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EDITORIAL 1
íonJIirTSñysTñíaesSSvemm^

goiga quiels compleixials queharwiscutvora ell.
L'Associació Cultural"FENT CARRERANY" i
l'activitatmés coneguda quefa,aquesta revista,han
fet els 6 anys. En aquests moments en que som
qüestionats pels qui manen dins l'Ajuntament
volem reivindicar una vegada més te nostra
independència d'ells i dels qui ens han volgut
marginar pel fet de no combregar plegats. Aqui
que ès d' uns p o cs, els hi vo lem a tots i s i n'hi ha que
han excusat les seves mancances amb demagògia,
aUà ells. Enaquestes pàgines hihahagutalmateix
número opinions encontrades ipunts devista dife-
rents, i quiha volgut emprar-les ho ha fet cosa que
no es pot dir delbutlletí informatiu DE PINTE EN
AMPLE. Recordau el queva passaraprincipi de
legistetura. No ens queda altra alternativa que de-
fensar te llibertat d'expressió i te voluntat que
FENT CARRERANY sigui un mitjà de comu-
nicació quepermeti fer-ho; una altra cosa és que
s'usi. Vàrem oferir les nostres pàgines a l'Ajun-
tament per informar el poble i seguim essent els
mateixos. S'ha preferitoblidaraquestpunt emprar
una via distinta i ara ho agafen com excusa. Pen-
sarcx no només nosaltres, quea te nostra revista (i
tambévostra), hi segueixmancant te secció "Casa
de te Vite", que reflecteixi el quefer diari de
l'Ajuntament donant-li una transparència que ena-
quest$ moments creim que no té.
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NOTICIES DELA
TERCERA EDAT

LA TERCERA EDAT DE MAPOA, A LLUC
Un autocar ple de membres de Ia tercera

edat del nostre poble, assistiren al monestir de
LLuc a un homenatge que es feia a Ia dona,
concretament a Ia dona maUorquina.

Hi havia mes de tres mil persones i aBà es va
fer una ofrena floral a Ui Verge de Lluc. L'acte
fou presidit per Ia Consellera de Cultura Maria
Antònia Munar i també pel Prior de Lluc, que
presenta un número especial de Ui seva revista.
El prior Josep Amengual, oficià una missa. La
Consellera agra! aquest homenatge a Ia dona i
va fer vots per ta defensa de ta cuhura i Ia llengua
de Mallorca.

LA TERCERA EDAT D>JFORMA
Hem trobat l'amo en Pep Vanrell Mora-

gues al bar de can Cama^oja i com a vice-v>>f V$L-
£&rU de Ia Tercera Edat Ii hem demanat una
mica d'informació.

Primerament diu que aquest mes de juny
feren una excursió a Marineland. Foren dos
autocars plens i dinaren allà mateix. BaU vitenc
i sarau per llarg. S'ho passaren molt bé.

Dissabte passat dia 2O, a Montuïrí, hi va
haver una trobada de totes les Terceres Edats
del PIa de Mallorca. Hi assistiren més de mil
persones.

Quan arribaren a MontuYri, Ia banda de
música municipal tocava damunt Ia plaça. En-
traren a l'església on hi havia una missa cel-
ebrada per set capeUans dels distints pobles de
les terceres edats allà presents. Ocuparen els
primers llocs els presidents i batles de les dis-
tintes comunitats del Pla. De Maria actuava de
president en Rafel fìonnin Riera (a) "Moreno",
representant l'amo en Guillem Carbonell, el
president, que sofreix una malaltia que desitjam
que prest Ut superi i es posi bo.

Acabada Ia funció religiosa, anaren al
Restaurant del Creuer de Porreres. Aquf els
mariers entraren els darrers i el president
Caftellas d'una manera no massa graciosa va
dir: "No hi haurà arròs pels rnariandos". EIs de
Ui Tercera Edat de Maria, que eren 58, digueren
que l'arròs arriba justet a tothom.

El cap de les terceres edats de Ut comarca,
don Rafel, va ferun important discurs. Hntre
altres coses va dir que els presidents de les ter-
ceres edats havien de tenir molta paciència
perquè les coses anassin bé. El secretari també
parla a Ut gent, però ja no sabem que va dir.

Finalment va parlar el senyor Caftellas,
però l'altaveu s'espanya i va haver d'acabar
aviat el discurs; ja es feia un poc pesat. També hi
havia na Maria Antònia Munar, però ja no va
tenir temps de parlar.

A continuació un ball vitenc a defora.
Tocava una banda de ViUtfranca que diuen que
actua a Ia tercera edat.
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LES NOSTRES
POSSESSIONS (III) ROQUETA

1 TTKT j; ORforojs Af. «grefTT .n xvn

1.1. PJTROPtJCaO
Hl topònim Roqueta ¿s un dels més repre-

sentatius i coneguts del nostre terme, aixI com
un dels mes lligats a Ia història de Ia nostra vila.

No ens ha estat gens facfl organitzari orde-
nar l'exhaustiva documentació existent sobre el
topònim Roqueta. Es possible que a%uns punts
quedin enlaire, o poc aclarits.

Per elaborar Ia present fitxa documental
hem consultat l'Arxiu del Regne de Mallorca
(A-FLM.), l'Arxiu Municipal de Santa Margalida
(A.M.S.M.), l'Arxiu Municipal de Maria
(AM.M), Ia Biblioteca March (B.M) i Ui BibKo-
teca de ta Real (B.B.).

1 ? f ¿TfTAi .rr^Ar7Trt
T ftK fites geogràfiques més antigues de Ia

possessió de Roqueta abastarien del Camf que
des del Carrer Major surt a son Canet fins al
carrer de sa Raval passant per ca'n CorraL Es a
dir, es Racó, es Pou Nou, ses Cases Noves, ca'n
Maio^ sa Talaia, sa Rota des Pinar, son Cigala,
VaU d'Aran; les actuate Sorts i son Peleia, fins a
son Fogueró, sa Font, es Rafal Nou, Son VaIl-
fogo,... A Maria arribava fins a son Puig i a ses
Rotes Comunes o de Ia Mare de Déu (part del
carrer de sa Raval). Esta formada per un conjunt
de turons amb l'altitud màxima del terme (162
m,X
1 -3, ORTOKTJ T EVOLUCna HISTURICA

Hi ha constància de jaciments
arqueològics al Puig de Roqueta i a s'Era de
Roqueta. oralment sabem també de tombes
trobades al tancat de sa Muntanya Russa.

Quant al topònim Roqueta, segons AIo-
mar-Rosselló (1): "Segurament Ii hauria donat
nom un conquistador procedent de Ia ciutat de
MontpeUer, ja que en ella el llinatge Roqueta,
era moltconegut i prestigiat".Tambe podria
ben bé provenir de roquetar (abundància de
roques). Pensem que es tracta del desniveU més
pronunciat de Ia zona i amb molta pedra. A
altres terres de parla catalana (Catalunya i
València) també hi trobam el topònim i llinatge
Roqueta.

En el Repartiment de Mallorca, Jaume I,
concedí el "juz" de Muruh a Hug IV, comte
d'Empúries. El seu fiU Ponc-Hug el 1234 dona
en emfiteusi, reservant-se el delme i Ia tasca,
l'alqueria de Roqueta a Pere Esteva. Posteri-
orment, l'any 1238, estableix a Pere Guàrdia i
Cardona els honors, hort, vinya i figueral de
Roqueta, Ia setena part dels fruits i delme, ex-
cepte el figueral i l'hort, que sols faran delme,
sarvats sempre els drets del comte d'Empúries
(delme i alou) (2). El rei Sanç (1323) concedeix
a Berenguer de Santjoan Ia Jurisdicció menor
de Ui CavaUeria de Roqueta i del seu terme amb
l'obligació de tenir,un cavall armat per a de-
fensa de rilla. Confrontava amb Ui Cavalleria de

MCTTRS;

(1) ALOMAR-ROSSELLO: Història de Muro,
voLfflp.69
(2)A.RM. Pergamins. R,P. -XIHnUm. 51
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Maria que fou creada pel Comte d'Empúries al
segteXm.

La cavaUeria i Ia possessió de Roqueta va
ésser venuda, en pública subhasta davant Ia
Cúria i Hscrivania del Reial Patrimoni, pel batle
de Ciutat el 26 de setembre de 1464 i Ia va com-
prar Pere Font. El seu fill Francesc Miquel Font
de Roqueta i de Montornès, senyor de Roqueta
comprà noves terres i engrandí Ia Cavalleria.
Posseïa sa Torre de na GiI, s'Alqueria Blanca,
Deulosal que donà en emfiteusL.. La mateixa
família Font ja al segle XTV havia posseït Mont-
blanc, que vengueren, l'any 1347, als AlbertL

Francesc Font de Roqueta es casà amb
Isabel Rossinyol i de E>efla i SaIa, de Ia possessió
de Defla de Sineu.

Per una partida de taUes de lSS2 sabem que
Ui família Font de Roqueta posseïa a mes de Ui
possessió de Roqueta, sa Torre de na GiI, es
Rafal des Capellà, sa Font de na Pastora, s'Hort
d'en Marçal, son NieO, son Peleia, ses Sorts, son
Niell, es Rafal d'en DoIs... Sa Torre de na GiI
estava dividida en: Rafal des Corcs, es Rafalet,
Rafal Llamech, Rafal d'en Pastor i Predi na
Sota.

L'any 1578 (3) Ia família Font de Roqueta
tenia estimades Uurs propietats en 11.7OO lliu-
res, a part sa Torre que mantenia amb alou Pere
Ramon Fortesa i que estava estimada en 2SOO
lliures.

AlsegleXVII(1618), FrancescFontde
Roqueta i Safortesa compra son Fogueró, alou

o)AJLM-r>12S2

del Comte d'Empúries, a més d'onze quar-
terade& Isabel Font de Roqueta pel seu casa-
ment amb Joan Desclapés i Puigdorfila rebé
s'Alqueria Blanca, que era dels Font de Ro-
queta, l'any 16SO.

La família Font de Roqueta s'extingí amb
Margalida Font de Roqueta i Gual que es casà
l'any 1637 amb Francesc Desbrull i VUlalonga.
EIs Desbrull passaren a ésser senyors de Ia
Cavalleria de Roqueta amb l'obligació de
mantenir l'escut dels Font
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Estimació de lespropietats de Ia família
Oesbrull al segle XVII (4):
-Cavalleria de Roqueta. 4.S75 lHunes
-Possessió de Roqueta i son NTiefl... 18.OOO "
- " desonFbguenÓL 1.695 "
- " saFontdenaPastora__. Z26O "
-Hortde 76O "
-Ft>ssessiosaTorredenaQfl 9.5OO "
Fterbestiar. LSjQQ M

Total....38.59O "
Hl fet que no aparegui es Rafal d'en

Capellà (actualment Rafal Nou) i s'Hort d'en
Marçal (s'Hort des Rafal Nou) ens fa pensarque
ja anava afegit a Roqueta.

HLs cultius dominants als segles XV i XVI
eren eLs cereals, Ia figuera i Ia vinya. També hi
havia un hort que era regat amb aigua de sa
Gruta, un antic sistema de regadiuutilitzat
durant Ia dominació musulmana a Mallorca.
L'Hort de Roqueta ja esta documentat al segle
XUL

(4)ARM. EKL2SS
A.M.S.M. 161 CAnys 1695-1719)

A

•
També es molt antic l'hort de son Canet,

que amb un sistema de mines i albeUons apro-
fitava l'aigua que davallava de Ia VaIl d'Aran,
son Cigala, es Pou Nou... Hl topònim Canet
prové de "cannetum" (canyar), ja que hi tenim
constància de molts de canyars.

Hra molt important l'alzinarilagarriga.
La introducció de l'ametller és del segle XX,
una vegada estabUda La possessió.

(Continuarà)

2. Roqueta, segles XVTH-XDC
3. Roqueta, segle XX
4. Roqueta, les ^<*.<at*g
5. Hs Rafal Nou.
6.SaFbnt.
7. Son Fogueró.
a Son Niell.
9. Sa Toraeta.

BARTOMEU PASTOR SUREDA

CONSELLERIA OE CULTURA,
EDUCACIÓ I ESPORTS

GOVERN BALEAR

netaldefesceaaquedona afe

GOVERN
BALEAR
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INTROMISSIONS
INTOLERABLES

En el moment d'escriure aquestes l&iies, ja
han passat quasi tres setmanes dels fets que vaig
a relatar i, encara ara quan ho pens, se'm posen
els cabeUs drets i, a mi mateix, em costa creure-
ho.

EUa 9 de Juny estava convocat el ConseU
Escolar que havia d'elegir el director del nostre
centre peLs propers tres anys, després d'haver
acabat el seu perfode l'actual directora, n'Isabel
Mestre. L'única candidatura presentada era Ui
meva, Ia qual havia de ser refrendada per Ia
majoria absoluta dels 12 membres que formen
el ConseU Escolar. Quan ja estàvem asseguts a
taula, una cridada telefònica em posava al cor-
rent que hi havia hagut moviments soterranis
amb l'objectiu que no sortis elegit. Així, amb Ia
mosca darrere l'orella, i sense saber d'on sor-
gien aquestes pressions, i dins un ambient molt
tens, tingué Uoc Ia votació amb el resultat de 4
vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions.

Desprès de Ia primera reacció,
d'astorament total, em vingueren ganes de
saber què havia passat, el per què d'aqueU resul-
tat i per què se'm rebutjava.

I d'on millor ho podia treure era dels seus
protagonistes. Vaig parlar amb els cinc pares
que tenien vot al Consell Escolar i... quina
sorpresat tots havien rebut Ia visita dcl regidor
Joan Sabater, representant de l'Ajuntament al
ConseU Escolar, (molt prest han après aquests
joves regidors que anant d'amagat i no donant
Ia cara eLs hi va millor) que pressiona eis pares a
votar en contra de Ia meva candidatura, dient-
los que tenia a mestres, pares i ajuntament en
contra. Es molt clarque això ¿s una manipu-
lació de Ia voluntat dels pares feta hores abans
de Ia votació, deixant eLs pares desconcertats i
aconseguint l'objectiu proposat

Segons Ia normativa vigent, si el candidat
no obté majoria absoluta en Ia primera
convocatòria, s'ha de procedir a una segona
votació, 48 hores després. Si tampoc obté ma-
joria absoluta, el director del centre és anome-
nat pel Director Provincial del Ministeri
d'Educació i Ciència.

TaI vegada era aquest l'objectiu que
perseguia el PSOE amb Ia manipulació poUtica
d'aquesta elecció escolar i obtenir un director
més favorable als seus interessos partidistes.
Però en aquesta segona votació em donaren eLs
set vots necessaris per a l'elecció.

EhuufaddCRANfain
;tAjuK*nno*aU3anKl

Senyors regidors del PSOEf Oa que Ui resta
de regidors no en tenien coneixença de Ia vostra
decisió) Això és Ia vostra lliçó d'honestedat,
claredat i transparència, a l'hora de fer les
coses? Aixf és com actuàreu també en les
eleccions de Ui Tercera Edat? Afad actuareu amb
les demés eleccions que es facin d'aquI en-
davant?

La Uibertat va molt unida a Ui democràcia,
sobretot a l'hora de votar: sense llibertat Ia
democràcia no existeix. I vosaltres demostrau
que, si podeu, no deixau votara Ui gent en Uiber-
tat, si no us convé.

I això passava una setmana després
d'haver assistit amb vosaltres a una reunió on
em demanareu si voUa participar en les activi-
tats de Ui càtedra d'estiu, i jo us havia contestat
afirmativament. Sempre he estat interessat amb
totes les iniciatives culturals de Maria. Què vol
dir això? Ho podeu explicar?

Comença a ser preocupant Ia vostra ob-
sessió per intervenir i manipular els distints sec-
tors socials d'aquest estimat poble. I quan un
grup se sent aixI, oprimit i manipulat, Ui reacció
pot ser molt negativa, i Ia pitjor, Ia que ja he
començat a notar, és Ui indiferència, l'apatia i Ui
foscon al finaU por.

Ho cont jo, perquè a mi m'ha passat i crec
que no pot quedar amagat. Crec que l'escola és
una cosa molt sèria i que no pot esser mani
puUida d'aquesta manera. Des d'ella no s'hi ha
fet mai partidisme politic malgrat els seus
membres, personalment, estiguin dins una
opció o una altra.

Esper que ho entengueu i lluitaré perquè
les relacions entre totes les institucions i entitats
que incideixen en l'escola siguin cordials i
fructíferes.

MagI FerrioL
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Madò Margalida és fiUa de Joan Font Ber-
gas i Maria Munar Roig. El seu marit, en pau
descansi, era l'amo en Joan Mas Pastor. El seus
fills són en Pere, en Gabriel i na Margalida; na
Bàrbara, na Maria i en Oaspar.

L'entrevistada té 96 anys, nascuda el 16 de
Març de 1896. La madona Margalida té el cap
ben clar i una memòria poc coneguda per Ia
sevaedaL
- Què recordau de petiteta, madò Margalida?
- Record que anava a escola a ca ses monges
amb una que U deien sor Amparo. Mos ensen-
yava de lletra. Jo no en sé gaire. Figurauvos que
en es vuit anys ja vaig anar a muntanya amb el
meugermà.
- Tan petiteta ja vos n'anàreu de ca vostra?
- SI, però només hi vaig estar quinze dies.
M'enyorava molt i plorava. El meu germà me va
acompanyar a Maria.
- llavors qué féreu?
- A. Maria, mentres els meus pares anaven a fer
feina, jo guardava Ui germaneta Antònia i una
vaca. No vaig dur sabates mai fins que vaig
combregar. Mon pare me feia unes "var-
quetes".

La petita Margalida, aLs vuit anys, amb les
"varquetes" fetes pel seu pare, una nineta que
guardar i una vaca cercar herba, l'hivern, el
fred, Ui ternura, Ui tendror d'un infant, ctc.
- Llavors començareu prest a anar a jornal?
- AIs deu anys vaig començar a anar a jornal.
Anàvem a Ui plaça de ses dones amb el xip& Ens
llogàvem per dos reials o cinc peces diàries.
M'agradava anar al Pujol de Santa Margalida.
Entrecavavem blat, faves i el que mandàs l'amo
de Ui finca.
- Recordau algun lloc concret on hi anàssiu
molt?
- Vaig anar molt amb l'amo en Pere de Roqueta.
L'amo en Pere era nebot del Capellà Jordà. El
capellà es passejava per allà i noltros fèiem feina.
EU mos solia dir: "Bones tardes, què va bé? S^
senyor" contestàvem, i passava. Jo no vaig
veure mai que fes feina.
- Hi deien missa a Roqueta per aquests anys?
- Record que una temporada, el capellà Jordà
hi deia missa, Uavors se'n va deixar.
- Hi anàveu tot l'any a Roqueta?
- No. Només hi anava en s*hivem. D'estiu anava
a ses ametles a Son Espina, de Palma.
- Com era Son Espina?

MADO
MUNAR

MARGALIDA FONT

* Era una finca gran. Les jornaleres érem unes
14 que aixecàvem kss ametles d'enterra. LJavors
hi havia els homes que les espokaven. Les dones
guanyàvem sis peces cada dia. Noltros anàvem
mantengudes.ç
- Quin temps hi anàreu a Son Espina?
* Hi vaig anar més de deu anys. De Ia Mare de
Déu d'Agost fins a Ui Mare de Déu de Setembre.
L'amo venia darrere, darrere, perqué fessin
feina.
- Ereu tota soUi de Maria?
"* No. Només de canostra hi anàvem tres germa-
nes.

Be, madò Margalida, trob que no només
hem de parlar de feina. En aquest temps ja
tenfeu més de vint anys i segur que començàreu
a ullar qualque bergantelL
- Qué me'n deis?
* Me vaig casar als vint-i^uatre anys.
- I com trobàreu Ui vostra amor?
* La vaig trobar pel carrer. Llavors feien balls.
Parlàrem i férem l'amistat. Record que mos va
casar el rector Munar. Mos va costar poc. Lla-
vors tot valia poc. Una lliure d'arròs valia un
velló.
- Deguéreu fer una bulleta?
* Férem un refresquet a ca nostra. Convidàrem
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els germans i quatre vemats. Férem un fnt de mè
i conUL A Ia taula no hi va faltar el vL Acabat el
refresc mos passejàrem amb una panera plena
de paciències i confits i dues botelles de suc.
Anàrem a ca ses ties i ses amistats.
- Que són paciències, madò Margalida?
- Ara no n'hi ha. Era una cosa petiteta, rodona,
dolça, de pasta.

Na Margalida té vint-i-quatre anys, ja es
casada i esta feliç i contenta.
- On anàreu de casats?
- De casats visquérem al carrer de Son Roig. AOa
hi havia Ui posada de cal meu home, que era de
Son Fogueró. Noltros seguíem anant de jomal
com de fadrins.

Ara ki padrina Margalida ha recordat i re-
frescat aqueUs feliços anys de joventut i de dins
Ui seva memòria n'ha sortit una preciosa poesia:

* Quan me vaig "anemorar"
prop de devuit anys tenia
amb intent de no mudar
fins que forçat me seria,
ja n'ha arribat l'últim dia
que mos hem de departar
perquè Déu no hem va crear
a Io teu gust, vida mia,
si jo amb llàgrimes podia
Io teu cor mortificar
feria créixer Ui nuar
devuit passes cada dia,
llavors Io meu gust seria
que com ningü mos veuria
que hem venguessis a matar
perquè Déu no hem va crear
a Io teu gust, vida mia.

- Quan venguéreu a viure aquT?
- AIs dos anys de ser casats, començarem
aquesta casa. Ja tenlem en Pere, el fiU major. La
férem nova. El meu home traginava els cantons
en sa nit. A poc a poc va arribar a fer una casa per
cada fill. Era molt treballador. Record que a
vegades, quan havlem acabat les nostres
messes, encara anava a acabara Montblanc.
Quan acabaven les messrs, els homes no tenien
fisonomia. Llavors ho era una vida criminal!
- Heu dit fa una estona que feieu festetes i balls.
Contau un poquet tot això.
- EIs vesprespalàvem canyes, ametles,
aplanàvem figues, esbocinàvem garroves; això
també ho fèiem els diumenges horabaixes.
Acabada aquesta feina entre veïnats, coneguts,
etc, començàvem un ballet. Sempre hi havia qui
tocava Ia guiterra i els ferreguins i mos
divertíem ben molt. A les onze tothom a ca seva.
EIs diumenges ens passejàvem amb el novio

fins que el sol es ponia. Llavors cap a cases. Ai de
noltros si a posta de sol no érem a ca nostrat
-IUtmissa?
* Llavors Ui gent anava a l'església. Jo solia anar
a missa cada dia a les sis del matI i sempre hi
havia els dies feiners més de quaranta o cin-
quanta persones. Don Joan des Pas solia dir Ia
missa primera cada dia.
* El recordau en aquest capellà des Pas?
* Si feia uns bons sermons. Era bo per predicar.
PeraTots Sants soliadirunamissa en es cemen-
teri i tothom hi anava. Record que mos pariava
d'un estimar i un desig.
-1 eLs diumenges?
* Anava a missa a les sis, a l'ofici a les deu i elo
capvespre anàvem a vespres, rosari i hora santa.
Cada vuit dies mos confessàvem.
-1 com vos confessàveu?
* Jo me solia confessar amb don Cosme. Mos
demanava si havlem fet molts de pecats i només
U dèiem mentides. Mos feia un bon sermonet,
que fóssim bons al.lots. Don Cosme era veUet, Ja
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caducava un poc. Vivia ran de sa rectoria, amb
una germana. Quan es mort jo tenia IO o 12 anys.

La madona Margalida recorda una oració
que soUen resar per a confesar-se.

* Jo em confés amb Vós, Senyor,
que sabeu Ia veritat
quants n'he dits, fets i pensats
de tot vos deman perdó
misericòrdia. Senyor,
misericòrdia. Déu meu,
resau un "crec en un Déu"
per Ia mort i passió.

Mentres conversam ha vengut Ia seva ger-
mana Maria. Entre les dues, un poc perhom,
recorden una llarga oració que diu aixI:

* Senyor, Deu meu, Jesucrist,
Omnipotent
dau-me bon enteniment
per considerar
de quin modo n'he d'usar
perasarvar-me
perque no me pugui errar
que ésperiUós
Senyor, jo confii en Vós
que m'avisareu
també hem corregireu
en veure que vaig errada
perquè en el món m'he posada
enelvostreservici
perquè es dia des judici
vós mos heu de judicar
de res no ens podem amagar
davant deVós
Senyor, Déu meu, gloriós
dau-me victòria

per poder tenir memòria
de Ia vostra encarnació
Pare Etem, dau-me valor
per poder-ho ponderar
a vint-i^nnc s'encarna
esmes de març
germans no siau covards
per aquesta creu dur-la,
n'és un misteri de fe
obrar per Io Bsperit Sant
i en un mateix instant
que Maria consenti
i Uavors aqueU mert
que tengué ta seva mare
i el putatiu, son pare,
que és Sant Josep gloriós,
Io adoraren k» pastors
dins unacova
que amb escriptura se troba
vuit dies de son edat
com va ser representat
en mans del rei Simeo.
Trenta-tres anys en el món
elsenyorvisqué
i Uavores morigué
per noltros pecadors
comtemplem aquell suor
dins l'hort de Getsamanl
quan Judes el va trair
per trenta diners
aqueUs mals embusters
enganyosos
Com font maliciosos
el dugueren a Pilat
a sentenciar
Pilat fou que va manar
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que l'assotassen
no voUa que Penclavassen
que no ho mereixia
trobava que no tenia
culpa bastant
podeu pensar mons germans
sa pena i es dolor
que tengué mon redemptor
en aquelIa hora
tots tres se feren enfora
a començar-lo a assotar
U varen descarregar
passat de cent mil assots
en "dpUnes" i garrots
ti rascaren ses costeUes
ossos, nirvis i canyelles
tot va patir
ses venes varen obrir
en el bon Jesús
I com no pogueren pus
no estaven assaciats
cridaven aqueUs malvats
"Crucifici, cricifici"
per enclavar-lo.
I aquf mon redemptor
va sentir un gros pesar
i beure va demanar
i U varen donar
de feel amarg i vinagre
Considerau quina paga

mereixia aquell malvat
un senyor amb tanta bondat
a tots mos va perdonar
el seu cos en creu quedar
i l'ànima va devaUar
a los infems.
Los pares que hi estaven
que esperaven
el seu adveniment
va sortir molt resplandent
amb Ia seva companyia
i el bon Jesús voldria
tots en el cel portar-nos
IOh triunfant, gloriós!
ressucità al tercer dia
Jesucrist, fUl de Maria
que em perdonassiu voldria
si al cas n'he tetes errors.

Ens omple d'admiració Ui vostra prodigi-
osa memòria, les profundes arreLs reUgioses i Ui
vostra creença en Déu i Ia Verge de Ia SaIuL

Vos falten quatre anys per fer-ne cent. Què
hi arribeu tan contenta, aconhortada i feliç,
enrevoltada dels fills, nets i renéts, que tant us
cuiden i estimen. Tot el poble es sentirà honrat
de poder assistir a Ia festa de Ia primera
centenària de Maria.

Pere Fons Pascual

CARTA DE N'ANTÒNIA
BERGAS ORDINAS

Per les animes pietoses i per tothom tran-
scriurem una carta de n'Antònia Bergas Ordi-
nes que mori el 35, aquf a Maria, amb fama de
Santedat

Aquesta carta esta rfiriglH« a na Maria Fer-
riol, que poc abans havia entrada al convent.

"Estimada cosina en nostre Senyor Jesu-
crist:

No et pots imaginar, Maria, el que t'enyor.
Quan vaig a l'església i veig Ia teva casa i no
veure't a tu em sent molt tota sola. Pens que has
de tomar com tes altres vegades que te n'anaves
i estaves alguns dies i després tomaves i jo tro-
bava repòs en tu. Ara tenc un poc d'angoixa i al
mateix temps estic contentissima perquè veig.
que vius en Ia casa de Déu. Feliç tu; feliç mil
vegades tu que no has fet el sord a Ia veu de Jesús;
has sabut lluitar i has romput les cadenes del
món, on hi ha els perills per embrutar l'ànima.

Quina recompença més gran t'esperat Recorda
que Jesús ha dit que el que deixas pares i ger-
mans i el seu poble per Ia causa del meu nom,
rebrà el cent per u i després Ia vida etema. Tant
de bo que jo també pogués retirar-me a un lloc
solitari; però jo no puc com tu. Però al manco
pogués reirar-me un poquet més del renou del
mon. Me n'aniria a un poblet més solitari per
ocupar-me més i més del negoci de Ia sarvació.

Durant les meves visites a Ia Verge de Ia
Salut no deixaré mai de demanar-li que et con
cedesqui el do de Ia perseverancia, perqué
sense eUa de res serveixen ete principis. Ara, a tu,
Déu et té preparada Ia corona i te Ia donarà si
perseveres fins al final i crec que perseveraràs
amb l'ajuda de Déu i Maria Santíssima. Ja que
no has fet el sord a les santes inspiracions; Déu et
donarà força perquè et debilitis en el cam! de Ia
perfecció i arribis a ser un serafi amb l'amor de
Déu.

Totes les teves amigues et saluden i d'una
manera particular, Antònia Bergas, que con-
tenta vendria a viure amb tu. Rep els records de
Ia teva cosina i saludaràs Ia comunitat".
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D E N O T ' C E S
PREKfIS LFTERARIS VAT ,T. PE SOLLER

JSS&
Ja s'ha convocat 1' ediciû dels Premis Liter-

aris VaIl de Sóller patrocinat per l'Ajuntament
de SóUer i organitzat pel Onip Novetat. Aquest
any estan convocats el següents premis: VI ed-
ició VaU d'Or de poesia, dotat amb un premi de
SO.OOO'-ptes. i trofeu per al millor poema i
2S.OOO'-ptes. trofeu pel finafista.

III edició Guillem Colom i Ferra de poe-
sia. SoIs poden optar-hi els ciutadans de Ia
comarca de SóUer. Un premi de 2S.OO'̂ >tes. i tro-
feu per al mfllor poema i l&OOO'-ptes. i trofeu per
al finalista.

I edició Joan Marquès Arbona, de nar-
ració curat. Un màxim de sis fuUs mecanografi-
ats a doble espai i a una sota cara. Hi haurà un
premi de 5O.OOO'-ptes. i trofeu pera Ia millor
narració i 2S.OOO'-ptes. i trofeu per al treball fi-
nalista.

I edició Pau Noguera (a) Sarol, de glosa.
Un premi de 2O.OOO'-ptes i trofeu per a Ui millor
glosa i lO.OOO'-ptes. i trofeu per a Ui finalista.

Hl termini d'admissió de treballs acabarà
el dia 7 d'agost. Aquests s'han d'enviar a Ia
Llibreria Calabruix de Sóller i l'acte de lliura-
ment dels premis serà el dia 24 d'agost amb
motiu de les festes de Sant Bartomeu. Per a mes
informació telefonau al 62O9O2.

DEOlK UHUDEOlER

TQRNr™ RTTRTARRAtTONTRR.

Al nostre terme de Maria tindran lloc
durant ete mesos de juUol i agost, les Trobades
Cap a Ia Independència cada divendres a Ses
Tarragonès. Angel Colom, secretari general
d'Esquerra RepubUcana de Catalunya les inau-
gurarà el divendres dia 3 de juUol i el seguirà el
proper divendres el sociolingüista Oabriel
BibilonL Si Ia primera vegada es varen anorne-
nar Jomades per a Ia Independència, en aquesta
ocasió i vist l'augment que ha agafat el

CAP

A LA

INDEPENDÈNCIA

Tornen
Ses Tarragonès
Cada divendres d'estiu

CarreteradeSanta
MargalidaaPetra

moviment nacionalista, elgrup organitzador
encapçalat per Jaume Santandreu aposta per un
pas decisiu cap a Ui independència. Segurament
com a l'anterior edició, l'èxit esta assegurat. Per
a més informació podeu telefonar al 728826 de
dUluns a divendres de 18 a 2O hores.

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

LA MANCOMUNTTAT DT3S T>y A OROAN-
TT2A CURS r>p vm^FrererrA. rvT>rrFrRTOR A
SBaEL[

Des de l'Ajuntament de Sineu, amb
col.laboració del Servei de Promoció de Ia
Mancomunitat PIa de Mallorca i l'INEM, s'ha
promogut Ia realització d'un curs de viverista
de plantes d'interior que es desenvoluparà a
Sineu.

L'objectiu marcat pel curs és qualificar IS
persones amb el coneixements bàsics pel cultiu
de plantes ornamentals baix hivernacle. El curs
té una durada de 35O hores i es desenvoluparà
entre els mesos de setembre i desembre del
present any.

Consta dels segUents continguts:
-El sòl: nocions generals.



*AclttH2 ffi>nX3*FHERANY-oCLS7)

BU DE NOT C
-L'hivemacle: cuidats i manteniment.
-Cultiu de plantes d'interior.
-Tractaments flto-sanitaris.
-Noves tecnologies.
L'objectiu primordial del curs és facilitar

l'inserció laboral deLs alumnes. Per Ia qual cosa
se procurarà faciUtar l'accés al mercat laboral
dels interessats en treballar. Per altra banda,
existeix Ia possibilitat de promoure Ia creació
d'una empresa de producció i distribució de
plantes d'interior al PIa de Mallorca. Tots els
interessats en fer aquest curset es poden dirigir
abans del 2O d'agost al Servei de Promoció
Econòmica de Ia Mancomunitat PIa de Mal-
lorca, telèfon 830OOO-34

EXPPSICIO DE FOTOQRAFTT3S PE PERE
MASCARQASA PTlRT A

Un dels actes que conformaran en pro-
grama de les Festes de Sant Jaume de Sa Pobla,
serà una exposició de fotografies de Pere Mas-
caró.
Aquestes obres són les còpies que "FENT
CARRERANY" va reunir després de
l'exposició commemorativa celebrada a Sa
Capella Fonda l'any passat. Serà Ia primera
vegada que aquest fons, creat gràcies a Ia
coLlaboració de Ui gent de Maria, sigui exposat
al públic. El dia de Ui inauguració serà el 18 de
jufiol a les 21'4S hores a Ui bibÜoteca de "La Cai-
xa" de Sa Pobla, davant l'esglèsia. L'exposició
estarà oberta fins al dia 26 de juliol i esperem que
assolesqui un exit igual a l'esperança dipositada
en el recull i creació d'un part representativa de
l'obra de Pere Mascaró. Segurament serem
alguns els mariandos que ens desplaçarem a Sa
Pobla per assistirà l'acte inaugural. Aquesta
activitat ha estat possible gràcies a Ui bona dis-
posiciómostrada pern'Alexandre Ballester,
cronista oficial de Ui vila de Sa PobUi, escriptor i
sobreot amic de tot el que és nostre.

CAMPANYA PKR ACQNSEGITTR LA PRO-
TECCIÓ PE LA SERRA PE TRAMUNTANA

El Grup Balear d'Omitologia i Defensa de
Ui Naturalesa (GOB) i l'Associació per Ui De-
fensa de Ia Naturalesa (ADENAAVNF-
ESPANA) han començat una nova etapa per
aconseguir Ia protecció de Ia Serra de Tra-
muntana, en el que faran especial incidència en

UNA INICIATIVA CONJUNIA OEL
QRUP BALEARD'ORNITOLOGIA

I OEFENSA DE LA NATURALESA (QOB)

IDELA
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA
DE LA NATURALEZA (ADENAWWF-ESPANA)

ADENA/WWF

l'aspecte informatiu i divulgatiu. Segons el
GOB, el parc Natural de Ia Serra farà compat-
ible Ia protecció dels valors naturals amb Ia
miUorade Ui quafitat de vida deLs seus ciutadans.
Això implica sobretot evitar noves urban-
itzacions i parcel.lacions, aixI com aquelles
obres públiques que causin un impacte ambi-
ental desmesurat. Des de "FENT CARRE-
RANY" volem participar en aquesta nova
acció. Ja participàrem amb una aportació
econòmica a Ia compra de La Trapa; ara pu-
blicarem les informacions que ens arribin sobre
el tema, a partir del proper mes d'agost.

KT. POT .TSPOTyrru çom^RT pRRTT .T .A
El PUi de construccions de nous pavellons

coberts, entre els quals el de Maria, perilla.
L'altre dia sortia als diaris una noticia no massa
optimista. El MEC adduïa problemes de
pressupost de cara a Ia construcció de dotze
nous pavellons. Seria una llàstima que una de
les realitzacions més esperades no s'arríbas a
concretar.

"Fry; RFyPRCTF" SET^J VAN DE CQT tONTfüP
Dissabte dia 2O dejuny hi hagué una re-

unió damunt can Jordi entre els monitors del
Club d'EspUii ES REBROT i eLs pares i mares
dels allots que aniran de colònies des del
dimartsdia7dejuKolfinsadia 14.Aquestanyels
nins aniran al Port de Sóller, a un alberg de Ia
parròquia de Sant Ramon de Penyafort.
Esperem que s'ho passin tan bé com els altres
anys i que en tomar ens ho contin. Feis fotos i les
publicarem el proper número!
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Demografia
JA I/HAN FETA:

En Mateu Montamarta Bergas i n'Antònia Cas-
telló Perelló es casaren el passat dia 2 de Juny a
l'església parroquial de Maria de Ia Salut

Hn Pere Font Mas i na Marttna Bergas Morey es
casaren el passat dia 13 de Juny a l'esglesia parroquial
de Maria de Ia Salut.

Que el vostre amor no acabi mai.

RACONS DE MAKLA

I Escalonada de Ia possessió de Roqueta |

THÍFONS DWERES

AJUNTAMENT 525002
Fax 525194

UNIT.SANITARIA(Cila Prèvia) 525594
APOTECARIA 525020
ESCOLA DE DALT 525083
ESCOLA DE BAIX 525252
CA SES MONGES 525144
LOCAL 3a EDAT 525564
PARRÒQUIA 525033
GESA INCA: AVARIES 500700
BOMBERS 085
AMBULATORI D1INCA 502850
SON DURETA(CentraIeta) 175000
AMBULÀNCIES S.S. (INCA) 502850
AMBULÀNCIES 200362
RECAPTAClO DE TRlBUTS DE
LACAIB (INCA) 505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA
DlNCA 505112

505150

PUNT D1ATENaO CONTINUADA
DESTNEU:
Carrer Ponent, número 3.
- Per demanar hora atservei dePedja-
trta heu decridarde8 a 14h. alBSS043l
- Per urgències, a partir de les IS hores
heu de cridar al ft2Q292J
- Preparació pel part, postpart, control
de gestació i informació sobre anti-
conceptius heu de cridar al |«feüVE!
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232*C
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GRAFB^ADETEMPERATURESMAXTMES IMÍNIMES

JUUOLDEL986
-Història de Ia nostra gent: L'amo En Xesc de
Son Cloquis, autodidacta i bondadös —
-Una aventura distinta.
-Cap a una escoIa mallorquina.
-PbMe,
-Esports: Macia Ramis.

JUUOLDEL987
-PrimeranfversarL
-Un pacte per al progrès.
-La columna de Ia llengua: EIs gentilicis.
Oxrversa amb Pere Alemany.
-Un any de Carrerany.
-Pagina r*Sf***' El Pistatxo.
-Un fi de curs molt UuVL
-Anattsi de íes eleccions peJs polítics locate.
Composició del nou Ajuntament

JULIOLDEL988
-La Columna de Ui Llengua: Vaga, vagons i
esquirofe.
-NormaUtzació deÍa carrers.
-Professors de que?
-Feim Carrerany: Excurssio a SantuerL

JULIOLDE1.989
Opinió: El quart poder a Maria.

^Tom es produeix un terratrèmol.
-Evohick3 deb cultius entre L86O i 1.96O aMaria.
-Sa Xerradeta amb l'amo En Tomeu Ferriol
Bergas.
-Tercer anrversarL

-Espais naturaU: i societat.
-V Oran Premi Pb de Mallorca-9O.

JULIOLDEL990
-PIa plurianual d'abastament i sanejament
d'aigttes.
-El menjador s'inaugura amb una paella a Ia
PfoçadesPou.
-Les Messes d'Estiu: Mètodes i sistemes tradi-
cionaLs.
-Campanya de normalització lingüística: La
Uengua feina de tots.
-Trofeu d'Estiu de gimnàstica rítmica.
-El Club d'Escacs de Maria organitza el campi-
onat de Bakars cadet

JULIOLDEL991
-Memòria R^JVLiEl dnedeMaria.
-Pere Sureda, premi Migjorn de Premsa Forana.
-Festa de Fi de Curs a FEscofo.
-Ws nous regidors de bi Casa de hi VUa.
-Sa Xerradeta amb Rafel Otiver, BaUe electe.
-Per Ia independència: Trobades d'Estiu a ses
Tarragonès.
-Un Puput de cresta molla: L'anticatalanisme a
MaUorca.
-Carrerany Esportiu: Gabriel Bergas, campió
d'Europa júnior i Francesc Mestre, classificat
pel campionat d'Espanya.
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"NO VOLEM MANIPULAR RES."
Just ara fia un any, Ia voluntat sobirana del

pobledeMariavavolerqueelPSOEguanyas fes
eleccions municipals. AIlA, pel mes de no-
vembre de l'any passat, vaig fer un balanç del
que havia estat perjo el primer mig any de gov-
emsocialista.

Aquest bafanç d'un any sencer, sera una
mica mesduri ctarqueeldemesosabans, icom
aquell agradarà poc als "fidete", mantenint Ia
mateixa postura de critica constructiva. La
meva intenció es fa de fer una critica poUttca, no
personal, i crec que necessària per obrir ulls i
veure si fa gent es desperta, que ja ha passat un
any1.

A més Ia coincidència de fa celebració del
1er. aniversari amb Ia publicació del "butUetI
d'informació municipal" DE PINTE EN
AMFTiH, mereix un especial comentarL

El titular d'aquest escrit, l'he tret de sa
xerradeta que Pare. Fons, es rector, va fer a Rafel
Oliver, es batle, 1 que es va publicar a FENT
CARRERANY ara fa dotze mesos. AJgunes de
les frases que es varen destacar de fa xerradeta i
l'editorial del mes dejunysón com pera tenir
dinsunavasaafaCasadefaVifa.

En el tema de Ia cultura i el temps lliure
pens sincerament que s'ha millorat. Des de fa
Casa de fa VUa s'ha organitzat alguna activitat,
s'ha coLfaborat amb les entitats i això ha permès
anar mantenint un calendari que ha fet que no es
perdés ía roda. La majoria ha reconegut el patri-
moni cultural rebut, l'ha tret a llum i a més
l'augmentat. Poca cosa més es pot demanar.
Aixl mateix i amb Ia participació, més o manco
activa de les entitats locals, esva aconseguir
efaborar un "regfament" per regufarel tema de
les subvencions.

En quant a l'esport just una sofa taca a ki feina
feta, i no és altra que Ia manca d'acondicio-
nament del terreny de joc des camp de futbol,
sobre tot ara que es té una escola municipal, que
du fa Penya Barcelonista, i que ha de servir de
cara al futur. En els vestidors s'han realitzat
millores i s'han sembrat arbres al poliesportiu.
fa qual cosa consider positiva.

L'urbanisme segueix essent un desveri.
EIs responsables municipate estan encaparro-
tats en no cobrar els permisos i afavorint a uns
pocs, fent ulls grossos per que no s'hagin de
cobrar uns permisos d'obra que poden ajudar a
fer es viatge més lleuger. Al "butlletí munici-

pal", surt una fotografia d'uns cartelLs, com els
que es tenen a tots el pobVes, i s'assegura que des
del mes d'abril s'han posat a les obres majors i
menors que es fan. Jo no els he vist a cap obra.
Estam a finals de juny i em consta que hi ha
obres començades des de llavors.

AquI em ve un dubte i pens en les obres
fetes sense llicència ni projecte d'aquI enrera,
s'estableix un clar agravi comparatiu. Què pas-
sarà amb eUes?

El gran cavaU de Montbfanc ha hagut de
necessitar que una part de l'oposició recordas a
fa majoria que ja era hora de que s'arreglàs s'a-
ssumpte i es requaKficassin ete terrenys. Se que a
elements fidels al PSOE els ha sabut greu que,
repetidesvegades, els hagi recordat pública-
ment fa tardança en requaUfacar-los. Efa papers
estan a fa vista i fa rectificació per part deLs L·ide
pendents de Maria al disbarat que era faurba-
nitzacio, aix! ho pens, és dificil d'assumir peLs
que just l'empraren perguanyar. Si tan estudfat
es tenfa el tema, un anyabans de les eleccions Ja
es va muntar tota fa campanya per sarvar Mont-
blanc, ja s'haguera pogut estudiar fa requalifi-
caeió des de l'oposició i fer-Ui de seguida.

PeI que fa a les obres de sanejament, ha
tocat en sort al PSOE dur-les a terme. A tItol
personal, pens que aqul s'ha badat en vistes a no
tenir problemes amb Ia gent a l'hora de fer
pagar. M'explicaré. El nostre Ajuntament, es va
adherir al consorci d'aigües promogut pel
Consell Insuku- de Mallorca, per majoria abso-
luta, ja que aquest en principi estalvia les
temudes "contribucions especials". Em ve a fa
memòria quan allàpel mes de novembre de
l'any passat el PSOE, en resposta a una moció
d'urgència presentada per Ia coalició PP-LJM,
va presentar una moció rebutjant el canon
d'aJgua establert pel Oovem Balear del senyor
CafleUas. Ara s'aferren a un altre canon, promo-
gut pel Consell Insular de Mallorca, per no fer
pagar al poble contribucions per un servei més
que necessari. Si feim comptes, veurem que de
pagar unes 7O.OOO'-de contribucions especials
amb una o varies vegades, en còmodes aplaça
ments, passarem a pagar, durant al menys 2S
anys, una quota en principi de 6GO'- pessetes
cada dos mesos a més dels augments que es
faran cada cert temps. Treis comptes voltros
mateixos i començau a pensar com seran els
rebuts de l'aigua
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L'àrea de Sanitat i Assumptes Socials, reb
una gran cura per part de Ia majoria. Hn això ja
pareixem Andalusia. Es passa de cobrir les ne-
cessitats a caure dins Ia més absurda
dependència. La tercera edat de Maria no te, ni
tendra, ja autonomia, esta massa compromesa
amb el poder i alguns ja ho han vist. Llevat
d'aquest voler controlar a Ui gent major, Ui tasca
duita Ia consider positiva.

PeI que fa a Ui informació, es segueix con-
fonent aquesta amb Ia publicitat i DE PINTE
EK AMPLE n'és undarexempkr. Les dades que
en Ia publicació es diuen crec que han de fer
tomar vermells als autors. Les inexactituts, Ui
manipulació en favor del PSOE i alguna que
altra falta d'ortografia són una vergonya per
una publicació municipal.

Aveure. Pot una "editorial" diferenciar
entre "el nostre electorat i també els que triaren
una altra opció política", dir "Segurque les
errades hagudes al 1er. Butlletí han obert els uUs
de l'oposició per llançar tot tipus de crftica,
sense valorar el caire positiu de Ia publi-
cació.."?, o Ia fraseque ho remata "Ia nostra
senyera continua a dalt del pal: "transparència,
honestedat i objectivitat!, eines bàsiques per
recuperar Ia identitat del nostre poble". Jo
deman: qué s'ha fet de les preguntes i
sol.licituds d'informació fetes perl'oposició,
algunes fa més de 6 mesos, i que no han estat
ateses?.

En relació a Ui manipulació de dades que
es publiquen al butlletí del mes de Maig,
aquestes són notòries. La 2ona. fase de fes obres
de sanejament no començaren "al carrer
s'Arraval", sinó en el mes de juny i a Ses Venes.
Si volfeu fer constar el començament hi havia

altres maneres més clares per fer-ho.
I per rematar, Ia pagina que fa referència al

personal. Per justificar Ui vostra bravada de Ui
retirada del plus de productivitat, treis a llum
unes xifres aparentment elevades i que no con-
tempten els descomptes de despeses de Segure-
tat socia^ JïtPH el temps de servei de cada un,
les tasques que realitzen, Ui titulació, el nivell, el
grau de responsabilitat, etc... Ia qual cosa justi-
fica considerablement les xifres. I una casua-
litat: a ta relació no surt el que guanya Ui persona
que reaUtza les feines d'assistència al ciutadà,
que té una història que mereix un apart, i que
heu mantingut contra vent i nuiror. No tinc res
personal en contra de Ia jove que heu triat,
emperò Ui seva "contractació" és tot un rosarL
Es de pensar que quan va finalitzar el contracte,
dia 29 de febrer, a l'igual que els altres promo-
guts per PINEM, va cobrar. EUa va veure Ia seva
labor perílongada 3 mesos més sense haver-se
reaUtzat cap tipus de prova ni aprovades i pub-
Ucades unes bases, el que fa que el seu contracte,
a efectes fiscaUtzadors, no és fegal i se U ha fet un
tracte de favor. Esperam, els Independents. Ui
documentació sol.licitada i actuar en con-
seqüència.

Després del rebumbori que heu fet amb el
tema del personal i Ia reducció de Ia seva
nòmina, ha millorat Ia situació econòmica de
l'Ajuntament?. Aquf també Ia falta de
transparència ha estat clara.

Un diari de Mallorca, que després de tot
vos segueix amparant i el seu capital és privat, el
batle va fer unes declaracions on deia que
modificarien les NNSS i obririen carrers ara no
contemplats en elles. Mentrestant, s'han
avançat doblers per comprar terrenys sense
haver fet Ia modificació. Si tan s'ha d'estrènyer
Ia corretja l'Ajuntament com per retallar els
sous als seu funcionaris, no treballadors,
aquestes despeses a curt termini em semblen
una contradicció. Esperau una mica.

Si totes aquestes coses són, pens, greus, Ui
manca de capacitat d'autocrítica i d'assumir
responsabilitatsde Ia majoria municipal és
igual de grossa. De culpes no en volen cap, en
tot cas eLs culpables són els altres, i no admeten
cap tipus de critica, encara que els hi facin de
cara. Si aconseguiu rectificar maneres, si em-
prau el diàleg i no Ia mirada amenaçant, si
alguna vegada definiu postures, si deixau d'a-
nar per Ia part de darrera, si assumiu d'una
vegada que sou eLs gestors de tot un poble i si
pensau més en tots i no en uns quants, hi guan-
yarem tot.

Jaume Mestre
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ACABEN ELS CURSOS ESCOLARS \ DE L'ESPLAI
El passat dia 6 de Juny tingué Uoc a Ia plaça des Pou Ia festa que marca el final de les activitats,

aquesta temporada, del Qrup d'Esplai Es Rebrot E>es de les sis de l'horabaixa i fins a ta posta del s>oi,
Ia plaça s'omplf de música, jocs, danses, playbaks, etc, divcrtínt-se d'allo més bo infants i majors.
LJastima del fred que feia.

El dia 18 de Juny els alumnes
dels Cicles Mig i Superior feren Ia
darrera sortida de l'any desplaçant-
se amb autocar, 9O sardines dins Ui
llauna, i anaren a visitar CA-
POCORB VELL, un dels poblats
megalítics més importants del
Mediterrani Occidental, es un deLs
més importants de Mallorca i fou
un dels més extensos. D'aquf, es
dirigiren cap a s'Arenai per passar
Ia resta de Ia jomada gaudint de les
atraccions del Parc Aquatic "AQ-
UACFTY", i encara que el dia no
convidava a estar en remull vin-
gueren amb una bona torrada.
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El dia següent, dia 19 de Juny, Divendres, a les 19 h. tingué Uoc a l'escola l'habitual festa de Fl
de Curs 91-92.

El pati presentava un aspecte de gala a pesar de Ia incertesa i l'amença de pluja, ja que unes
hores abans una forta tormenta ens havia despenjat el paperf que l'alegrava.

Amb el desig d'acabar el curs començà Ia festa: En primer lloc actuaren els alumnes de
Karate, fent una demostració. Seguiren desfilant per l'escenari eLs alumnes dels diferents cursos
presentant les seves actuacions, teatre, flauta, pleybak, gloses,— allargant-se fins més enllà de fes 21
hores.

La festa acaba, com ja es normal, amb Ia degustació dels pastissos que prèviament havien
preparat les mares i que dugueren a l'escota. N'hi va haver per tots i de tots eLs gustos, l'A-P.A- apartà
les begudes i gelats. Ourant el refrigerí sonaren boleros i jotes que foren baUats pel grup de nins que
assisteixen a classe de BaU de Bot i Ui resta de gent que en tengué ganes.

• « • •

r

La festa acabà passades les deu de Ia nit.
Onofre Sureda Ribas.
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PRIMERA JORNADA DE TREBALL PELS REGIDORS DELS
AJUNTAMENTS DELAMANCOMUNITAT DELPLADEMALLORCA.

El passat dissabte dia 6 de juny, tingué Uoc
al salo d'actes del complex comercial Mod-
eImon, al terme municipal d'Algaida, una jor-
nada de treball pels regidors dels Ajuntaments
de Ia Mancomunitat del PIa de Mallorca.

Més de 1OO regidors del municipis
d'Algaida, Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Ma-
ria, Montuïri, Petra, SenceUes, Sant Joan, Santa
Eugènia, Sineu i Vilafranca reberen Ia benvin-
guda d'Antoni Paqual, president de Ia Man-
comunitat del PUL El nostre batle Rafel Oliver, i
ete regidors Miquel Mestre, Antònia Torelló hi
assistiren en representació del nostre consis-
tori, essent notòria l'absència dels regidors de
l'oposició.

Segons paraules d'Antoni Pasqual
aquesta jornada era per "donar a conèixer Ia
realitat de Ui Mancomunitat als regidors que no
participen als plens d'aquesta i comencin a
participar dins ella, sentint-se-la més seva".

EIs parlaments, que se cenyiren prou al
dossier entregat a tots els assistents, foren inici-
ats per Joan RamoneU, batle de Montuïri i vice-
president de Ui Mancomunitat, parlant sobre el
finançament. Joan Horrach, tinent de batle de
Costitx, analitzà l'àrea de Cultura i Esports,
completant el tema, Miquel Mestre, tinent de
batle de Maria, que parlà de l'Area Educativa
d'Adults de Ui Mancomunitat. Francesc Antich,

batle d'Afeaida, tractà l'Area d'Acció Social.
Antoni Pasqual explicà els problemes de Ui re-
collida de fems, el seu encariment i Ia manca
d'un abocador legalitzat, a l'espera de Ia posada
en marxa del pUi d'eliminació de residus a son
Reus. AcabA aquesta primera part n'Andreu
Mates, batle de Sineu, responsable de Foment,
el qual parla del recel que tenen certs batles i
regidors envers Ia Mancomunitat, de Ia Ouia
Turistica del PIa, d'un curs de cultiu de pUuites
ornamentats, un altre de jardineria i de Ui cessió
del local de sa Quartera d'Alt de Sineu a l'INEM
per fer les classes teòriques.

Després d'un breu descans, amb unes
begudes i entrepans al bar, recomençà Ia jor-
nada amb assistència del Sr. Joan Verger, presi-
dent del CIM, OuillemVidal, vice-president,
Andreu Font, Director General d'Economia, i
Antonio Perez, president de Ui subcomissió de
Mancomunitats de Ia FEMP, els quals, en els
seus parlaments coincidiren en Ia necessitat
dels pobles petits de mancomunar-se, per aba-
ratir els costos dels seus serveis i tenir més força
davant dete organismes superiors i no ser engo-
lits pels municipis grossos.

Hi assistiren representants d'altres man-
comunitats d'Espanya.

L'acte acaba amb un dinar al Restauran<.
de Binicomprat.
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Carrerany SDortiu
HO HEM GUANYAT TOT

Al llarg dels darrers anys, el Club
Ciclista de Maria de Ia Salut està
fent història dins Ia competició
social del "PIa de Mallorca - G. P.
La Caixa".

Al inici de Ia competició
programada per aquest any, ja erem
els que aportàvem un major i millor
balanç de resultats dins el seu
historial. No hi havfa altra entitat
que hagués aconseguit Ia victòria
absoluta més d'una vegada, nosaltres
quatre; ningún equip no havfa guanyat
més d'una vegada Ia general per
equips, nosaltres dues; mai no
s'havía produida Ia victoria d'una
formació a totes les classificacions
generals, nosaltres ha ho hem
aconseguit.

Però, a més de tot això hi ha
algunes altres dades que no seran
tant espectaculars i que també
valoram molt positivament. Després
dels primers anys on el nostre equip
aportava bona qualitat, a més d'això,
enguany, també hem tengut una gran
quantitat de participants. Han estat
vint els ciclistes del nostre Club
que han participat a Ia vuitena
edició del "PIa de Mallorca". Entre
ells destaca Ia incorporació d'alguns
joves que, de cada vegada més
s'interessen pel ciclisme. Es el cas
de Esteve Bergas, Biel Vanrell o Joan
Seguí.

Tampoc podem oblidar que quan
es tracta d'un grup tant nombrós com
el nostre sempre hi ha algunes
desavenències. Enguany, gràcies a
Deu, no n'hi ha haguda cap. Tot el
contrari. Tant dins Ia cursa com fora
d'ella hem demostrat una companyonfa
que, moltes vegades, ha estat motiu
de comentari dels altres equips. Dins
Ia carrera, Ia imatge de solidaritat
i unitat que hem donat ha estat una
argument més que ha contribuit a Ia
victòria dels nostres.

A més de tots els detalls
abans esmentats, no podem oblidar que
hem tengut els homes més forts de Ia
prova. Tres d'ells han finalitzat
entre els quatre primers, cinc dins
els deu o set dins els setze. Abans
de començar, presentàvem tres homes,
Simó Darder, Manuel Fernàndez i
Ferriol Colombram que acumulaven
quatre victòries absolutes.

Finalitzada lacompeticióhem
d'agraïr públicament el gran suport
popular que hem rebut al llarg del
dos mesos del "Pla-92", sense oblidar
que darrera els nostres ciclistes hi
ha hagut tres firmes comercials que
ens han recolzat: Pretensats Antoni
Carbonell, Excavacions Fonthisa i
Jumbo Tours. A més, l'Ajuntament del
nostre poble, després de lluir els
seus escut i anagrama als maillots,
ens va fer una recepció oficial
després de Ia gran victòria
conseguida. Ens va obsequiar amb una
placa dedicada i nosaltres
corresponguerem amb un escut brodat
del Club Ciclista que ha està
exposat, esperam que per molts
d'anys, dins les dependències de Ia
Casa de Ia ViIa.

SISENA ETAPA - SANT JQAN

Al número anterior de FENT CARRERANY,
comentàvem les cinc,primeres etapes.
La sisena va sortir i arribar a Sant
Joan amb Ia participació de 90
ciclistes. Fou Ia segona victòria de
Simó Darder, quarta del nostre equip.

Després d'uns inicis molt
tranquils, Antoni Mas va intentar
escapar aconseguint una diferència
que mai no va superar mig minut al
seu favor. Dins Sineu el pilot el va
agafar. Després de Sa Verdera el
vilafranquerAntoni Mascaró juntament
amb Manuel Fernàndez agafaren el cap
de Ia cursa i arribaren a tenir una
diferència d'un minut. Abans
d'arribar a Petra serían alcançats
per Guillem Ramis, Rafel Bauzà, Pere
Font, Rafel Mulet i Ferriol
Colombram. La diferència deixava als
nostres en clara superioritat.
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Carrerany _sportiu
Cinc victòries absolutes al PIa

La reacció al darrera no es
va fer esperar. EIs representants de
Sineu i Sencelles marcaren un fort
ritme al cap del pilot i Ia
neutralització va arribar a cinc
kilometres del final. Arribada
massiva amb un pilot de quaranta
homes i victòria de Simó Darder que
aconsegufa dos segons de diferència
sobre els altres que Ii permeteren
recuperar Ia segona posició a Ia
general individual.

Aquest dia va debutar Joan
Seguf, el germà de Llorenç, que ha
estat el més jove del nostres
represtants al "Pla-92". Per Ia seva
edat correspon a Ia categorfa cadet
i, també com el seu germà, ha guanyat
totes, les caurses de Ia seva
categorfa a les quals ha participat.
Sens dubte, en molt poc temps
demostrarà les bones condicions
físiques que te.

La classificació va romandre
de Ia següent manera:

1. -Simó Darder
2. -M. A. Jaume
3. - Anton i Frau
4.-Gmo Quetglas
5. -R. Moragues
6. -Est. Bergas
9.-F. Colombram
10-Ferriol Roig
10-J. Castelló
10-Manuel Fdez
10-Tomeu Arbona
45-Joan Seguf
51 -Miquel Salom
52-Ant Castelló

(J. Tours)
(Sencelles)
(AC Sineu)
(AC Sineu)
(Romàntic)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)

1-26-15
1-26-17
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.
m. t.

1-28-26
1-31-32
m. t.

SETENA ETAPA - SENCELLES

La jornada final va arribar el
diumenge dia 7 de juny sota
l'organització del CC. Sencelles.
Foren 91 ciclistes els que hi
participaren per completar un
itinerari que va consistir en dues
voltes al triangle que va desde
Sencelles al creuer de Ruberts,
creuer d'Algaida i Sencelles abans de
continuar capa Sineu, Lloret, Pina i
arribada a Sencelles.

EIs nostres representants
deixaren poques opcions pels
contraris. El diumenge anterior Simó
Darder havfa sentenciat Ia general de
nuntanya al seu favor. Les
classificacions d'equips i Ia
regularitat també estaven clarament
dominades pels nostres. Tant sols les
metes volants quedaven per decidir Ja
que Ferriol Colombram estava a un sol
punt del sineuer Antoni Frau.

Des de Ia partida, els atacs
no es feren esperar. Antoni Mascaró i
Miquel A. Jaume foren els més
perillosos protagonitzant dues
escapades que foren ràpidament
neutralitzades. Després de pujar "Sa
Llimonera" es va formar un grup
capdavanter on hi estaven Rafel
Mulet, Ferriol Colombram y Manuel
Fernandez, acompanyats de Rafel
Perelló, Pere Font, Rafel Bauza i el
lfder de les metes volants Antoni
Frau que no deixava per res Ia roda
de Ferriol Colombram. Una caiguda del
sineuer poc abans d'entrar al seu
poblevadeixar les coses molt fàcils
pel nostre que, passat primer per Ia
meta volant de Lloret, aconsegufa el
triomf a Ia única classificació que
ens quedava pendent.

Poc després de Lloret els
escapats foren alcançats. Qüasi de
seguida es va produir Ia greu caiguda
d'Antoni Mas que després d'una
meritòria participació va haver
d'abandonar. Fou traslladat' a un
centre hospitalari on va quedar
ingressat en observació mentre
millorava de les ferides a Ia cara.
El grup capdavanter, de 32 homes, va
arribar a Sencelles onvadisputar un
sprint massiu. Ferriol Colombram
arrodonfa una gran actuació,
aconseguint Ia seva segona victòria
d'etapa, cinquena per Ia nostra
formació.

La classificació fou aixf:

1. -F. Colombram
2. -Rafel Bauza
3. -Est. Bergas
4.-T. Ballester
5. -H. A. Jaume
7. -Ferriol Roig
8. -Simó Darder
10-Manuel Fdez
12-Rafel Mulet
24-Tomeu Arbona
33-J. Castelló
41 - Joan Seguf
49-Miquel Salom
50-Ant Castelló

(J. Tours)
(CC Lloret)
(J. Tours)
(Algaida)

1-22-30
m. t.
m. t.
m. t.

(Sencelles) m. t.
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)

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

1-23-41
1-26-33
1-31-28
m. t.

GENERAL INDIVIDUAL ABSOLUTA

1. -Rafel Mulet
2. -Simó Darder
3. -Antoni Frau
4.-F. Colombram
5. -Pere Font
7. -Manuel Fdez
10-Ferriol Roig
15-Tomeu Arbona
16-Est. Bergas
25- J. Castelló
45-Ant Castelló
49-Miquel Salom

(J. Tours)
(J. Tours)
(AC Sineu)
(J. Tours)
(Romantic)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)
(J. Tours)

9-15-05
9-15-10
9-15-11
9-15-13
9-15-33
9-15-57
9-16-08
9-17-11
9-17-22
9-19-41
9-50-39
9-54-48

GENERAL DE LA NUNTANYA

1.-Simo Darder (Jumbo Tours)
2.-Rafel Bauzé (C. C. Lloret)
3.-F. Colombram (Jumbo Tours)

GENERAL DE NETES VOLANTS

57
48
44

1. -F. Colombram
2. -Antoni Frau
3. -Manuel Fdez
5. -Simó Darder

(Jumbo
(A. C.
(Jumbo
(Jumbo

Tours)
Sineu)
Tours)
Tours)

16
12
9
8

GENERAL DE REGULARITAT

1.-SimoDarder (JumboTours) 23
2.-M. A. Jaume (CC Sencelles) 30
3.-F. Colombram (Jumbo Tours) 31

GENERAL PER EQUIPS

1.-Maria-J Tours-Fonthisa-Carbonell
2.-Agrupacio Ciclista de Sineu.
3.-C. C. Sencelles - Pau Es Gomer.
4.-Agrup. Ciclista Muro - Romàntic.
5.-Club Ciclista de Sa Pobla.

LLIURANENT DE TROFEUS I NAILLOTS

El divendres següent a Ia
finalització de Ia competició, dia 12
de juny, al restaurant "Es Cruce" de
Vilafranca, es va realitzar l'acte de
lliurament de trofeus i maillots als
p a r t i c i p a n t s després d 'un
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Correrany Esportiu
multitudinari sopar al que hi
assitiren més de quatre centes
persones. Entre els comensals,
Santiago CoIl en representació del
Consell Insular de Mallorca, Antoni
Serra delegat comarcal de "La Caixa",

Antoni Vallori, president de Ia
Federació Balear de Ciclisme y els
batles de les distintes poblacions
del PIa de Mallorca; entre ells, el
del nostre poble, Rafel Oliver.

Aixf finalitzava una nova edició, Ia
vuitena, que ha estat sempre dominada
pels nostres representants amb un
líder, Rafel Mulet, que des del
primer dia ha estat enfundat dins el
groc que significa Ia primera posició
a Ia general.

Daniel Estarellas i Magdalena Beltran
Campions de les Balears de carretera.

El passat diumenge dia 21 de juny
organitzàrem una reunió ciclista a Ia
qual hi participaren ciclistes
alevins, infantils, cadets i fèmines,
destacant Ia darrera cursa que fou Ia
que va decidir els tftols de campions
de les Balears de fons en carretera
per a cadets i fèmines. Totes les
curses es celebraren amb unes
condicions climàtiques adverses,
pluja, vent i fred.

A les nou del matf, els
alevins partiren de Santa Margalida
cap al nostre poble. EIs set
participants ho prengueren en calma i
tant sols es va rompre el grup a
partir del camp de futbol. Un dels
nostres representants. Victòria
Montiel, va guanyar. La classificació
va quedar aixf:

1.-Vic. Montiel
2.-Dam. Barceló
3.-Pedro Mestre
4.-Magd Márquez
5.-Miquel Mas
7.-Marga. Munar

Desa
Hostal des PIa
A.C. Sineu
Desa
A.C. Sineu
Desa

9-37
9-39
9-39
9-39
9-39
10-10

EIs deu participants a Ia
cursa d'infantils competiren al llarg
de 10 quilometres amb sortida des de
Muro, passant per Santa Margalida i
arribant a Maria. Des del principi
Llorenç Seguf va demostrar que és el
millor de Ia seva categoria. Va
escapar i, en solitari va arribar a
meta un minut i catorze segons abans
que el segon. Una gran diferència si
consideram Ia curta durada de Ia
prova. Guillem Mas va arribar en
setena posició. Classificació:

1. -Llor. Seguf
2.-Raf Campins
3.-A Martorell
4. -Ant Oliver
5. - J. Muntaner
6. - Osca r Fdez
7. -Gui (lem Mas

Hostal des Pla 17-46
A.C. Sineu 19-00
C. Comila 19-24
Derbi 19-54
Tenis Arenal 19-54
Desa 19-54
Hostal des Pla 19-54

A les deu del matf va
començar el campionat de les Balears
per a cadets i fèmines. Onze
participants: nou masculins, dues
fèmines, vent, fred i molta pluja.
Tranquilitat als inicis de Ia carrera
que va discórrer sobre el mateix
itinerari que el "PIa de Mallorca".

El grup capdavanter no es va rompre
fins a Sa Verdera quan escaparen dos
dels nostres, Estarellas i Mulet, i
amb ells l'argentí Retolaza.

Després de passar per Muro,
Mulet va demarrar i, després de
adelantar-se quasi mig minut, va fer
treballar a Retolaza, mentres
Estarellas aguantava còmodament Ia
seva roda. A partir de Santa
Margalida tornaren rodar els tres
junts fins arribar a meta on Daniel
Estarellas va aprofitar Ia seva
millor punta de velocitat i aconseguí
el primer tftol -esperam que no sia
el darrer- de campió de les Balears
de fons en carretera pels nostres
colors. Francisco Mulet va haver de
conformar-se a Ia tercera posició.

Entretant, les fèmines havfan
perdut roda dels altres molts de
kilomètres abans. Magdalena Beltran i
Maria Antònia Màrquez arribaren
juntes a meta, disputant un sprint
final que decidirfa el tftol de
campiona a favor de Ia primera. Les
classificacions romangueren aixf:

1. -D Estarellas H. des Pla
2.-C. Retolaza Derbi
3. -Fco. Mulet H. des Pla
4. -And Barceló Derbi
5. -Fco Trujillo Tenis Arenal
6. -Pere Roca H. des Pla
8. - Ant Obrador H. des Pla

-43-04
-43-04
-43-04
-44-29
1-44-30
-45-09
-47-43

1.-Magd Beltran Deea
2.-M'A' Màrquez Desa

1̂ 8-to
1-58-%

Estarellas i Mulet

al Campionat d'Espanya
El proper dissabte dia onze de
Juliol, al Principatd'Astúries, es
disputarà el campionat d'Espanya de
fons en carretera per als ciclistes
de Ia categoria cadet. Tamé hi serà
Ia selecció balear.

Serà Ia primera vegada que
algún ciclista del nostre Club hi
participi. Daniel Estarellas i
Francisco Mulet defensaran els colors
de Ia nostra Comunitat Autònoma. Amb
ells hi viatjaran els seleccionadors
balears Gabriel Abraham i Tomeu
Caldentey.
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El passat mes de Juny no
férem excursió donat que ete qui hi
solem anar no tenIem molt clar on
anar ni disposàvem d'una data que
ens anas bé a tots.

Aquestes son dues imatges de
ta passada excursió a La Trapa.

EXCURStô A AQUACTTY
Per aquest mes de Juliol, i

esperant que s'hagi compost
aquest desastrós començament
d'Estiu, tenim previst anar a passar
un dia sencer a les instaLtacions del
parc aquàtic més gran de Mallorca
(i del món segons resa Ia propa-
ganda), AQUACTTY.

Situat a l'Autovia Palma-Are-
nal a l'altura de ta sortida n°S.

La data serà el proper Diu-
menge, dia 19 de Juliol i Ui sortida es
farà com sempre des de Ia Ptaça des
Pbu a les C 3̂O h.

Onofre Sureda Ribas.




