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Maria és Maria. Maria cobral'atur però no

es vol aturar. El 28-M era igual que el 27. Les
màquines del clavegueram picaren tot el dia
sensepornimanies.Lesempreses,tranquiles.
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d'espatla al camp dels alls. Les treballadores
familiars assistint als seus encomanats. EIs pi-
capedrers damuntl'andamiatge, alcarrer. fent
façanes. L'estany obert.

Quasi tot mort. groc. a fayor del capital, re-
colzant els grossos, essent o volent esser de Ia
pdft8ftal. Teta! in*e0nffit0n0UL t**nalUfc
davant l'or i venuts a l'ambició indiviouaüsta.
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VMTGE A ANDALUSIA.
Va esser una setmana meravellosa.
Era el 3 de Maigquan disset alumnes de

Maria (amb dos mestres i dues mares) i divuit
alumnes de Lloret (amb eI seu capellà, el mestre
i Ia seva dona) partirem del port de Palma cap a
València. Dins el vaixell ens ho passarem molt
bé, malgrat que algü es va marejar, ja que feia
molt mal temps i el vaixell es movia molt.

Després de nou hores i mitja de recórrer el vaix-
ell de part a part arribàrem al port de València.
Agafàrem les maletes i partírem, amb autocar,
cap a Granada. Això ja era el dilluns dia 4.
Després de tot el dia de viatge arribarem a
l'hotel "San Gabriel" de Granada. Ensho
passàrem molt bé. El que no ens va agradar gens
va esser el sopar. Després de sopar anàrem a
jeure, i dormírem tota Ia nit, malgrat que els
telèfons de les habitacions no paraven ni un
minut.

Després d'una nit plena d'anècdotes i di-
versions arribàrem a dimarts dia 5. Anàrem a
TAlhambra on veiérem l'exposició "AI-An-
dalus", que no ens servI de res, ja que eb: mestres
no ens podien explicar res, perquè estava pro-
hibit.

i^-.-i iArffiwsfdiacnyyomuonSarm<sff/perla nrf
varem fer molta bonda, sinó... que ho diguin els
rnestres!

Arribà el Dimecres i a les sis i mitja del matI
partírem cap a Sevilla. A les deu arribàrem a
l'Expo'92. Quan veiérem allò vam quedar es-
pantats. En Ia meva vida no havia vist mai una
cosa tan preciosa. Hi havia mcJtIssims de pavel-
lons, però entre tot el dia tan soIs ens donà temps
de visitar-ne set. Entre ells hi havia els de Xina,

Gr*n Bretanya. Espanya, Alemank, @afett$,
XiIe (on hi havia un gran iceberg de gel natu-
ral).

AUe era preciós Pujàrem a(hm rr>onors>'tt
on des d'ell es veia tota l'Expo, l'Illa de Ia Car-
tuja... I també pujàrem al famós ascensorde
l'Expo.

Aht Se m'havia oblidat dir que se'ns va
perdre un al.lot de Lloret. Ho vàrem dir a Ia
policia i, amb cotxes i helicòpters es posaren a
cercar-lo. Al cap de tres hores de nervis, Ia
policia el trobà. Agafàrem l'autocar i partírem
cap a G5rdova. Hi arribarem a les dues de Ia nit,
i encara havíem de sopar. Aixòja era a l'hotel
"La Lancha". El dijous visitàrem Ia Mesqiiita.
Es molt bonic i entretingut. La Mesquita té
moltes columnes i et podries perdre entre elles.
El capvespre el tinguérem lliure i passejàrem

tots per Ia ciutat de Còrdova, on ens ho
passàrem benissim. Tornàrem a l'hotel, el
vespre i... Quin sopar! Ens donaren bistecs amb
patates. Va esser el sopar més bo de tota Ia set-
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mana.
Arríbá el divendnes i ens passàrem tot el dia

dins l'autocar, pcr arribar a València. El vesprc
anàrem a passejar per ta ciutat. Ah! Vàrem anar
a sopar a un restaurant xinés (però Ia majoria
anaren a una pizzeria). Hns donaren un menjar
bonIssim. Si tenim l'oportunitat d'anar a
València, segur que tornarem al restaurant
xinès.
- ' - - -'tóÉrí« tes>*dutzjerMgfffaremefvtfixeiicap «
Palma i a lesvuit arribàrem a Mallorca. AquI
s'acabà el viatge. Vàrem dlr a reveure als alum-
nes de Lloret L.. cap a Maria a dormir! Respecte
als alumnes de Lloret cal dir que són meravel-
losos i que esperam esser tan amics seus ara com
ho fórem durant el viatge.

I què més hem de dir? Doncs, visitauu
l'Expo de Sevilla!.

Isabel Vanrell

Fins aquf el relat de N'Isabel. Per no ser
pesats reproduirem just extractes dels altres re-
lats:

**AKTIVA T VAfXTiT j .•
- "Havíem d'anar a l'expo junt amb els

alumnes de Lloret de Vista Alegre. Amb aquells
alumnes o amics nostres, ens havíem vist dues
vegades: el 24 d'abril, els de Maria férem una
petita excursió fins a Lloret amb bicicleta i els de
Lloret el 28 vingueren fins a Maria." CMargalida
Perelló)

- "Quasi un mes abans ja començava a
sentir l'olor deI nostre somniat viatge a J'hora de
prepararia ruta que seguirfem i quan recollia
tota Ia documentació que trobava per a
conèixer des d'aquI un poc el lloc que
visitariem.

La intranquilitat augmentava així com
oassaven els dies de Ia primera setmana del tri-

mestre i, arribà el diumenge 3 de Maig!, dia de
l'inici de l'esperat viatge. Les condicions
meteorològiques d'aquest dia foren Ia causa de
què pujàs al vaixell un poc temorosa, amb destf
a València.

Al matf segUent desprès dd desembarc ens
acomodàrem a Fautocari emprenguérem un
llarg camf cap a Granada que durà tot el dia. A
aquest llarg cam! vaig poder observar el con-
trast del verd de l'horta valenciana amb el verd
sec delsgrans oliverars andalusos i tambè un
gran contrast en el relleu. Quina sensació més
estranya em produí l'observar "La Sierra Ne-
vada"! Pareixia que em posava a tremolar en ple
mes de Maig," (Antònia Maria Sureda)

ORAMAF)A-
- "El segon dia, dimarts, visitàrem

Oranada. Hl matí anàrem a "La Alhambra, un
grandiós i bell paIau. Tothom es va quedar
sorprès al veure tan bella construcció. Al
capvespre seguirem dins Ia mateixa ciutat anant
a veure Ia tomba dels reis Catòlics. Lavors ens
deixaren temps lliure per contemplar Oranada
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amb mes tranqullltat." (Marlbel Font)
- "Després tornàrem a l'hotel "San Ga-

briel". Quan vàrem haver sopat tinguérem una
hora lliure.

Tot seguit, acabada aquella hora. els
mestres en Joan i en Magí ens varen trobar dins
una habitació. HlIs es pensaven que feia cosetes,

però en Martí, jo i altres persones jugàvem a
cartes" (Joan Carbonell)

EXPQ LrNfTVKR$AL PE SEVILLA:
- "Això me va encantar, i estic d'acord amb

Ia propaganda aquesta que diu: "Tienes que
venir, Hay que ver-lo." Es sa pura veritat perquè
és una experiència importantíssima". (Margal-
ida Mas)

- "Allò era meravellós, grandiós, extraor-
dinar, no tenc ni paraules per explicar-vos-ho.
Hi passàrem tot el dia, però el temps encara no
ens bastà per veure ni una petita part de
l'exposició. Tots nosaltres visitàrem pavellons
com el d'Alemanya, on hi havia un petit resta del
"MurdeBerlIn"; eldeXile,on estrobava un
gran iceberg, que és una massa de gel grandi-
osa; el de Bafears que dins ell hi havia una expos-
iclo de fotos dels patls de les cases antigues de
Palma i un gran ascensor amb una pantalla de
dins que ens mostrava un reportatge de les illes;
el d'Espanya on hi havia una exposició dels
quadres antics i moderns més importants del
país." (Maribel Font)

CORPQBA:
- "La Mesquita i el carrer de les flors varen

esser el que més em va impressionar. La Mesqui-
taamb Ia seva gran quantitat d'arcs de colors,
combinant-se entre ells. és fabulosa. I en quant
al carrer, és el carrer amb el que sempre he
somniat. Tot ple de flors i més flors, molt ben

cut4ades i souwnírr perateforasters. Aqufva ¿er
on voig comprnr els regals de ceràmica als fa-
miliars." (Maria de Ia Salut Monjo)

- "El matl vàrem visitar Córdoba, "La
Mezquita de Córdoba". En Joan Capellà expli-
cava cada cosa que era. L'horabaixa vam tenir
temps lliure per poder visitar Córdoba.

El mestre Tlà de LJurito em va pegar una
bufetada perquè havia comprat un capell i el
xuleava." (Joan Carbonell)

PiT <=: MENIJARS:
- "Al vespre, ens donaren quatre fideus

amb molt de brou per sopar i després baixàrem
a Ia ciutat per fer una volta." (Margalida Perelló)

- 'HTbts fèiem cara d'oi perquè no ens agra-
dava el sopar." (Margalida Mas)

- "Arribàrem a València morts de fam.
Molts anaren a fer una pizza però els que no els
agradava anàrem a un restaurant xinès, que no
em pensava que el sopar fos tan bo. Fou
bonIssim!" (Maria Ferriol)

PESPEPDOA:
- "El divendres tothom estava trist, per

tants de motius:
* per despedir-nos dels de Lloret.
* per anar-nos d'Andalusia.
* perquè amb els nous amics havIem fet una
nova amistat." (Maria Magdalena Femenia)



œNrCARRBRflNY^i<130) Jüng¿1992

ANTONIA TORELLO MARTI,
MESTRE I REGIDORA DE SANITAT.

Comversarn annb Antonia Torello, Ii
demanam per fer-li unes preguntes i diu que no
Ii agrada gaire sortir a Ia "palestra". HlIa és
treballadora de l'ensenyament aquI, a Maria, té
32 anys, casada amb cn Bartomeu i tenen unnin
preciós. Hs amable i cordial i din's Ia casa de Ia
VlIa coordina els afers de Sanitat i Assistència
Social.
- Començaríem per allò que heu escollit com a
professió: l'ensenyamenL Ja es comença a posar
en pràctica Ia nova reforma. Què pensau
d'aquesta nova manera d'ensenyar?
* En primer llpc crec que encara està molt verd
cot. Fins a final d'aquest curs 1 a principis de
s'altre no sabrem massa clar com comença
aquesta educació primària que ja s7ha de posar
en practica a partir del cuns 92-93.

yi haurà nova estructuració del sistema
educatiu: començant per l'educació infantil (O-
3 i 3-6 anys), s'educació primària (de 6 a 12
anys), educació secundària (obligatòria de 12 a
16 anys i batxillerat o formació professional de.
16 a 18 anys) i estudis universitaris.

Es dobblers mouen masses i
més dobblers

Crec que es nous conceptes i procedi-
ments de s'educació primària, només seran una
novetat relativa ja que*fins ara es vénen apUcant
de manera molt similar dins s'ensenyança.
E>iuen que es reduiran es conceptes i donaran
molta importància a s'aprenentatge i aptituds.
AixI com ensenyar l'educació per Ia pau, amor,
ecologisme, respecte, adquisició d'hàbits, etc.

Hi haurà unes àrees obligatòries que es tre-
ballaran de manera global i tenint en compte el
ritme d'aprenentatge de cada nin crec que
s'avaluació seguirà essent continua i global.
- Creis que l'ensenyança serà més humana, en el
sentit de què, com deis, no només s/ensenyaran
conceptes o coses, sinó que es desenvoluparà Ia
personalitat del nin, els sentiments, les qualitats
amagades, les aptituds practiques, ctc?
- Crec que sI que pot esser més humana si es
dóna molta d'importancia a les aptituds.
- Essent mestra i mare de família vos
demanaríem que opinau de Ia jornada intensiva
que ja funciona a al^unes escoles. Serà conven-

ient pels nins, pares i professors?
* Crec que depèn de mofts factors personals. Jo
no hi he fet feina cap curs i potser no ho pugui
jutjar molt bé, però crec que es nins, sobretot es
més petits, quan duen tres hores de feina a
s'escola ja necessiten descansar i sl els exigeixes
més des que poden donar, no rendeixen. Es fa
mes difícil Ia motivació i sa seva atenció.

Per altra part, Maria és un poble on sa gent
sol dinar d'una a dues. Si es nins sortissin a les
dues, dues i mitja ja no podrien dinar en família.
cosa que pens que és bastant important
* Com veis el passat, el present i el futur de
l"escola de Maria?
* Jo tenc bons records de quan anava a escola,
encara que es procés d'aprenentatge era molt
diferent d'ara. Tant abans com ara hi ha un
fracàs escolar més alt del que voldríem. Bs mo-
tius poden venir des sistema educatiu, des
mestres, de factors socials, individuals i famili-
ars. Aquests darrers tenen molta importància i
hauríem de mirar d'evitar-los amb ajut de
s'escola, serveis socials, gabinet
psicopedagògic i altres. Pens que aquest curs, sa
nostra escola ha sofert una gran punyida amb Ia
supressió d'una unitat d'EOB. Això ha fet agru-
pardos nivells (tercer-quart i primer-segon),
que abans, per Ia seva baixa matrícula es podia
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treballar molt bé i respectar més Ia individuali-
tat de cada nin.

Crec que l'escola lluita per una formació
integral dels nins, és oberta i ses activitats van
encaminades a fer-ho. Hn es futur podem seguir
tenint problemes d'haver de fer agrupaments
de nivells degut a lcs perspectives de baixa
matricula.
- Sou regidora de Ia casa de Ia vite. Vos sentiu re-
sponsable per aquest vot de confiança?
* SI, i per això procur fer feina pes poble.
- Creis que el grup de govem cerca només el bé
del poble?
* Sempre ha estat el nostre interès fer feina pes
poble, però per fer es "bé" legalment, a vegades
alguns poden creure que els fan mal. Jo pens
que sa gent des poble és qui més bé pot jutjar
això que em demanau.
- Quines coses prometéreu a Maria que no heu
complit o no pensau complir?
* Després des primer mig any dins s'ajuntannent
férem un balanç del que havíem fet i sens dubte
que hi havia moltes coses per millorar. E>ins el
juliol tenim previst tornar passar comptes i
veurem que queda per fer i si ho podem dur a
terme; tant Io presentat en es programa elec-
toral com coses noves que han anat sortint. De
totes maneres crec que encara hi ha temps per
acabar moltes feines. Només duim un any dins
s'ajuntamenL
- Sabem que sou Ia regidora encarregada dels
assumptes socials. Quines activitats estau real-
itzant i quins son els projectes de futur que pen-
sau dur endavant?
* Tenim una sèrie de projectes en funcion-
ament:

Servei d'informació, orientació i asses-
sorament.

Servei d'ajuda a domicili.
Menjador social.
Prevenció i tractament de ses toxico-

manies amb un conveni Creu Roja-A,T.A.
Projecte d'integració dels disminuïts i

eliminació de barreres arquitectòniques.
Foment des voluntariat i cooperació so-

cial.
Col·laboració dins es consell de salut de sa

nostra zona.
Dinamització de ses activitats de sa Ter-

cera Edat. Tenim previst a curt plaç organitzar
es consell de benestar social i accelerar sa cons

Totes ses masses fanmal

trucció des menjador social aixI com adecentar
provisionalment sa cuina des menjador.

Potser n'hi hagi d'altres que ara mateix no
record.
- Com funcionen ara el menjador social i ses tre-
balladores familiars?
* Es menjador ara té uns quaranta usuaris ap-
roximadament i sa majoria reben es menjar a ca
seva. Hi ha un comité encarregat des funcion-
ament i aquest està format per una part de vorun-
tariat, personal laboral, representant de Ia ter-
cera edat, assistent social, batle i regidor de
serveis socials.

A. sa cuina hi fan feina dues persones
durant cinc hores diaries i una tercera persona
per substituir els dies lliures, baixes o vacances.

Es serveis d'assistència domiciliària es una
ajuda social púbÜc que actua dins ses cases amb
ses famílies per atendre ses mancances que hi
pugui haver o produir alguns canvis. Es procés
que es segueix per obtenir aquest servei és el
següent: s'assistent social rep sa demanda. Fan
una baremació (aprovada pes plenari*de sa
Mancomunitat des PIa). Es fa una -visita
domiciliària amb sa treballadora familiar.
S'assigna un número d'hores i dies.

En aquests moments hi ha vint-i-un casos
atesos per aquest servei i t'res estan en llistat
d'espera. Es destinataris són tota Ia població i

Famuia. amistatisalut són coses
importants

ses funcions de ses treballadores familiars són:
assistencial, educativa, preventiva, sanitària,
curativa i rehabilitadora.
- Quan es pot trobar i quin és el camp de treball
de l'assistent social?
* A s'assistent social eI 'poden trobar a
s'ajuntament es dijous de 9 a 1 hores, i ses seves
funcions crec que no es poden delimitar molt.
Entrc scs més important crec que hi ha sa infor-
mativa, assistencial, tramitació i gestió, pre-
venció i formació.
- Creis que Ia gent de Maria està assistida, els
malalts i vellets estan atesos i el metge es troba
quan es necessita?
* Jo crec que tots voldríem més assistència,
però, segons les demandes fetes a l'assistent
social, ses possibilitats de ses treballadores fa
millars, veig que està un poc cobert. EIs cassos
d'espera pens--am donar-los solució prest. Po-
dria esser que si formam el Consell de Benestar
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Social sortfs un voluntariat per recolzar
aquestes tasques. Sanitàriament estarn atesos
bàsicament, encara que amb molta
d'incomoditat. Kl desplaçament al PAC de Si-
neu éet una pegp grossa. Oe tes 9 a fes 15 hores i de
dilluns a divendres poden trobar el metge al
centre sanitari de Maria. A partirde les 15 hores
i el cap de setmanahem de dirigirnos al PAC de
Sineu o cridar al telèfon 52O292.

Sa pediatra ve es dimarts i dijous, de 12 a 15
hores i ets altres dies passa consulta a Sineu.

Formam part del consell de salut que es re-
uneix a Sineu juntament amb Costitx, Lloret i
LJubf. Una de les seves funcions és debatre els
problemes relacionats amb Ia humanització de
l'asslstencla que rep el ciutadà.

Hi ha una bústia de queixes i suggeriments
al centresanitari per poderreunirinformació
de sa gent des poble. No sé si és per por o perquè
tot va molt bé però aquesta bústia no té massa
pressa.
- Vos sou casada, esposa i mare. Què pensau del
matrimoni, Ia família, el divorci,
l'avortament^..
* Hs matrimoni el veig com un lligam que es fa
voluntàriament per amor i per llarg plaç. Im-
plica una vida diferent i qualque sacrifici.

Si un moment donat sa convivència es fa
impossible perquè ni hi ha amor o per fer^se mal
un a s'aftre o a sa famfMa és millor rompre aquest
lligam, ja que hem de ser lliures amb ses nostres
decisions. Ho veig més delicat quan hi ha fills.

Sa famflia, s'amistat i sa salut són ses coses
més importants que poden omplir una família.
Hem de lluitar per a conservar-ho.

Avortament? En primer lloc crec que és
molt necessària una consciència inicial i par-
ticular de si es vol tenir un fill o no. Tots es
problemes que puguin venir després ja siguin
de salut, socials, familiars, etc, serien acciden-
tals i bens justificats per avortar i no fer mal a sa
mare, fill o altres persones implicades. E>e totes
maneres crec que cada cas és un mon particular.
- Endemés d'esposa i mare sou dona. Què
opinau sobre el masclisme i feminisme?
* Totes ses masses fan mal i com que homes i
dones som o hauríem de ser persones lliures,
crec que ens hem de respectar per esser-ho mes
i no fer tantes diferències.
- Ha de ser totalment lliure Ia dona o l'home ha
de ser el seu senyor, el cavaller, el seu amo?
* Crec que sa dona ha de ser igual a s'home.
Com a persones tenim el mateix dret de lliber
tat, però per desgràcia hi ha cassos que no són
aixi.
- La dona de Maria calla, sofreix i fa Ia seva o
cerca agrupar-se i aUiberar-se?
* En el passat crec que sí, però ara les coses van
canviant.
- Creis que en general Maria ha estat i és
mascUsta?
* Hi ha de tot com per tot, però sa tendència
hauria de ser Ia de cercar Ia Uibertat personaL
- Diuen que, en un moment de Ia vostra vida,
estareu a punt d'entrar a l'Opus Dei. Es veritat
això?
* No. No és veritat, però cosa hi ha. Quan tenia 13
o 14 anys ens convidaren a Ia nostra comparsa
(que érem nou o deu) a anar a unes reunions i
ens xerraren de l'Opus Dei, del seu fundador i
altres coses. Hn aquesta edat noltros no teníem
el cap per aquestes coses i, entre totes, vàrem
decidir no tornar-hL
- Què pensau d'aquesta secta i del seu nou
beato7
* No Ia conec massa. Sent que diuen que volen
guanyarel cel i fer-loguanyarals altres. Però
crec que hi ha moltes maneres de fer-ho. EIs
doblers mouen masses i més doblers. Crec que
l'Escrivà tenia afanyde protagonisme i Ii han
aconseguit. Per ses coses que he sentit aquests
dies sa beatificació crec que ha estat un poc
farsa. De totes maneres crec que per esser beatos
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Sdbeatlficacló de José Maria
Escrivà de Balaguer ha estatuna
farsa

o sants haurien de tenir molts més mèrits i això fa
pensar un poc amb tants d'altres sants que ja
tenim. Entre tot això i darrerament el Vaticà ha

fet molt pes turisme romà més que qualsevol
campanya publicitària.

Grades, Antònia, per haver volgut contes-
tar a totes aquestes preguntes, a vegades un poc
impertinents. Us desitjam que sigueu bona do-
na, bona esposa, bona amant del vostre marlt,
bona mare. bona mestre, bona regidora i bona
amiga de tothom.

Pere Fons Pascual.

LLIBERTAT RELIGIOSA
Avui em limitaré a transmetre dos docu-

ments per aclarir el problema de Ia llibertat re-
ligiosa. Ho faig perquè no hi pugui haver ningú
que es senti obligat a pertànyer a una o altre
religió, a una o altre secta, etc. E>iu Ia declaració
universal dels drets humans, proclamada l'any
1948, en l'article 18: "Tota persona té dret a Ia
llibertat de pensament, de consciència i de re-
ligió; aquest dret comporta Ia llibertat de can-
viar de religió o de convicció i Ia de manifestar-
ies individualment o en comú, en públic,
mitjançant l'ensenyament, Ia predicació, el
culte i l*acumpliment de ritus".

principals religions del món

naturals
pròpies dels pobles prehist.
o dels primitius actuals

culwrtlt
lhqades a un determinat poble
o cultura, estructurades sobre
una mitologia o una filoso<ia
mitològica i, sovint, organit-
zades jeràrquicament

animisme
totemisme
xamanisme

asteques
maies
inques
elamites
hurrites
hittites
tumeris
babilonis '
egipcit antics
greco-romans
celttt
germanies
eilaus
xintoisme
runduitme

vedtsme
bramaniirrw

p*ru>nmls
tundsdw per un panonatge
hiit., lligadtt a una font
doctrinal (canon) i estruc-
turades «n societat (j*rtr-
qu>tzada)

budisme cisur, pu
shikume compartir Ia
jainisme
taoïsme (Xina)
confucianisme
mazdéisme
judaisme

cristianisme

catoliciim«
protestantisme

ortodòxia

pre-calcedonuni

islamisme
xi'itei
sunnuei

Pere Fc

luteranitme
calvinisme
anglicanisme

monofiïiime
nntorianiïme

El ConciK Vaticà H, l'ony 1965 proclama Ia
declaració sobre Ia llibertat religiosa i
Panomeiia "Dignltatis Humanae". En el
capítol 2 diu: "La persona humana té dret a Ia
llibertat religiosa. Aquesta llibertat consisteix
en què tots els homes quedin lliures de coacció
ja sigui per part de persones particulars, grups
socials o de qualsevol poder. Que en matèria
religiosa no s'obligui a ningú a obrar en contra
de Ia seva consciència, ní se Ii impedesqui que
actui segons Ia seva consciència, en privat i en
públic, sol o acompanyat. La llibertat religiosa
té el fonament en Ia dignitat de Ia mateixa per-
sona humana".

Aquests documents ens ajudaran a en-
tendre que en matèria re!igiosa som lliures.
Podem pertànyer a Ia religió que voIguein o no
estar afiliat a cap. També podem canviar de re-
ligió si ens convencem que una altra és millor o
esta més en concordancia amb el que pensarn.
Crec que els distints pensaments religiosos hi
ha d'haver respecte, tolerància i harmonia. Se-
ria millor que cap religió governàs
políticament, estàs casada en cap poder ni fos
utilitzada percapgpvernant. Quecapreligió
s'enfrontés a una altra en dialèctiques ofensives
o guerres cruentes. Que cada un pugui seguir
lliurement el seu pensar i Ia seva consciència i
que tots els caps religiosos, si és que hagin
d'existir, puguin seure a Ia mateixa taula per



rasrTCARFERANV-ttX134) Jugtl992

DE NOT C
RAT .ANC ECQNQMIC

La comissió econòmica informa que des
del Juliol de 199O al Febrer de 1992 han erttrat
3.323.347 pts. i han sortit 3.248.190 pts. Aquests
doblers surten de les bacines i alguns donatius,
3SÛ.UÛÛ pts. de l'obispat, SÛO.ÛOÛ pts, a traves de
Jaume Santandreu i lOO.OOO pts. de
l'ajuntament.

Aquesta quantitat s'ha destinada,
endemés de al manteniment del temple i Ia rec-
toria, a acondicionar Ia capella fonda, patiet de
darrere el campanar, el campanar, quarto del
rellotge, corredor de darrere Ia sagristia, bany
nou al mateix corredor, aiguavés de davant de Ia
rectoria i un quarto de baix. Seguirem fent
obreta i informant-vos. No heu de menester dir
que tots estau convidats, no només a contribuir
econòmicament, sinó també a posar-hi les
mans. A vegades hi ha algun picapedrer que ve

a ajudar una tanda i ens cau ben bé. Però, com ha
estat fins ara, sempre ha de ser ben
voluntàriament, sense remugar ni sentir-se
obligats.

TT?OFtAr)A r>E PPxTTORS AI T*AT?RA>JC! PE
BINLAKLAPg

FeI a Ia seva cita de cada any, es va cetebrar
el dia 17 de maig Ia tradicional Trobada Inter-
nacional de Pintura en el fìarranc de fìiniaraix.
Aquesta va esser Ia septima edició i com les an-
teriors ja resultà tot un exit En aquesta edició es
varen donar cita un total de 135 pintors de diver-
sos indrets del món. En una jornada molt calo-
rosa, que no va esser obstacle ni per una gran
participació ni per l'ambient pictòric tra-
dicional, el resultat de l'obra creada va esser de
2OO quadres que des del passat dissabte dia 23 es
poden veure exposats a Ia Capella de les
Kscotepies.
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PT3T3RKNTACnQ PEL QTTADKRN NUM. 11
DE "ACTA"

ACTTA Fundació per a les Idees i les Arts ha
organitzat un acte per tal de presentar el quad-
ern nümero 11 "Les Illes Oblidades" a càrrec
d'Alexandre Forcades i Juan, Honorable con-
seller d'Economia i Hisenda del Govern Balear,
i Miquel Roca i Junyent, Sercretri general de
CDd L'acte tindrà lloc el divendres S de juny a
les vuit dcl vespre, a Ia sal d'actes de Ia Banca
March.

Hn aquest quadern, es recullen les
conferències organitzades els dies 4, S i 6 de
juny de 1991, al voltant de les transaccions
econòmiques, les interaccions culturals i els
acords institucionals entre les Balears i Cata-
lunya. Ha tengut cura de l'edició del llibre,
Isidor MarI i es compte amb el suport de l'Obra
Cultural Balear.

ELL

CQRREUS NQ FUNCTOMA DKT . TQTT BE

Per molt que es vulgui negar, Correus no
funciona tal com ho hauria de fer. Si fa poc a un
diari va sortir una noticia referent a què una
carta enviada des dels Hstats Units d'Amèrica
que tant sols duia ben posat al codi postal havia
arribat al seu destinatari, a nosaltres, els de
FENT CARRERANY, no ens van tan bé les
coses amb Correus. Cada mes enviam a un
subscritor nostre Ia revista i a l'igual que a tots
ete altres de Ciutat, posam CIUTAT DE MAL-
LORCA com a locafitat de destL E>ons bé aquest
sobre ens ha estat retornat amb un encuny posat
a Ciutat que a Ia part d'alt diu en francès "lieu de
destination manque" i paraLlelament diu en Ia
foraster"falta población de destino". Totes les

demés dades, inclús el codi postal, és correcte,
igual cada mes, i el sobre ha estat tornat.
Circumstàncies de Ia vida.

T?T Jg MT7RTT3NnT>re,JaS& OE CAMPING

EIs propers dies 10, 11 i 12 de Juny, els
alumnes de pre-escolar, primer i segon d'EGB,
se'n van a fer les seves activitats escolars al
Camping Patja Blava, de Muro. Repeteixen
experiència ja que el curs passat també hi
anàrem.

Esperam que s'ho passin molt bé i que en
tornar ens ho contin.

T .PtS r*A.<=:T7<^ DPtT . CARRER FQNTIRROIG

TREMOLEN
A causa de Ia maquinota foradacarrers, els

veïnats del carrer Fontiroig no poden deixar eIs
gerros damunt Ia taula, ja que el tremolor els fa
perdre l'equilibri.

Aguantaran totes?

COM Hj1, BAFCA NO N'HI HA CAP
H'l r«*i«««t Him*»f~rv»«| r4ia r̂i rí'»niif«t mf"? î

cap aIIn devers les onze i mitja de Ia nit,
començaren les campanes a repicar. N'hi hagué
molts que sortirem a veure que passava. Eren els
seguidors del Barça que celebraven Ia victòria
del seu estimat club, que a Ia fi, a Ia tercera, és
campió d'Europa.

CURS PE PROGOPEPENPENCIES PERA
TVyRTg?

Els tres primers dimarts de Juny tindrà lloc
a l'escola, si hl ha assistents suficients, un curs o
xerrades sobre els problemes de Ia droga i les
possibles actuacions dels pares davant aquests
problemes.

ET 5; PTNTORS Dfv T /ESCOLA VAN IVENEN
Quan ja tenIem l'edifici de l'escola de dalt

mig pintat, els pintors desaparegueren deixant
els poals, andami& i demés eines. Ara ha apares-
cut una altra brigada que està pintant l'edifici
nou, del qual just arreglaran Ia façana amb
finestres.
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JA L'HAN FETA:

Vicens Sernpere Campello i na Margalida Pira
Bstarellas, es casaren a l'església parroquial de Maria
de Ia Salut, el passat dia 23 de Maig,

En Miquel Femenies Monroig i na Margalida
Mascaró Sansó es casaren a l'església parroquial de
Maria de Ia Salut, el passat <4 30 de Maig.

Que el vostre amor no acabi mai.

V$2b^*^

m&nL-

^rr**77,

PtCAU^OL-

TK]JTQNS D'ÏNTERfiS

AJUNTAMENT 525002
Fax 525194

METGE 525265
UNlT.SANlTÀRIA (Cita Prèvia) 525594
APOTECARlA 525020
ESCOLA UE DALT 525083
ESCOLA UE BAlX 525252
CA SES MONGES 525144
LOCAL 3e EUAT 525564
PARRÒQUIA 525033
GESA INCA: AVARlES 500700
BOMBERS 085
AMBULATORI D1INCA 502850
SON DURETA(Centraleta) 175000
AMBULÀNCIES S.S. (INCA) 502850
AMBULÀNCIES 200362
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE
LACAlB (INCA) 505901
ADMINISTRACIÓ D'HlSENDA
DlNCA 505112

505150

PUNT D1ATEKdO CONTINUADA
DESWEU:
Carrer Ponent, número 3.
- Per demanar hora alservei dePedia-
tria heu de cridar de 8 a 14 h. albSS043l
- Per urgencies, a partir de les IS hores
heu de cridar al ^2O292J
- Preparació pel part, postpart, control
de gestació i informació sobreanti-
ooneeptius heu de cridar al E36624l
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C
JUNYDEL987
-Elecdons IO de Juny.
-Enquesta als nous possibles batles.
-I si parlàssim d'autorltat.
-El càncer, un« malaltia tabú.
-FuIl Dominical, davant les votacions.

JUNYDE 1.088
-El Foc és perillós.
-Parròquia.
-Sa Xerradeta amb l'amo En Toni Regalat
-Pàgina Bíblica: Confirmació.
-Poemes i gloses: Andreu Farteza.
-FeIm Carrerany: Excursió a MassaneIla.

JUNYDE 1.989
-La població a Maria: Breu anàlisi de l'estat ac-
tual.
-Pàgina Bíblica: Primeres comunions.
-Demografia: Mort de Mn. Miquel Estades.
-Sa Xerradeta amb En Tomeu de Deulossal.
-Nutrició: L'alimentació.
-Tercer aniversari de Fent Carrerany.
-Concert de piano, violI i clarinet a càrrec de
Joves intèrprets.

JUNYDE 1.99O
-S'ha destapat un merder.
-LJiçó de drogues.
-Memòria RA.M.
-L'amo En Tomeu "Persona de Poble 1.989".
-Sa Xerradeta amb n"Esteva Mas. es "Mister".
-Messes rfEstiu.

-Carrerany Esportiu: Vl PIa de MaUoeca.
-Feim Carrerany: Excursió al-Puig de l'Ofre.

JUNYDE1.991
-Memòria R^.M: La Fira.
-L'Educació, feina de tots.
-Maria a Ia Gran Enciclopèdia de Mallorca.
-El dolor.
-L'Arxiu d'Imatges de Ia Biblioteca Oabriel
LJabrés de Palma: La Col.lecció Pere Mascaró.
-Sa Xerradeta amb l'amo en Joan de Son Matet.
-Sunfiawers, una escola d'idiomes a Maria.
^3arrerany Esportiu: Francesc Mestre, campió
de Mallorca d'escacs cadet.
-Feim Carrerany: Excursió a l.ermita de Maris-
tela a Esporles.
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RUTES BALEARS, CONFLUÈNCIES
CULTURALS EN LA MEDITERRANEA.

Rutes Balears, confluèneies culturals en Ia
Mediterrània, és el tItol de l'exposició que Ia
Conselleria de Cuhura, Educació i Esports del
Govern Balear organitza conjuntament amb
l'Ambaixada espanyola als Estats Units des deI
passat 6 de maig i fins al 26 de juny al Centre de
Comunicacions del Fons Monetari Inter-
nacional de >Vashington.

El Fons Monetari Internacional, amb seu a
Washington, va escollir a Ia nostra Comunitat
Autònoma entre totes les de l'Estat espanyol,
com a màxim exponent de Ia producció
pictòrica actual i com l'àrea de confluència més
representativa de tots els corrents artístics con-
temporanis.

L'exposició reuneix un conjunt de 66
obres corresponents a 66 artistes nascuts i/o
residents a les Illes i unes 6O peces històriques
que il.lustren per si mateixes Ia història cultural
de les Illes Balears.

Les Illes Balears han estat des de
l'antiguitat lloc de pas i confluència de diferents
cultures, per raó de Ia seva situació privilegiada
en Ia Mediterrània occidental, que converteix
les illes en un pont natural. Des dels últims cent
cincuanta anys, els contactes internacionals
s'han intensificat i obert al món del viatge, l'oci,
el turisme i, molt especialment, Ia cultura.

A Ia segona meitat del segle XIX i fins a
l'actualitat, Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera són internacionalment conegudes
com a lloc d'estiu, però també com a residència
d'artistes i intel.lectuals de fama i prestigi mun-
dial: Rossinyol, Mir, Anglada, Sargent Sirver,
Hartung, Joan Miró, Calder, Frank el Punto,
Robert Graves, CeIa, Mfeuel Angel Asturias,
Aligi Sassu, Gnoli i tants d'altres, han lligat una
part important de Ia trajectòria creativa i per-
sonal a les Illes Balears, que han configurat i
acomodat el seu caràcter a aquestes especials
circumstancies.

Peraltra banda, i a causa de l'existència
recent de les institucions culturals o amb
competències en aquest camp a les Illes -
Universitat, museus, GovernAutònom, etc.-
que poden sistematitzar, capitalitzar i pro-
mocionar actuacions. Ia societat internacional
desconeix de fet l'enorme activitat creativa que
aquí té lloc.

El material bàsic està format per un« w-
lecció d'obres d'autors relacionats amb les Illes
per naixement o per residència. El nombre
d'obres exposades són seixanta sis. La selecció
s'ha fet de forma que hi estiguin representades
totes les tendències actuals.

La col.lecló contemporània
s'acompanya, a més, d'unes 6O peces tri-
dimensionals -escultures, ceràmica, orfebre-
ria, etc.- cada una de les quaIs representa un
moment cultural de Ia nostra història.
E>'aquesta manera el visitant pot identificar
l'esdevenir de les Illes Balears a través dels ob-
Jectes, des d'uns bronzes prehistòrics fins a una
escultura de Joan Miró.

Les obres provenen bàsicament de
col.leccions públiques de les Illes; Conselleria
de Cultura del Govern Balear, musesu de Ma-
llorca, Menorca, Arqueològic i Contemporani
d'Eivissa, Bisbat de Mallorca, Centre de Cul-
tura "Sa Nostra", etc... però tambe hi ha peces
de propietat particular.

L'exposició va acompanyada d'uns pa-
iiells explicatius que sintetitzen Ia situació
històrica, geogràfica, cultural i social de les Illes
Balears. Aixl mateix, s'ha fet un vtíeo d'uns, deu
minuts de durada que complementa Ia mostra,
amb l'exhibició de païsatges, arquitectura, ur-
banisme, etc. de les Illes.

PeI que fa al nostre poble, Maria, cal desta-
car Ia presència del nostre Pere Alemeiny apor
tant una de les seves obres a aquesta mostra.
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^yACORP AMB JAUME SANTANPREU^

El passat dijous 7 de maig. al diari UL-
TIMA HORA es va publicar un escrit d'opinió
signat per Jaume Santandreu damunt Macià
Manera i amb el que em vaig veure de seguida
identificat.

Si bé no sempre he estat d'acord amb en
Jaume, i supòs que no hi estaré amb totes les
actuacions que fagi en el futur, i vicersersa, he
d'esser sincer i dir que l'escrit que en aquesta
oeaaió va fer l'hauria signat jo mateix si ten&ués
Ia facilitat i Ia prosa del "pare". Baix el meu punt
de vista és un clar exemple del que ha d'esser Ia
defensa del nostre dret a l'autodeterminació
dins del marc d'un estat que pretén esser
democràtic i lluny de postures violentes per
ambdues parts.

Si bé el concepte de poble que jo tinc no és
tan extens com el d'en Jaume i es limita

BETgrQ*RRgWNy-a%i39)

geogràficament, estic amb ell en defensar l'In-
dependència del "nostre poble".

PeI que fa a Macià Manera, cadescun té Ia
seva opinió de Ia seva "figura" i a mf em sembla
que dur les sabates girades de peu. el poble
mallorquí, i amb el risc que això comporta, crec
que no camina ni amb Ia seva direcció ni ho vol
fer amb companyies com Ia seva.

Per altra banda i en relació a Ia pintada
apareguda a una paret de Maria i en Ia qué es feia
menció a Ia mare de Jaume Santandreu, si per
alguna cosa Ii serveix, pens que de pocja que
coses d*aquestes crec que les té superades, Ia
meva condena més enèrgica a accions com
aquestes, accionsen lesque perdesgràcia el
nostre poble té ja Ia seva petita tradició i que
escapen a comportaments cívics per passar a
essser part d'altres més "irracionals" quan insul-
ten.

Jaume Mestre.

Concuftdejçdaccíó
^*_S_E_S

- Pwd.n. partioipar al nncurat trtaa laa n.rn.n.. saaidante

al tar*a «unicipal d. flaria úm Ia Saiu» >.n.. límit d'adat^

•- La taaatiaa d. Ia r.d...i...ra llÉura, par* aa t.n.ri aoi

aa*pta al valar i>aginatiu 1 ariginal.

L~axt.n«ií dala trattali« aari nm a «ixi» da traa falia

aaarita par una eara.V<*<* ¿W/«*/¿ .

- EIa autara 4ala traballa antraqaran< din» un aabra tana«

laa aavaa dadaa paraanala, junta>ant i.t» l'abra. Oaapr<a

d'íaaar ragiatrata, aa pr.e.dirl a n..br.r l'abra al m.r.

1 taaitaá al aabra.

- CIa. eanauraanta padran antragar unlaa>ant un arigiral.

> Cl jurat aatara oa>paat par aat paraanaa, i patfra ëaela-

r»r daa>rt al eanaura, així cmm cancadlr maamm*itm, ai

ha traba adlant.

Cl t.r*ini a"adajiaalf finalitzarà al dia 7 da juny

a laa 13 h. a Ia Ubliataea Hurtcipal, al llaa da-

raeapel<.

Organiiza:
Bi6UOTCCx
CK)NfCiP^U

AJMtament 4
¿e i1anadel¿xAW
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arrero SDor
La victoria al PLA-92,cada vegada més prop

Presentació dels equips ciclistes de Maria:
Hostal des PIa - Vestisport i DESA-Tecnansa

Al número anterior de FENT CARRERANY,
comentàvem els esdeveniments i els
resultats de Ia primera jornada del
"Trofeu Pla de Mallorca-Gran Premi La
Caixa" que patrocina el Consell
Insular de Mallorca. En el moment de
tancar el present; s'han.celebrades
quatre jornades més que passam a
comentar-vos a continuació.

El divendres dia primer de
Maig, Ia segona etapa va partir i
va arribar a Muro. Hi participaren
114 ciclistes, dels quals 18
defensaven els colors del Club
Ciclista Maria de Ia Salut. Dos dels
nostres, Vanrell Felani i Llorenç
Nadal abandonaren poc després de Ia
sotida a conseqüència d'una caiguda,
afortunadament sense inportància. PeI
que fa a Ia part esportiva, no hi
hagueren massa complicacions, els
nostres representants, sempre,
tingueren Ia carrera controlada i els
tres homes forts, Ferriol Colombram,
S. Darder i R. Mulet, ocuparen
respectivament les posicions tercera,
quarta i cinquena. CaI destacar que
després de passar per Sa verdera hi
hagué una caiguda a Ia que s'hiva
veure implicat Joan Castelló que va
perdre un temps molt important a Ia
lfnia de meta final. Tres maiUots
continuaven en poder dels nostres; el
groc per a Rafel Mulet, el rosa per a
Simó Darder i el blau per a Ferriol

Colombram. Manuel Fernández
continuava al primer lloc dels
aficionats especials i el nostre
conjunt continuava encapçalant Ia
classificació d'esquadres.

El diumenge dia 10 de Maig,
dia de Ia fira de Lloret, el Club
Ciclista d'aquesta localitat va
organitzar Ia tercera jornada
competitiva, a Ia qual hi
participaren 112 contendents. PeI que
fa als nostres, a les dues baixes del
diumenge anterior, hi hem d'afegir
les d'Onofre Soler, Pere Morro i
Antoni Font que no prengueren Ia
sortida. La carrera estava controlada
pels mariandos fins a Sa Verdera on
es va produir una caiguda de diversos
corredors. Un dels implicats fou el
líder, Rafel Mulet. EIs seus rivals
no dubtaren en atacar immediatament.
Es va formar un grup capdavanter de
sis homes: Guillem Ramis (Algaida),
Antoni Gayà (Sta. Margalida), Pere
Font (Muro), Rafel Bauçà (Lloret),
Antonf Frau (Sineu) i Simó Darder,
segon classificat a Ia general, amb
el qual ens asseguràvem que si
l'escapada prosperava, continuarfem
en possessió del primer lloc. En el
pilot, Ia reacció no es va fer
esperar. Tant Rafel Mulet com tots
els seus companys del grup
-perseguidor varen iniciar una caça
que no es va produir fins a Maria. A

partir d'aquest moment, Ia
tranquilitat va tornar al gran grup
que va arribar a Lloret després d'un
sprint massiu de quaranta homes.
Rafel Bauçà (Lloret) aconseguí Ia
segona victòria d'etapa, mentre
Ferriol Colombram i Simó Darder
arribaven darrera ell. Ninguna de les
classificacions generals va tenir
variacions respecte dels seus líders.

Una setmana després, el
diumenge dia 17, l'organització va
correspondre al Club Ciclista Petra,
amb sortida des de Petra i arribada
al camp de tir de Bonany. Hi
participaren 107 ciclistes dels
quals, 17 abandonaren abans de Ia
finalització. Un intent d'escapada
d'Antoni Mascaró (Sant Joan) fou el
més destacat de Ia primera meitat de
Ia cursa. Després de passar per Muro,
es va formar un grup capdaventer de
vuit homes entre el quals n'hi havia
dos dels nostres, Esteve Bergas i
Tomeu Arbona. La seva diferència mai
no va esser preocupant i foren
neutralitzats poc abans d'entrar a
Petra. Quasi d'immediat atacaren
Guillem Ramis (Algaida) i Pere Font
(Muro) Ia qual cosa va provocar una
forta acceleració al pilot que ben
aviat se va rompre en distints grups,
entre els quals, després d'alcançar
els escapats, se marcaren petites
diferències de temps a l'arribada.
Ferriol Colombram va aconseguir Ia
segona victòria pels nostres
representants a Ia present edició del
"PIa de Mallorca-Gran Premi La
Caixa". Un altre dada destacable és
que els nostres representants
ocuparen quatre de les cinc primeres
posicions i que passaren a encapçalar
totes les classificacions generals.

La darrera jornada disputada
abans de tancar Ia present edició va
ser organitzada per l'Agrupació
•ciclista de Sineu. A Ia Plaça del
Mercat estava instal.lada Ia meta de
sortida i arribada pels 97 ciclistes.
Una jornada on Guillem Ramis fou el
protagonista de Ia primera meitat,
tant a Sa Verdera, marcant un fort
ritme, com a una escapada que se va
formar entre Muro i Santa Margalida.
A partir de Petra, Simó Darder i
Rafel Mulet estaren sempre presents a
totes les fuites de Ia jornada,
facilitant molt Ia labor de tot
l'equip. Una arribada massiva amb un
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grup capdavanter de quaranta unitats
que va significar Ia tercera victòria
pel nostre conjunt quan Simó Darder
va guanyar t'sprint. L'únic
contratemps del dia fou que el
sineuer Antoni Frau es va situar com
a nou lfder en metes volants.

SEGONA ETAPA - NURO

1.-Rafel Bauçà
2.-M. A. Jaume
3.-Fer.Colombram
4.-Simo Darder
5.-Rafel Mulet
10-Esteve Bergas
12-Ferriol Roig
15-Hanuel Fdez
18-Antoni Mas
18-Tomeu Arbona
18-Onofre Soler
39-JoanCastell6
52-Antoni Font
55-Ant Castelló
62-Biel Vanrell
63-Pere Morro
65-Miquel Salom
89-J Estarellas

(CC. Lloret)
(Pau Gomer)
(J. Tours)

Tours)
Tours)
Tours)
Tours)
Tours)
Tours)
Tours)
Tours)

(J. Tours)
(J. Tours)

Tours)
Tours)
Tours)
Tours)

(J.
(J.
(J.
(J.
(J. Tours)

1-33-01
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.

1-33-55
1-35-42
1-36-46
1-38-26
1-38-26
1-38-33
1-46-46

7. -Ferriol Roig (J. Tours) m. t.
7. -Antoni Mas (J. Tours) m. t.
7. -Manuel Fdez (J. Tours) m. t.
7. -Tomeu Arbona (J. Tours) m. t.
7. -Esteve Bergas (J. Tours) m. t.
46- Bi el Vanrell (J. Tours) 1-46-42
60-Miquel Salom (J. Tours) 1-52-10
61-Ant Castelló (J. Tours) m. 1
90- J Estarellas (J. Tours) 1-58-45

QUARTA ETAPA - PETRA

1.-Fer.Colombram (J. Tours) 1-33-56
2. -Rafel Mulet (J. Tours) m. t.
3. -Antoni Frau (AC. Sineu) m. t.
4. -Simó Darder (J. Tours) 1-34-02
5. -Manuel Fdez (J. Tours) m. t.
10-Ferriol Roig (J. Tours) 1-34-14
24-Tomeu Arbona (J. Tours) 1-34-42
30-Antoni Mas (J. Tours) 1-34-58
32-Esteve Bergas (J. Tours) m. t.
36-Ant Castelló (J. Tours) 1-35-14
37-Joan Castelló (J. Tours) m. t.
52-Miquel Salom (J. Tours) 1-36-29

12-Manuel Fdez (J. Tours) m. t.
35 - Tomeu Arbona (J. Tours) m. t.
52-Ant Castelló (J. Tours) 1-32-16
54-Miquel Salom (J. Tours) m. t.

CLASSIFICACIÓ GENERAL

1. -Rafel Mulet (J. Tours) 6-26-18
2. -Antoni Frau (AC Sineu) 6-26-24
3. -Simó Darder (J. Tours) 6-26-25
4.-F. Colombram (J. Tours) 6-26-26
5. -Pere Font (AC Muro) 6-26-46
7. -Manuel Fdez (J. Tours) 6-27-10
10-Ferriol Roig (J. Tours) 6-27-21
19-Tomeu Arbona (J. Tours) 6-28-24
21 -Est. Bergas (J. Tours) 6-28-35
24-Antoni Mas (J. Tours) 6-28-41
26- J. Castelló (J. Tours) 6-29-43
49-Ant Castelló (J. Tours) 6-47-39
53-Miquel Salom (J. Tours) 6-51-48

************************************

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS
CINQUENA ETAPA - SINEU

TERCERA ETAPA - LLORET

1.-RafelBauca (CC.Lloret)1-42-13
2.-Fer.Colombram (J. Tours) m. t.
3.-Simo Darder (J. Tours)
4.-M. A. Jaume (PauGomer)
5.-Rafel Perelló (Algaida)
7.-Rafel Mulet (J. Tours)
7.-Joan Castelló (J. Tours)

m. t.
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.

1.-Simo Darder
2.-Rafel Bauçà
3.-M. A. Jaume
4.-Joan Crespí
5.-M. Puigròs
6.-Ferriol Roig
10-Rafel Mulet
11-F.Colombram
12-J. Castelló
12-Antoni Mas

(J. Tours) 1-27-29
(CC Lloret) m. t.
(Sencelles) m. t.
(Sa Pobla) m. t.
(AC Sineu) m. t.
(J. Tours) m. t.
(J. Tours) m. t.
(J. Tours) m. t.
(J. Tours) m. t.
(J. Tours) m. t.

El passat dissabte dia 16 de Maig, a
les instal·lacions del restaurant
s'Hostal des PIa, el Club Ciclista
Maria de Ia Salut va presentar
oficialment als mitjans de
comunicació i a les primeres
autoritats, els seus equips de
competició. Aquest acte va començar a
les dotze del migdia i va comptar amb
Ia presència del Batle de Maria,
Rafel Oliver, el President de Ia
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Balear de Ciclisme, Antoni Vallori.
el President del Col.legi Balear
d'Arbitres i Cronometradors, Pere
Mulet, els dos seleccionadors balears
de ciclisme, Gabriel Abraham i Tomeu
Caldentey, i els representants de les
distintes firmes comercials que han
donat el seu suport a les formacions,
tant maculina com femenina. A més de
tots ells i dels reprentants de
premsa i ràdio, hi assistiren
bastants dels pares dels jovenets i
jovenetes que esmentam a continuació.

DESA - GRUPO TECNANSA

La nostra formació femenina és l'
única de Ia nostra Comunitat
Autònoma. Està formada per sis nines:

*Victòria Nontiel Llabrés,
categoria alevf. Va començar a
practicar el ciclisme de competició a
meitat de Ia passada temporada
aconseguint algunes victòries. A Ia
present temporada ha guanyat tres
curses.'

*Magdalena Nérquez Ribot,
categoria alevf. Aquesta és Ia
tercera temporada després d'haver
passat pel CC. Petra i el CC. IsIa de
Maltorca. Dues primeres posicions a
Ia present campanya.

*Margalida Nunar Castellà,
categoria alevf. Filla del ciclista
veterà Antoni Munar que se disposa a
començar Ia segona temporada després
d'estar un any amb el CC. IsIa de
Mallorca.

*Naria Jesús Beltran Pericès,
categoria juvenil. Fa molt poc temps
que pràctica el ciclisme. La del 92
serà Ia primera temporada a les
competicions.

*Nagdelena Beltran Pericas,
categoria juvenil. Després d'estar
una any amb el CC. IsIa de Mallorca,
ha iniciat Ia segona campanya a Ia
qual ja ha aconseguit una victòria.

*Naria Antònia Márquez Ribot,
categoria juvenil. Serà Ia tercera
temporada després de passar pel CC.
Petra i CC. IsIa de Mallorca. Sis
primeres posicions a Ia seva
categoria, l'any passat, a més de Ia
sisena posició al campionat d'Espanya
Cadet. Al 92 ha aconseguit quatre
primeres posicions.

S1HOSTAL DES PLA - VESTISPORT

Aquesta és Ia formació masculina de
Ia nostra entitat, integrada pels
vuit ciclistes que presentam a
continuació:

*Damià Barceló Riutort, categoria
alevf. La del 92 és Ia primera
temporada competitiva per a aquest
petrer que ha canviat Ia moto de
trial per Ia bicicleta. El seu curt
historial presenta tantes victòries,
-cinc- com actuacions.

*Guillen Mas Bergas, categoria
infantil. Acaba de començar Ia
tercera campanya a les competicions;
Ia del 90 amb l'Agrupació Ciclista de
Sineu i Ia del 91 amb nosaltres.

*LlorencSegufArtigues, categoria
infantil. Després d'una magnffica
campanya al 91, a Ia del 92 ha agafat
Ia mateixa trajectòria que l'any del
seu debut, 1.990. Des de principis
d'any ha guanyat sis curses en el
mateix número de participacions.
Campió de Balears alevf (1.990) i
subcampió infantil (1.991).

*Antoni Obrador Llo*part,
categoria cadet. Acaba d'iniciar Ia
tercera temporada a Ia competició
ciclista. Les dues anteriors ja va
defensar el maillot del CC Maria de
Ia Salut. Un bon escalador.

*Nartf Márquez Ribot, categoria
cadet. Va estar un any amb el CC.
Petra i un altre amb el CC IsIa de
Mallorca abans de venir a Maria. Es
germà de dues de les ciclistes
femenines.

*Pere Roca, natural de Búger i
germà de Mateu, fins fa tres anys
gran ciclista aficionat. Ha estat dos
anys al CC Pollença i un al CC IsIa
de Mallorca. La tercera posició del
circuït Repón ha estat Ia millor
classificació d'enguany.

*Francisco J. Nulet Márquez,
categoria cadet. Vestisport, Tallers
Torrens, Petra i Leo's han estat els
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seus anteriors equips. Onze victòries
al 89 i sis l'any passat adornen el
seu brillant historial que, al 92 ja
presenta dues segones posicions a més
del triomf al Repón.

*Daniel Estarellas Hassanet,
categoria cadet. Ha iniciat Ia
tercera temporada amb nosaltres a més
de Ia del seu debut, Ia del 89, amb
el CC Petra, aconseguint vuit
primeres posicions a més de les dotze
del passat any i les dues del 92. La

passada temporada es va proclamar
campió de les Balears infantil.

CMPIONAT DE LES BALEMtS
PER A CADETS

Quasi amb tota probabilitat, el
proper diumenge dia 21 de juny, el
Club Ciclista Maria de Ia Salut,
organitzarà el campionat de les
Balears categoria cadet sobre el
mateix circuit de carretera que el
"PIa de Mallorca". Una de les
variacions estarà en l'ubicació de Ia
meta d'arribada que, probablement,
estarà davant l'Ajuntament, pujant
des del Camp de Futbol pel carrer
Ramon Llull; aixf els ciclistes
evitaran les molèsties de les obres

de canalització.

FESTES PATRONALS DE BUGER

També hi ha moltes possibilitats que
el dissabte següent, dia 27 de juny,
organitzem una reunió ciclista a
Búger, amb motiu de les Festes
Patronals de l'esmentada localitat.
Hi haurà proves par a alevins,
infantils, fémines, cadets i socials
sobre un circuit urbà molt dur.

W-
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KXCURStô A LA TRAPA

El pas0at dia 12 d'Abril, un reduït grup de
Trapencs, arribàrem fins a Ia Trapa. PartIrem de
Ia Plaça des Pou a les Í?3O h. amb un sol cotxe i
ens dirigirem a Santa Ponsa, fent una aturada
davant el restaurant La Masia, lloc de reunió
amb els que venien de ciutat.

Seguirem cap a Andratx, S'Arracó i Sant
TeIm on deixarem els cotxes i començàrem
l'autèntica excursió. PeI camI de Ia costa, sortint
de Sant TeIm i tirnnt cap a CUiIa en Basset i per
mig de pinars, on férem una aturada per bere-
nar, ens dirigirem camI amunt, per un fort pen-
dent que s'enfila pels penyals que condueixen a
Ia finca de 75 Ha. formada per una serra calcaria
i dues vaUs penjades sobre Ia Mediterrània.

Hl trajecte, durant el qual es poden con
templai- diferents vistes de Ia E>ragonera, va ser
de dues hores de duració. A l'arribada ens tro-
barem dues joves que prenien nota dels visi-
tants i ens donaren Ia benvinguda. Després de
visitar les diferents construccions dinàrem i
com que feia un dia de platja, alguns es ded-
icaren a prendre el sol. Cap a les 15'30 h.
començàrem a baixar ja que n'hi havia que vo-
lien anar al fütboL

E>e tomada a Sant TeIm ens aturàrem a un
bar a prendre cafè i afeuns? refrescos. Acabàrem
el dia per Santa Ponsa_

PeI mes de Juny, cadascú que se prepari cls
seu itinerari i que partesqui per on vufeuL

Onofre Sureda Ribas.




