Independents de
Maria

mOEPENDENTS DE MARDV Can-
didatura independent de caràcter pro-
gressista i nacionalista creada el
1987. A les eleccions locals d'aquest
any, va treure 284 vots i dos regidors i,
mitjançant un pacte amb el Partit So-
cialista Obrer Espanyol —PSOE— i Ia
Unió Mallorquina —UM—. el seu can-
didat. Magí Ferriol Bauzà, accedi a Ia
batlia entre 1988 i 1990. A les elec-
cions de 1991, va obtenir 148 vots i un
regidor.

QHRKS A T KS KSrX~H .KS

Durant aquest mes s'estan duent a terme
algunes obres d'embelliment a les escoles,
consistents en Paterracat i pintat dels dos edifi-
cis veUs; diuen que les du a terme personal pro-
cedent de l'INEM.

P>KRSTAMKS POSADKS

També Ui Delegació del M.E.C. s'ha decidit a
Ia fi i al cap de quatre anys, a coLlocar les noves

persianes & Ui seva "capseta de mixtos Olegeix:"s
Escola Nova).Que devia passar que aquesta
substitució tan urgent com promesa estava tan
entrabancada com les persianes ve-
lles7...percert, que hem sentit dir que aquestes
noves persianes son de llarga durada. Salut per
veure-les cauret

SETTMANA CLJLTLJRAL A L'KSrrv .A

Seguint al mateix redol, informam de que a
l'Tiscola s'ha duit a terme Ia Setmana Cultural,
amb tallers, projeccions, excursions i actes fes-
tius que han trencat Ia rutina acadèmica i han
demostrat que a l'Escola es poden aprendre
moltes coses que no són als llibres, i de moltes
maneres endemés de dins Ia classe estant.

PROJECCKDNS A T A T=tmLIOTECA

Eb dies 15 i 29 de Febrer, a càrrec de ta Biblio-
teca Municipal i sota el lema "Oaudiu del Cin-
ema", es projectaren dues pel.lIcules: "El
Cigronet Valent" i "L'TJnic Testimoni".
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Demografia
ENSHANDEDCAT:

Madò Maria MoMnas Mas, morf el passat cUa 6, a
l'edat de 77 anys. Vivia al carrerSesVenes, 1.

Madò Magdalena Pastor Pastor, que mort el
passat dia 9, a l'edat de 85 anys. Vivia a Ses Corbates, 9.

L'amo en Francese Pons Pastor, que mort e!
passat dia 12, aLs 55 anys. Vìva al carrer LJuna, 27.

Madò Margalida Mas Beqgas, morí el passat dia
13, a l'edat de 83 anys. VMa al carrer Major, 45.

L'amo en Pere Antoni Vanrell Bunyola, que morl
el passat dia 21, a l'edat de 81 anys. Vivia a Sa Tanca, 3.

Mado Isabel Carbonell Mas, que rnort el passat
dia 2S, a l'edat de 76 anys. Vivia a Ses Corbates, 1.

Madò Catalina fìunyola Vanrell,
que morf el passat dia 26, a l'edat de 84

**̂  ,«SÄ anys. Vivia al carrer Villalonga, 26.

L'amo en Jaume Torelló Mas, que rnort el passat
dia29, a l'edatde 8O anys.ViviaaSaRavaU 112.

Que deacansin en pau.

BBNVOiGUTS:

En GabrielMiquel CompanyVives,
' que va néixer el dia 16 de Febrer.
EIs seus pares són En Miquel Joan
Company i na Martina Vives.

En Francesc Mlquel VanreU Font qué va néixer
dia 19 de Febrer. ELs seus pares en Pere Vanrell i
n'Antònia Font.

En Mateu Català Esteva que va néixer el dia 23 de
febrer. Es fiU d'en Bartomeu Català i de na Catalina
Esteva.

Enhorabona als seus pares i demés família.

KA L'HAN FBTA:

En Pep Francesc Pico Miro i Na Margalida Font
Miquel, que es casaren el passat dia 8 de Febrer a
l'església parroquial de Maria de Ia Salut.

Que el vostre amor no acabi mai.

THÍFONS D1DPTERES

AJUNTAMENT
Fax

METGE
APOTECARIA
ESCOLA DE DALT
ESCOLA DE BAIX
CA SES MONGES
LOCAL 3.e EDAT
PARROQUIA
GESA INCA: AVARIES
BOMBERS
AMBULATORI D1INCA
SON DURETA(CentraIeta)
AMBULÀNCIES S.S. (INCA)
AMBULÀNCIES
RECAPTACIO DE TRIBUTS DE
LACAIB (INCA)
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA
DlNCA

SEBTO_SAMAfflS
PUNT D'ATENCIÓ CONTTNUADA
DESTNEU:
Carrer Ponent, número 3.
- Per demanar hora aLservei de
tria heu de cridar de 8 a 14 h. all

525002
525194
525265
525020
525083
525252
525144
525564
525033
500700

085
502850
175000
502850
200362

505901

505112
505150

- Per urgencies, a partir de les 1 es
heudecridaral p20292|
- Preparació pel part, posípart, cont
de gestació i informació sobre anti-
conecptiirs; heu de cridar al 9SS&Zl
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,MAXLMES IMfrnMES

LlQÏPSDaSBaQ

MARÇDEL987
-I sd parlâssim d'autoritat...
-Un batle que no cumpleix Ia llei.
-Independents de Maria.
-Part Forana: un mal que ve d'enrera.
-Pagina BfbUca: Paraules del Bibe.
-Natura:Som nosaltres, amos i senyors dels ani-
mals?
-Enquesta a^ alumnes de Ia segona etapa.

MARÇDE1.988
-L'obesitat.
-Cinc anys d'7Vutonomia.
-La Columna de Ia Llengua:apedregar les
teulades pròpies.
-Sa Xerradeta amb Ia Directiva de Ia Tercera
EdaL
-Sa Farinera.
-ELs antibiòtics.
-CasadekiVUa.

MARÇDELQ89
-La Societat Consumista:La margarina vegetaL
-Carta P.S.O.E. i resposta de Fent Carrerany.
-Arees naturals protegides.
-Pagina Sanitaria:Nutricio.
-Sa Xerradeta amb l'amo En MartI de Son
Monjo.
-Correu Obert:"El Diario de Mallorca" en Ia
Uista negra.
-Feim Carrerany: Excursió a La Trapa.

BOTlLLA

MARÇ DE 1.990
-Assemblea Oeneral de Fent Carrerany.
-La protecció del medi ambient:L'educacio
ambiental.
-Maria i el diccionari vermell de Llorenç
Capella.
-Sa Xerradeta amb Magl Ferriol, batle sortint.
-CasadekiVUa.
HSaRua9O.
-Benvingut, Jaume.
-Subvenció de Sa Nostra per a Ui compra d'una
casa per a Ia Tercera EdaL
-Feim Carrerany: Volta al Puig Roig.

MARCDEL991
-Memòria RA.M.:Les noces.
-Lliçons de democràcia.
-Ha mort Francesc de Borja MoIL
-Elverins.
-Sa Xerradeta amb l'amo Salvador Ribas, es
fomer de Sa RavaL
-L'amo En Pere des retratos: Retrat d'un retra-
tista retrobat.
H5aRua91.
-Feim Carrerany:Excursio a Ia vaü de Coane-
gra.
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j PDEMES IULUSbS GLÜSES QUE TOQUEN
PUNTS...

GLOSES QTJE TOQUEN PUNTS
Hem tomat conversar arnb l'amo en Joan Roig Queigla&, l'amo en Joara de Son Matet. HIl ha

co.npIit noranta anys. Maigrat aqüestes nou desenes, !'amo en Joan, conserva una intel.ligé-ncia i
una memoria envejables. HiI dóna una explicació d'algunes coses que recorda d'aquells noranta
anys d'existència. Al mateix temps agraeix a \a vida el do de poder viure encara. EHu, Pamo en Joan,
que tot el que conta es cert i segur i que és una completa verítat

N>s5tio p,ojos i content
de a noranta anys arribar
també de podcr explicar
un poc de Io que pass¿
des mando republicà
i des modo que va obrar
es mando que va actuar
es temps d'aquell moviment.

S'ajuntament república
que l'any treta-ü va entrar
es mando va agafar
en respecte i bona fama
tots empraven s;a manya
en forma d'un cos hunui
i tot es temps que va actuar
es mando republicà
ninguns es varen banyar
ses ung|es de sang humana.

Cuín entraren es "fascistes"
sa cosa va canviar.
Sis homes varen matar
j rnolts que en vare:: dur a tancar
i mos vwr^Ti calumniar
de rojos í comunistes
i eren unes coses tristes
el que a Maria passà
i a jo me varcn posar
"notat" a ses ¿eves llistes.

Com en Franco triomfa
repicaren ses campanes
i ses banderes republicanes
totes les varen cremar
i es "fnsoi*rtrt" vw ngafar
es tnando i s*- declara
amb sos seus modos d'obrar
gerit d'unes males entranyes.

Ni el dimoni que du banyes,
Io que eils varen fer, no fa_

Amb so t*iiseU pes carrers
pes poble se passejaven
dins moltes cases entraven
per prender-los uns dobbers
i per assustar4os- mes
d'un tir els amenaçaven
i de Io que eLs obligaven,
es "fascistes" no tornaven
ni mota ni interès.

Uns homes feien venir
qui de matons actuaven
i quan a Maria arribaven
tots els que eUs amenaçaven
un amb s'altre s'avisaven:
Hn LJebro torna ser aqul
i en lloc de en es llit dormir,
de ca seva abandonaven
i es "fascistes"disfrutaven
de veure que molts passaven
pena i por de morir.
I aixô és el que puc dir
d*s modo que ells actuaven.

Hn forma de b*mdolers
pes carrer se passejaven
i si es republicans xerraven
0 un poc els criticaven
un tassú ben ple donaven
d'oli de "ricino" i anaven
des ventre ben falaguers
1 per por de beure'n ne més
obeïen i callaven
i per conversar s'amagaven
a Uoc que ningú els ves.
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Això ja fa molt de temps
però em recorda ben clar
que me varen publicar
i me varen amenaçar
de prendre-me tots els bens.
I voluntaris i contents
a LlubI varen anar
i es jutge els va dir clar:
Jo trob que a Maria hi ha
mando d'un mal fonaments
perquè això de prendre bens
son coses i pensaments
d'una gent que vol robar.

De Llubí es presentaren
dos homes intel.ligents
amb molt bon comportaments
per "embragar-me" es bens
que a Maria els ho mandaven
0 més ben dit, obligaren,
1 quan a Son Matet arribaren
Io primer me demanaren
tots es meus procediments
emperò de Io des bens
cap ni un me n'"embragaren"
perquè veren i pensaren
que de Io que m'acusaven
culpa no en tenia gens.

Lo que feia aquella gent
un home admirat està
perquè varen actuar
d'una forma, brutalment,
s'any des quaranta per cent
hi havia molta de gent
sense farina ni pa.
I eUs tots sabien ben clar
que no varen respectar
el que Deu ens va deixar
escrit en un manament
i llavors públicament
per bons volien passar.

A dins sa meva memòria
tot gravat me va quedar
si jo ho sabés controlar
ho faria publicar
escrit damunt una història
i tothom veuria s'odi
que es "fascista" declara
i per causa des seu obrar
molta de gent va passar
ses penesdel purgatori
i que descansin a Ia glòria
sa gent que varen matar.

Gràcies Tamo en Joan per recordar-nos aquesta cruel i trista història. Que ía lliçó que ens donau sia
per no repetir mai més aqueixa classe d'atrocitats.
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Hl passat dinnarts dia 25 de Febrer tingué Uoc Ia tradicional Rua Escolar. Hl temps no va acom-
panyar ja que tot el dia va fer brusca per Ia qual cosa es va haver de modificar l'itinerari i el Uoc
'l'aetuiK_-io del grup animador "Pam i Pipa": Ia festa havia de ser a Ia Plaça perova acabar a FHscola
de Baix. L·esfes·ses foren encertades i divertides, conseqüència de moltes hores detreball i dedi-
cació de mares, mestres i aLlots.

La festa fou organitzada pel Claustre de Professors de C.P. A,Monjo i hi col.laboraren TA.P.A.
amb coques de tallades i begudes i l'Ajuntament de Maria amb el grup d'animació.

AquI teniu Ui mostra gràfica d'aquesta festa.
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LA BANDA DE MUSICA
DE PETRA
Membre de Ia

FEDERACIÓ BALEAR DE BANDES DE MÚSICA
I ASSOCIACIONS MUSICALS

UNIÓ MUSICAL DE PETRA
La Banda de Música de Petra sorgeix el 1980 de l'entitat cultural
Unió Musical de Petra. De llavors ençà ha donat un centenar de
concerts a Petra i .als seus voltants. La integren quaranta persones
que destaquen per Ia seva joventut, essent l'edat mitjana de quin-
ze anys. Participa o les trobaaes anuals de bandes organitzades
pel Consell Insular de Mallorca. Te un repertori de més de cent
peces, reconegudes i afamades partitures clàssiques i modernes,
creades o adaptades per a banda.

P R E S E N T A

CONCERT
TEMES DE CINEMA

PRESENTACIÓ
La defensa d'un bagatge cultural sols resulta viable per l'engrandi-
ment en profunditat i en altura del contingut d'ell mateix.
En un intent de servir rigorosament els besllums de projecció futura/
3mb el present programa, volem afirmar i fixar Ia dimensió de Ia
íasca presa. •
La Banda, conscient de Ia força d'una autèntica diversió, i del risc1

que també comporta tota experimentació nova i al temps agosara-.
da, no dubta d'incloure al seu ¡a ample repertori, els temes de
cinema més representatius d'aquesta ¡ove generació, els quals,
han preparat amb especial estima per a tots: socis i simpatit-
zants.
La vostra presència serà el miilor ajut per aTnantenir h il·lusió i les
ganes de superar i aixecar el nivell en cadn nova actuació.

jGràcies!
LA JUNTA

A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL
MARIA DE LA SALUT

7 '»»a 8
DISSABTE MARÇ VESPRE

ENTRADA LLIURE

PROGRAMA

THE PINK PANTER
(La Pantera Rosa)

CLOSE ENCOUNTERS OF
THE THIRD KIND

(Encontres a Ia tercera fase)

SUPERMAN

E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL
(E.T. L'Extraterrestre)

Mancini-De Meij

J. Williams

Arranj.: J. Cacavas

Ken Thorne
Ar/ M. Cano

J. Williams
Arranj.: F. Erickson

Muntatge i coordinació vídeo:
Pere J. Florit Moragues

Bartomeu Pou Rubí

Director:
PERE SIQUIER PONS

"IaCaixa
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Carrerany Esportiu
CONFERENCIA. SOBRE MEDICINA DEL
CICLJSME.

El passat divendres dia catorze de febrer,
al saló d'actes de l'edifici de Ia Tercera Edat,
sota l'organització del Club Ciclista Maria de Ia
Salut, es va desenvolupar una conferência
sobre medicina del ciclisme, a Ia qual hi assis-
tiren quasi un centenar de persones arribades
de tota Ui comarca, les quals ompliren totalment
lasata.

A partir de les set i mitja del capvespre, es
va projectarun video-resum de Ia passada e-
dició del Tour de França, el qual va esser seguit
amb molt d'interés per part dels assistents. Una
hora desprès, a les vuit i mitja, Teo Cabanes,
especialista en medicina esportiva i metge de Ut
selecció nacional olímpica, i Tomeu Mart, de Ui
mateixa especialitat i metge de Ia Federació
Balear, demostraren els seus grans
coneixements sobre Ia temàtica, a traves d'unes
explicacions basades sempre en Ia projecció de
diapositives que tambè presentaren.

Ja eren quasi les deu del vespres quan fina-
litzaren i passaren a entregar els resultats de les
trenta-tres revisions mèdiques efectuades el
passat dia dos de gener aLs esportistes del Club
Ciclista.

LA NOVAINDUMENTARLA.

En el transcurs del present mes de març, el Club
Ciclista Maria de Ia Salut rebrà Ia nova
indumentària de competició per a cada un dels
equips de Ia temporada 92: femenf, masculí i
social. EIs nous maillots presenten diferencies
importants respecte els anys anteriors; ta base es
blanca, acompanyada de groc als laterals i
ratíles vermelles a ta part superior. A més, l'escut
del Club, hi haurà el de l'Ajuntament i el seu
nou anagrama.

L'equip masculí, alevins, infantils i cadets,
lluïran Ia publicitat dels restaurants "S'Hostal
des PIa" i "Ca'n Gafet", a més de irVestisport",
Ia firma comercial que ens fa Ia roba. Les com-
ponents de Ia formació femenina defensaran el
nom de "Desa-Grupo Tecnansa". Finalment,
els socialslluïran "JumboTours" alsculots 1
Pretensats Antoni Carbonell i "Transports i
Excavacions Fonthisa".

Des d'aquí, volem manifestar públi-
cament el nostre mes sincer agraïment a totes les
entitats i firmes comercials Ia seva aportació
econòmica i el seu recoltzament i confiança
depositats en els esportistes i l'equip humà del
nostre Club Ciclista.

Club Ciclista Maria de Ia Salut
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Correrony
FONTHISA HA ACABAT LA LLIOA I
COMENCA EL TORNEIO PWMAVERA.

Amb el partit disputat al camp de "Ca's
Vicari", a Ia barriada del Secar de Ia Real a
Ciutat, Fonthisa va donar per acabada Ia seva
participació a Ia lliga 91/92 del futbol
d'empreses. Com es pot veure a Ui classificació
final, s'han aconseguit 11 punts, millorant en
molt l'actuació de Ia passada temporada, si bé
no ha estat Ia que es tenia prevista aUa pel mes de
setembre de l'any passat. Al final no s'han pogut
aconseguir els 15 punts dels que xerraven a
l'anterior edició de "FENT CARRERANY".

Ara ja haurà començat el Torneig de
Primavera-IV Memorial Jaume Fullana. Ha

Es Forat
Rte. Tropical
El Porvenir
Comercial Mari
AficionadosConsell
Casa Reg. de Murcia
FC Bar Martorell
LaPenyaT.Crespí
Fonthisa
UDSonO!iva
Autoescuela Levante

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
16
13
10
8
8
7
5
4
4
3

0
1
3
2
5
4
5
3
3
2
2

3 78 14 34
3 77 25 33
4 48 38 29
8 42 38 22
7 34 28 21
8 49 46 20
8 39 44 19

12 27 55 13
13 39 81 11
14 32 71 10
15 31 56 8

0

.D DOi illJ
quectat enquadrat en el grup C ! e! srus rivals
¿on: el Sant Marc, de Sineu, els Aficionats ue
Consell, el Veteranos del FerrioIense, i el
equips de Ciutat, Puertas Sanz, F.C. Martore.l i
tJ.D. Son OUva; en total set equips. Podern uii
que el millor classificat dels equips esrnentats és
el Sant Marc, i que Ia resta ha tingut una pun
tuació semblant ais diferents grups en els que
han jugat. Vlst els punts aoonsep,uits pels equips
colistes d'aquests grups, podem dir que ei
pTuos eran més fluixos que «1 que tenia
Fonthisa, ïa qual cosa pot t'er tenir alguna
esperança de cara a una bona dassit'icacio. /V^a
bé, ja se sap que diversos factors inr<:rvf-n^-i »
l'hora de sortir a un camp de futbo) a dteputar tl<?
dos punts en joc, i poden t'er que les il.Jusions
d'afguns no es converteixin en realitat De cara a
n'aquest torneig, en el que es varen voler apun-
tar Ia majoria dels jugadors de Fonthisa, es
poden realitzar S fitxages i per ara no n'hi cap de
concretat. Son!.

Jaume Mestre.
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CARRERANY
EXCURSIO A SA TORRE PICADA

Hl passat Diumenge, dia 9 de Febrer,
aiiarcm fins a Sa Torre Picada de Sóller.
Parttrem arriD cotxe de ta Plaça des Pou a fes 9"3O
h. i cus dirigirem a Bunyoia on arribarem a les
11X25 ti. Berenarem i comprarem eIs tiquets del
tren que ens duria fins a SoOer. Agafàrem el tren
de les 1 l'lO h. i ens ajuntarem amb alguns mes
que havien agafat el tren a CiutaL En total érem
Ì&

Arribats a SoUer agafarem el tramvia per
anar al Port on arribarem a tes lZ3S h. Desprès,
a oía. ens encaminarem , costa amum, cap a Ia
Torre Picada, des de Ia qual es domina
qualsevol aproximació o moviment de vaixells
cap ai port, sobre un penyasegat impressionant
per Ia vertival caiguda sobre el mar. Un bell
paratge, t!pic de Ia costa brava mallorquina on
dinarem.

Cap a les 15*3O h. emprenguérem Ia tor-
nada al port, empresa fàcil, donada l'escassa
distancia i quc tot és baixada, on prenguérem
cafè i agafàrem el tramvia de les 16'3O h. que ens
dugué u Sóller i ens permeté disposar d'una
hora i mitja pervisitarel poble i anarde com-
pres. A les l&3O h. tomàvem esser al tnen que ens
portaria a Bunyola i als cotxes, després d'un dia
espléndiL

,̂ **«»•p:

EXCURSIO AL BARRANC DE Btt4L<U*ArX.
L'OFRE I ES CORNADOR.

El proper Diumenge, dia IS de Març,
tenim previst arribar fins al Puig de l'Ofre, pc-1
Barranc de Biniaratx.

mNERARI:

HORARIAFROXIMAT:

La partida serà a fes 8'3O h. des de Ia Plaça
des Pou. Es prega als que facin comptes de venir
que siguin puntuals, ja que l'excursió és llarg
ueta.

Onofre Sureda Ribas.




