
c?¿v <<r ¿i ^%î ^A ¿^^^¿^Cttxvv^-

&SuXfV4
RlVlSl* DE L'ASSOCIAClb CULTURAL

F%HT<AMttRMty

^

MARMOELASALUT

ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA

DE MALLORCA

Número 78 OENER Any 1993 I



FEMT CARRERAMY - 2 <Z) -. 1993

[Sumarij
Hditorlal i Sumari 2
Religió i poble 3
Nadal 92 a Maria 4
Convocatòria Assemblea
General de Fent Carrerany 5
La PUuUa asfàltica Ja
esta montada S
LJinatges de Maria, a
Ia revista BRISAS 6
Sa Xerradeta anib Antoni
Oelabert Mas 8
Glosses que l'amo en Nadal
dedicà a en Toni E>roguer 11
Bullit de Notfcies 12
Demografia. Tefefons 14
Hl Temps. Temps Passat IS
Hl refugi, un projecte
necessari 16
Per un pacte global en
matèria urbanística 17
La contaminació acústica 18
Carta a l'honorable president
del Govern Balear 19
No volem Ui macropresó a
Mallorca 2O
Adéu 2O
CarreranyEsportiu 21
Feim Carrerany 24

Fotofr-<*f^Cg'
Magí Ferriol Bauzà
Pere Ribas Colombram
Arxiu personal d'en Toni
Getebert
Portada:
Bacina de Sant Antoni, de
l'exposició de Sa Capella Fonda.

[ EDITORIAL ]
S'ha acabat 1992, un any que certament passarà a Ia

història ,i per motius ben diversos; ha estat any de grans esde-
veniments (OÜmpIades, Expo, Ave, Cinquè Centenari—) que
el temps s'encarregarà de determinar si foren un èxit i Ia con-
firmació que comptam a Ia Comunitat Internacional, o si
foren focs d'artifici, disbauxes de nou ric que fa ostentació
d'una manera de ser que només és aparent.

I el final de 1992, com si es tractàs de despertar d'un
somni, ens ha regalat l'anunci d'una crisi econòmica que ja es
veia venir, però que tots fingim que ens ha agafat per sorpresa.
Hns trobam ,doncs, segons diuen els experts, a les portes d'un
any difícil, dur de pelar, perquè arribarà a Ia vida quotidiana
l'impacte de les xifres que semblen jerogUfics quan les veim a
les pàgines d'economia dels diaris.

Per altra banda l'any 1993 és l'any de Ia nostra plena
incorporació a Huropa, una Huropa que s'està fent a cops
d'encerts i d'errades, d'estira i amoUa per part dels diferents
països que no volen perdre res i ho volen guanyar tot. Fa uns
anys, quan es deia que " Àfrica començava ais Pirineus", ens
crèiem que si aconseguíem ser acceptats per Huropa estaríem
sarvats; avui sabem que les coses són més complexes. L'E-
uropa a Ia qual ens incorporam ha deixat de ser una illa de
progrés i de pau (recordem només Ia guerra de Iugoslàvia, i
que Ui immigració irrefrenable procedent de l'est d'Huropa i
del Magrib ha fet sortir a llum sentiments no gens pacífics ni
progressistesX Ara sabem que ser europeus ens facilitarà Ui
solució d'alguns problemes (falcllitat d'lntercanvls comer-
cials i de professionals,etc), però també ens plantejarà nous
reptes; Ut pervivèncía de Ia nostra agricultura serà més diflcil,
les nostres empreses s'hauran de modernitzar, el nostre sis-
tema educatiu s'haurà d'adaptar, etc...

Des de "Fent Carrerany" desitjam que tots sapiguem
estaral'altura que les noves circumstàncies exigeixen per
contribuir a desembullar Ui troca i fier un món més vivible i més
acoUidor.
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[ RELIGIÓ I POBLE J
HI coLlectiu Capella Fonda ha organitzat

una magntfïca exposició d'objectes religiosos.
Han duit vertaderes artesanies tant del poble
com de Ia mateixa parròquia. A vegades
quedam com estorats deveure que guardam
tantes joies que ens fiui present tot un passat, ens
recorden les vivencies,la fe, l'esperança, els
patiments, les dependències, Ia reserca d'un
poble que ha caminat, ha evolucionat i pot ser
que hagi sortit masa aviat del misterL Un misteri
que entreten Ia fam espiritual. Hl sagrat ens
manté l'esperança de que sera cert allò que in-
tuim sense poder-ho demostrar ni desxifrar to
talment. CasuUes, vestits blancs, peus d'altar
per cada temporada, un color distint per cada
moment, una custodia i un pal.U portat per sis
homes, un paraigua i una campaneta per portar
el viatic afc moribunds, les dones amb un vel pel
cap en senyal de submissióo, nrüssalets i nove-
nes per expressar ta devoció de ta gent més pia-
tosa, uns paperets per fer confessar tothom, re-
tiquies de sants per expressar ta santítat que no
tenim etc. etc., és l'encobriment misteriós
d'alguna cosa sagrada, vera, però no compro-
babte.

Totes les religions expressen el misatge en
signes, comparacions:, colors, moviments. La
reUgfó cristiana, que neix dins el sI d' una altra
religió, ta jueva, i pren cos dins altres religions
anomenades "paganes", recull signes i sdmbote
d'una i altre i d'aquesta nescta "juevo-pagana"

n'ha sortit el que deim Ia Utúrgia cristiana.
Hntre tantes sorpreses d'aquesta exposició

sf hi pot contemptar Ia vida i miracles del vene-
rable Font i Roig en un llibre de 17O2, un ca-
tecisme del bisbe Nadal de 186O, un dels primers
ptónoLs del terme de Maria, un vestit de batiar de
més de cent anys, etc..

TaI vegada aquesta exposició ens ajudi a
tots a guardar el passat, a fer història, a aprendre

de Ia història i a res-
pectar i estimar tot
allò que ha estat i
segueixessent-

L ' a m e 1 1 1 a
sense bessó o amb
bessó podrit, amaga
buidor, hipocresia,
c o r r u p c i ó .
^>ualment, un oma-
ment, un objecte
sagrat, un simbol
que no asenyala, és i
no fa allò que vol
dir, és el desprestigi
del signe, l'avor-
riment del qui ho
contempla i l'anti-
signe per tothom.
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NADAL 92 A MARIA
V

Knguariy, després de molts anys,
l'ambient nadalenc és prou pobre. La no
instal.lació d'U.luminacio nadalenca pels car-
rers han empobrit el caràcter festiu propi del
temps que aquesta proporciona. Diuen les
males llengües que el Batle ha dit que era
perquè no es vessin eis dots dels carrers. Jo pens
que a mes clots, mes Hums.

NFT DE MATDsTES
A les deu de Ui nit del dia 24 de Desembre,

com és ja tradició, a l'església parroquial se
celebraren les matines o missa del galL Com ja
és habitual no bastaren ete bancs per a seure.

El coro parroquial intentà mantenir
l'esperit nadalenc amb el càntic de viUancecs.
CaI destacar que Ia Sibil.la d'enguany fou un
nin, En Pere Ribas Vicente, fet que cal remon-
tar-nos molts anys enrera per trobar-ne un altre
ja que des de fa molts anys el cant de ta Sibil.la
era interpretat per nines.

No hi hagué sermó de Ui Calenda, però fou
curtet i en el transcurs del qual es va fer menció
d'un tal "Jesús Che GKievara".

DLA DE NADAL
Després de l'Ofici, a Ia Capella Fonda,

quedà oberta al públic l'exposició "Religió i

Poble", que consta d'objectes i vestimenta pro-
pia dete capellans, vets, missal«, estampes,...

L'exposició restarà oberta al públic fins
passat SantAntonL

Onofre Sureda Ribas.
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DONVOCATORLA. ASSBMBLKA
3RT>DSrARLA DE L'ASSOCTACIÖ

•TENTCARRHRANY"

Es convoca a tots els/les socis/sòcies de
l'Associació a l'Assemblea Ordinària que tindrà
Uoc dia 24 de gener a tes 9,3O en primera convo-
catòria, i a les IO en segona convocatòria, al
Restaurant SES TARRAOONES, amb el
següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si pertoca, de l'acta de
l'assemblea anterior.
2. Informació econòmica de l'any 92
3. Informació activitats de l'any 92
4. Proposta activitats per a l'any 93

5. Previsió econòmica per a l'any 93
6. Elecció Nova Junta
7. Precs i preguntes

El President

PX). Com que començar a discutir tan prest
sense omplir Ia panxa pot produir maldecaps i
marejos en general, hem pensat de ferla xer-
radeta amb un bon berenar al davant. Si ens
voleu acompanyar i berenar amb nosaltres ens
ho hauríeu de fer saber a qualsevol membre de
Ia Junta actual, o als membres de Ia Revista, un
parell de dies abans i aixI avisaríem amb temps a
Ui gent del restaurant
Esperam Ui vostra presencial

LA PLANTA ASFÀLTICA JA
ESTÀ MUNTADA
Va ser el passat mes de novembre quan el batle
ens digué, responent a una pregunta que
nosaltres Ii férem, que el tema de Ia planta
asfàltica quedava aparcat, i que l'empresa es
comprometia a no fer res més mentre no hi
haguès els informes que l'ajuntament havia
demanat. Mentre els informes han anat arribant
i a l'espera de Ia seva aprovació l'empresa en
qüestió ha anat muntant tota Ut pkuita i ja només
falta, sembla, l'arrencada. Es una llàstima que
una qüestió de tanta trascendència per a Ia vida
del poble s'hagi duit d'aquesta manera. La seva
discussió en un ple, Ia transparència de tots
aquells punts foscos que són els que podien
qüestionar Ia seva posada en funcionament:
materials residuaLs i Ui seva eliminació, contam-

inació, materials
usats i Ui seva peril-
lositat, Ia freqüència
del pas deLs vehicles
pel casc urbà, són
coses que s'haurien
pogut fer i donar a
conèixer i no ha es-
tat aixI. Una llàsti-
ma, una vertadera
llàstima!
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Maria de Ia Salut

Un municipi de llinatg
molt característics

GABRffiL MESTRE OLWER

M aria de Ia Salut,
municipi de Ia
comarca del PIa,

Independitzat del de Santa
Margalida al segle XIX.
compta, segons el cens de
1991 amb una població de
dret de 1.709 habitants.
879 dones 1 830 homes,
segons l ' Ins t i tut Balear
d'estadistlca. El nombre
de llinatges enregistrats es
de 183 com a primers cog-
noms 1 de 207 com a
segons; Ia proporció
d'habltants per Uinatge és
bastant alta, tenlnt en
compte el petlt volum de
Ia poblaclo; 10'42 habi-
tants per llinatge en el pri-
mer cas I 9'21 en el segón.
La població de Marla, a
principi de segle era de
1.966 habitants; població
que va anar augmentant
de manera ferma 1 gradual
flns el 1940. any en que
s'enreglstrava Ia cota més
alta del segIe. 2.491 habi-
tants. A partir d'aquesta
data s'inicià un descens,
que només es va veure
interromput de manera
ürelevant al cens de 1986.
que ens porta a Ia xlfra
actual, Ia més balxa del
segle.

L'evolució demogràfica
de Maria de Ia Salut ens
mostra com el fenomen
tur ls t lc ha afecta t a
alguns munlcIpis de l:irtte-
rior de l'llla, que han vist
com els seus habi tants
emigraven cap a Palma o
cap als núclls turistics.
Alxó fa que els llinatges
caraterisÜcs d'aquesta vila
es conservin, al menys per
uns quants d'anys, sense
les alteracions que han
sofert els munlclpIs afec-
tats per el fluxe inmlgrato-
tl. MAS, FERRIOL I BER-
GAS, son els llinatges més

Església parroquial de
Maria de Ia Salut, Ia seva
plaça t* un dels recons
mes macos dcJpoble.

abundants: étitre els que
seguebcen hl troban Umat-
ges corrents a tota l'illa,
OLJVER per exemple. Jun-
tament amb altres molt
caracteristlcs de Ia locali-
tat com CARBONELL.
FONT. CASTELLO.
COLOMBRAM. JORDA o
NEGRE.

Malgrat Ia presencia
d'un llinatge com Bergas.
que te un equUlbri perfec-
te (112.112). Ia tendència
general dels llinatges de
Maria, es ta de presentar
diferencies prou marcades
entre els primers 1 segons
cognoms; el cas més acu-
satéselde Oliver (31,9).
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Sabent que Antoni Gelabert Mas,
natural de Maria i resident a Barcelona, doc-
torat en medicina en l'especiaUtat d'Urologia a
Ui Universitat de Barcelona, havia vingut, sense
fer gens de renou, un pareUi de dies a descansar,
Ii hem vobgut robar una miqueta d'aquest temps
ben merescut per fer l í un pareU de preguntes
per a La nostra revista Fent Carrerany, de Ui que
n'és subscriptor, lector i col.laborador.

Hl seu curriculum vitae es molt Uarg i ben
intens. Des de l'any 84 és professor a Ui Facultat
de Medicina de Barcelona. Actualment es pro-
fessor titular a Ui Universitat Autònoma de Bar
celoria cirugia (Urologia>.

Com a professor ha orientat i dirigit tesis
doctorals com "Valoració experimental dels
empelts lliures d'ureter",etc., com a director
d'investigació ha col.laborat en l'estudi
citogenètic deJs tumors vesicuters, etc"

Si parlam de publicacions podem parlar
també d'una activitat ben intensa. Com a mos-
tra, direm que, entre altres, ha publicat els Ui-
bres: "Hl medi ambient i Ia salut", "Aspectes
bàsics d'urodinamica", "Psicologia i edu-
cacló", "Litíosi renal", "Hematúria", "Infec-
ciones urinarias sintomáticas", etc. Ha publicat
mes de vuitanta articles a distintes revistes de
medicina. Ha presentat ponències a distints

ANTONl GELABERT MAS

Professor titular d'Urologia - U.A.B.
Cap del ServeJ d'Urologia
Hospital Universitari del Mar

Gran Via. 506, 4rt. 3a.
Tel.^54 85 81
08015 BARCELONA

congressos nacionaLs i internacionals. Ha diri-
git cursos i seminaris sobre Ui seva especialitat
urologica, com per exemple, "La nefrectomia
en el donant viu", etc. Ha assistit a cursets inter-
nacionals a Barcelona, Roma, Oslo,etC-

Ks membre actiu de Ia "L·iternational as-
sotiation of history of medicine"

Es casat amb na PUi Baldrich, psicòloga.
Te dues fUles: Aina i Mariona.

Li preguntam primerament sobre Ui seva
infantesa a Maria. HIl no dubta en contestar
d'aquesta manera:

*Vaig tenir una infantesa feliç a Maria.
Tenia independència i Uibertat. Vivia el que era
Ia vida de poble. Coneixia els ocells amb Ia
manera de volar i cantar.

A. vegades jugava tant que m'obUdava de
dinar. Ma mare m'havia de cridarà l'hora de
posar-nos a Ui taula.

_ I de mes grandet?
* Fèiem colles d'al.lots i al.lotes.

m'agradava estar amb tots.
Jugàvem a piota, raia, baldufa, pilotes de pedaç
i en creàvem mes. Hncara no hi havia televisió i
poques ràdios.

_ Recordau on hi va haver Ui primera tele?
* A Ia farinera de Ca'n Gual. La tenien a Ia

finestra i de fora Ia podien veure. Llavors en
posaren una al bar CentraL

_ Com passàveu ekt dissabtes i diumenges?
* SolIem fer activitats al "Centro" i els diu-

menges capvespres anavem a doctrina amb don
MiqueL
__Kreu també escolanet?
* Ja ho crec. Hi havia dues dasses d'escofonets:

ete que sabien cantar i eJs que no en sabien. ELs
cantors anaven vestits de vermeU i ets que no en
sabien anaven de blau. Naturalment Jo anava de
blau i servíem les misses. A mi m'encantava
pujar al campanar per tocar Us campanes. L'es-
caki fosca, Ui por que ens féiem eLs uns afe altres,
etc.
HLs diumenges a Ui tarda cantàvem vespres. HLs
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capeltans ens donaven un "cum quibus" o sia,
una propina. Record que hi havia un cine i a
Ia porta deca ses monges posaven Ia classifi-
cació de les peLUcule& Si era un poc venda, no hi
podfem anar.

_ Una vegada acabada Li primària ...
* Vaig començar ets estudis de secundaria a Ca

l'apotecari, don Joan Ferragut, que ens incul-
cava responsabUitat, ens ajudava a assumir Ia
nostra personalitat. Li he d'agrair aquestes
bones ensenyances.

Desprès continuarem a Sineu. Anàvem i
ventem amb bicicleta, cada dia. Mon pare em va
comprar Ui primera bicicleta, Hra Minaco, Final
ment vaig acabar el batxillerat a taca. Ja hi havia
autocar.

_A quin coLlegi?
* ALs franciscans. Hs frares no m'aportaren res

ètic o moral. Afcgú que no era frare, era millor.
_Tots seguireu carrera?
* EIs principals del meu grup avui exerceixen

de poKtics. Mes eLs hagués v»ügut dedicar49se a
altres tasques. Avegades fan riure.

_ EXInca on aterrareu?
* D'aquí a Barcelona. Fou Ui primera vegada

que vaJg; anar amb avio. Me n'hl vaig anar amb
son pare d'en Miquel Cataía i un pareU de dies
vaigestaracasaseva.
_ I les despeses de l'estada a Barcelona i els

estudis?
* Mon pare fieia el que podia, però mantenir un

fiU estudiant a Barcelona s'escapava de les pos-
sibilitats familiars i he de dir que vaig poder
seguir els estudis, gràcies a l'ajuda material del
tio Joan de Santiago. ELs estius solia trebaUar a
ca'n Sorto i a ca'n SarvadorJoanet, classificant
mtm.
_ L'espaviUit i entusiasta Antoni, jovenet en-

cara, ha aconseguit arribar al principi deLs seus
somnis. Ja viu a Ia capital catalana, ja és a Ia
Universitat, Ja U arriben les noves ideofcpgies, eLs
pensaments progressistes i les noves idees
potttiques.
_ Com fou tot això, Antoni?
AquI se'm va despertar Ui consciència política.

Hi havia un terreny abonat. A Ia Universitat hi
havia una concentració de les idees del món.
Pariaven Uenguatges distints. Eren idees clan-
destines per aquell temps . Vaig adquirir plena
consciència deI que era el fet nacional segrestat
pel règim franquista, més evident a Catalunya
que a Mallorca.

Ha mare fou Ia meva primera
professora de català.

A Ut Universitat me n'adonava que jo formava
part d'una Infima minoria que anava adquirint
consciència de classe. La immensa majoria deLs
estudiants pertanyien a una cLasse més alta. Ami
m'era fadl pertànyer a aquests grups d'idees. A
partir d'aquf vaig tenir una activitat que no va
ser gens indiferent.
_Aquestes noves idees socials i polftiques,

intentareu introduir-les al poble?

* Vaig pensar que n'estava un poc obligat
encara que ho veia més assequible amb els
aspectessociaLs.

Organitzarem xerrades, cUusses de cataLft
eLs estius, festa del Uibre, etc. Crearem el premi
"Font i Roig" de narració curta. Aixòva per-
metre que sortfs el nom del poble aLs diaris. Hl

Font i Roig dura cinc anys. També crearem el
premi "BanderoLa" per narració d'infants.
L'acollida fou important i Ia participació,
nombrosa.
_ Com aprenguéreu les primeres lletres cata-

Uuies?
* Ma mare fou Ui primera professora de català.

A devora el foc, aquI, amb ma mare, Ueg!em les
rondalles mallorquines. Això em va ajudar a
conèixer, de petit, Ui nostra llengua.
_ Durant aquests estius al poble, amb eLs nous

aires catalans i l'entusiasme del moment,
publicareu aLguna revisteta?
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* En traguérem una no gaire bona. Es deia
"Vesta". En sortiren pocs números, La ferem en
f~Mt*\* Tentem pocs medis.

_ Com era tot aqueU bulUr deb» anys 6O-7O?
* Formarem part d'un grup dinàmic de les

illes; grup maHorquiniste i de resistència cata-
lana. El 68, amb el maig francès. En Herbert
Marcusse amb "La fi de Ui utopia".
Record una tancada d'estudiants. El rector en

va expedientar molts i suspendre d'altres.
Aquest temps me va ajudar a madurar
ínteLlectualment i cultural i me va quedar una
ideologia progressista i fonamentalment

nacionalista amb soÜdaritat amb tota eJs niveUs.
_ Aquesta cultura avançada, noves ideolo-

gies i gran solidaritat, han servit per Ia vostra
professió?

* Això ha fet que Ia meva acció profes-
sional fos sempre de cara a practicar una
medicina pública, hospitalària i acadèmica.

_ ExpÜcau un poc aquestes paraules...
* "Pública" és com Ia manera més

igualitària possible. "Hospitalària" es com
l'esperit d'una maxima qualitat científica.
"Acadèmica" és com una responsabilitat en el
transmetre Ui meva espedaUtat.

Tbt això suposa una nova recerca diària.
_ Quina és Ut vostra espedaUtat en aquests

moments?
* Urologia. Vies urinàries de l'home i Ia

dona i genitakt maacu- Mns. Operador. Trasplan-
tament renal i oncologia o maUütíes canceroses.

_ On heu fet feina fins ara?
* del975 al979arhospitalCKniciProvin-

cdal de Barcelona i durant eLs cinc cursos de Ui
formació d'especialització.

T3el79aia4hetrebanatcomametgeadjunt
per concurs oposició al servei d'urologia al
mateix hospital cttnic i provincial de Barcek>na.

Durant l'any 1984 he trebaUat com a cap de
secció d'urologia i trasplantament renal per
concurs i oposició al servei d'urologia a
l'Hospital de Nostra Senyora de L'Esperança.

Des de 198S treball com a cap de servei

Que desapareguin els aspectes negatius de lapersona
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d'urologia per concurs de mèrits a l'hospital
General Nostra Senyora del Mar de Barcek>na.

Aquesta posicio m'ha permès crear un
equip de treball relativament important, del
que en som el cap. Això em permet formar
uròlegs i metges de medicina general.

Actualment es treballa molt en
l'oncologia, especialment càncer de pròstata,
bufeta.

Procuram estar al servei del que demana el
pubtic i no al servei dels nostres interessos.

L'equip es compon de metges joves que
fan especialitat

_ Recordau gens i« quantitat d'operacions
urològiques que heu reaUtzaf?
* ReaützadestotsolmésdeSOCXDiajudant

efo meus coLUiboradors, mes de 7OOO.
_ Com huma, vos demanaríem un desig...

* Que desapareguin les malalties socials, i això
estA en aquests moments a l'abast de Ia voluntat

dete homes. Són nuüaltíes socials causades per
injustícies, intolerància, misèria, explotació,
etc. Que desapareguin eLs aspectes negatius de
Ui persona. Aquests, si Ia humanitat vo^ eLs pot
curar ara mateix. De les malalties de les altera-
dons del oos se n'han d'estudiar les causes, però
les socials són de l'espècie humane, i en tenim
lescauses.

_ Un consell d'amistat per al poble de
Maria,-
* Com a persones de Maria és bo tenircJarseLs

orígens. Això te permet tenir una identitat per-
fectament definida. Si un perd les arneLs es traeix
a eU mateix, en certa manera.

Gràcies, Antoni, per aquesta estona que
hem pogut parlaramb tu. Homes com aquest
honren Maria, els seus, el poble i Ui humanitaL
Homes que Uuitin aixI són imprescindibles.

Pere Fons Pascual

GLOSES QUE L'AMO EN NADAL DEDICA
A EN TONI DROGUER

A EN TONI DROOUER
Toni si surts un bon metge
i operes a l'hospital
Saps que voldria en Nadal?
Que tenguis bon ideal
i sapis decantar es mal
en veure cap cosa Uetja
tant si ès des Ueu com des fetge
s'honor d'un metge ès que val

Si en acabar sa carrera
de Io que vas a cercar
te poses a operar
i ets molt bo per curar
tothom et bravejara
tan endavant com darrera,
emperò si surts crosterà
tothom te dejectara
i aixI podras destriar
sa diferència que hi ha
d'un plat amb una cullera

Si fen vas a cercar mides
n'has de dur de tot color
voldria que es doctor
fos un bon operador
per curar-ne ses ferides
de ses fadrines garrides
que estan malaltes d'amor

Lo dolent s'en va a sa bassa
i Io bo ho solen estorjar
Si en acabar d'estudiar
te poses a operar
i ets molt bo per curar
tothom te breveJara
però alerta has d'estar
que en haver d'anar a cobrar
no n'agafin per estafa.

Aqueixa barcelonina
que has menada a passejar
si Ui cerques per casar
alerta U has d'estar
que en anar-vos a co^ar
si començau a jugar
no fesqueix Ui gabardina

Alerta a sa professora
que no te faci tac tac
que si un pic ets casat
en Uoc de planxar-te es jac
no te mastegui sa gorra.

Si tu cures ses ferides
des fetge i s'espulmó
sempre sentiràs remor
que dirà: aqueix doctor
te unes mans beneïdes.
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BU W C
TROBADA DELS TAMBORERS I CORNE-
TESAVn^AFRANCA

Entre altres bandes musicals del PIa de
Mallorca, Ia nostra estimada bandeta, amb Ia
batuta de Mestre Tomeu de FHavana, va partici-
par a Ia trobada de Vilafranca. FI« nostres tam-
borers estaren ben bè a l'altura de les
circumstàncies. Ets pares eLs hi acompanyaren.

Enhorabona.

OBRESALA RECTORL<V
En aquests moments hem pagat en efectiu

Z22&04&pta.
La gent que voluntàriament ha vengut a

aidar, ja siguin del poble i, sobretot, Ia que ha
estat i està dins Ia rectoria ha reportat 1.672 tan-
des.

Actuahnent devem 3OO.OOOpts.
L'electricista encara no ha acabat. No té

massa pressa. El ferrer encara no ha començat.
DeI que pensam fer de moment falta el

bany, un arrambador i dues persianes i altres
herbetes.

Tenim en caixa unes cent mil pessetes, una
promesa del Palau, mig milió, un donatiu
promes pel Bisbe de 3OO.OOO pts, un parell mes
de jornals de part de l'Ajuntament i Ia voluntat
deLs fideLs que no ha faltat maL

CATEQUES^ CONFIRMACIÓ IAGRANA-
DORES

-La catequesi de nins fins a 14 anys o mes
començarà dia IO a les 11:3O del mat!.

ELs que compleixin 18 anys o mes i volen
confirmar-se, tendran Ia primera reunió dia 15
de gener, divendres a les Sh p.m. a Ia rectoria.

-L'agrupació d'agranadores del temple,
contemplaren a Ia tercera edat, un video de les
excursions en anys passats. Fou una gentilesa
d'en Rafel Moreno.

NA FRANCKCA DALMAU. AL PERÚ
El dia 29 de desembre va partir cap al Perú Na
Franciscà OaIrnau per passar un any a Cascas
ajudant les monges agustines en Ia seva tasca.
Des d'aquI elogiam el seu coratge i Ii desitjam
que Ia seva estada al país andf sigui profitosa per
a Ui seva experiència humana i per a tots aquells
<iu^ rebran el >""Tiefici de Ia seva activitat

' DEL CÒMIC DEL PSOE
El passat 3O de novembre tengué lloc a Ia
Capella Fonda un acte del P.S.O.E. que tenia
com a objectiu Ia presentació tel "tebeo" que
pretén explicar les meraveUes deLs deu anys de
govern socialista i també una campanya
paral.lela d'informació sobre el tractat de Ia
Unió Europea.
A Facte, presidit pel Sr. EmUio Alonso, hi assis-
tiren una trentena escassa de persones (per cert,
a excepció del Batle no s'hi va deixar veure cap
dels regidors que el P.S.O.E. té a MariaX En Ia
seva intervenció el Sr. Alonso passà revista a tots
aquells aspectes de Ia poUtica socialista que al
seu parer han estat un encert durant els últims
deu anys i acabà dient que de les coses que no
havien sortit bé no calia parlar-ne perquè ja
sortien cada dia al diarL

FI D'ANY A L^SCOLA
Enguany Ia festa de fi d'any consistí amb una
xocolatada el dimarts a les 16'3O h. a carrec de
1'A.P.A. i el dimecms dia 23 Hs alumnes del Cicle
Mitjà »dornaren l'entrada amb neules i pnptr1 \
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N
feren una ensatlada de fruites que
s'encarregaren els propis alumnes. ELs que Ia
tastarem podem afirmar que fou boníssima.

Acaba Ia jomada amb l'entrega dels regals
del "Pare Noel" que per a a&uns consistí amb
qualque carabassa.

VTSFTA DEL BKBE
Dimecres dis 23, don Teodor, Bisbe de Mal-
lorca visita Ia parròquia i va sopar amb Ia comu-
nitat. Agraïm aquest gest amistós i humanitari.
Nadal fbu el 23. Giacies senyor Bisbe.

LA RECTTORIA DE MARLA ES NOTICLA A
"EL DLA16"
El dia de Nadal sortf a les pagines d"'El Dia 16"
un extens reportatge, dues pagines, sobre els
nostres capellans i ets seus hostes a Ia rectoria. El
reportatge, prou interessant, recolÜa el paper
que en Pere i en Jaume Juguen a favor dels
marginats, dels oprimits i en general de tots
aquelLs que, en un moment determinat, sense
demanar-los d'on vénen o on van, necessiten
d'una rna, una teulada i d'un llit on descansar ets
seus ossos. EIs drames de n'Abd-El-Azdz, d'en
Manolo o d'en Ramon, quedaven, gràcies a en
Jaume i en Pere, resolts temporaknent mentre
no hi hagi una altra alternativa als seus proble-
mes.

EL BETLEM DEL GRUP D'ESPLAI
Aquest any eLs monitors i ek nins de FEsplai ens
han representat el pessebre d'una manera molt
original. Pastors, reis i Bon Jesús estan fets sen-
zillament de cartró de paper de bany i closques
d'ous. Enhorabona per aquesta inventiva que
han demostrat.

3 DESANTANTONI
Com és tradició, enguany, dia 17 diumenge, a
les 3,3O del capvespre i a Ia Plaça des Pou es
beneXrà amb aigua fresqueta tot animal de pel o
de ploma, que passi per davant de Sant AntonL.
Al final les persones devotes d'aquest sant ana-
coreta podran rebre l'aigua beneïda de Gener, i
aixf allunyarem el dimoni que tant de mal ens ha
fet, ens fa i ens farà si no U donam un dobler.

DEMOGRAFLA. PARROQULAL
Durant l'any K?92 s'han registrat a Ia parrò-

quia de Maria: 23 baptismes, 2O primeres
comunions, 16 noces i 3O defuncions
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Demografia
ENSHANDECXATr

Dia 8 de desembre
morf l'amo en Bartomeu
Bergas Castelló a l'edat
de72anys.

Vivia a Son Fava.

Que descansi en pau.

BENVnJGUTS:

N'Antoni Soler CarboneU va néixer dia 27 de
novembre. ELs seus pares són n'Onofre Soler Matas i
na Catalina Carbonell Colombram.

Enhorabona als seus pares i demés família.

JA L'HAN FETA:

En XLsco Vives Puigros i na Catalina CarboneU
Ferriol es casaren a l'esglesia parroquial de Maria de Ui
Salut el passat dia 5 de desembre.

En Miquel LUibrés LJabrés i na Magdalena Font
Socies es casaren a l'església parroquial de Maria de La
Salut el dia 19 de desembre.

N'Esteve Ribas Mas i n'Antònia Nadal Bergas es
casaren a l'esglésid parroquial de Maria de 1« Salut el
passat dia 26 de desembre.

Que el vostre amor no acabi rnai.

TfflflFQNS D1TOTERES
AJUNTAMENT S2SOO2FaxS25194
UNJSANTTARL<V (Cita Previa) 525594
APOTECARLA. 525O2O
ESCOLA DE DALT 525O83
ESCOLADEBADC 525252
CA SES MONOES 525144
LOCAL 3» EDAT 525564
PARRÒQULA 525033
GESADSTCA:AVARDBS 5007OO
BOMBERS O85
AMBULATORID1DsTCA 5Q285O
SON DURETA<C*ntraleta) 175OOO
AMBULANCES S.S. CDsTCA) 5O285O
AMBULÀNCIES 2OO362
RECAPTACIÓ DE TREBUTS
DELACATO ONCA) 5OS9O1
ADMDSnSTRACtô D'MSENDA
D1INCA 5O5112

5O515O

AUSŒ4M3NE
ffc^^MTiai^nfTffs.
ARjJUö^AfOA:
M*9ar3tace&
PfceababaJb6BUa2U3CtuBEs.
OSnmSANtLÄMAv
cfc^a^5hae&
HDELUTODV
EJcnaris;cfaiBicivGncicsde^a2Oh
TamOTiiHSfflff17a^ni • M K.

EfesEbfesdeMa^tae&
OsnAJSrtAMAßVLJSdA:
^feriac73Oil5hcnss.
TAryt Ijìì 1Qh"iEiss.
LftsDAnSCAMANAODR
fcca^il925hcBE&
^&oaocc9ifiKXKDe&
Q3pasperN^riaescfBPiirnpBtMaLt̂

PUNT D'ATENClO CX3NTD4UA-
DA DE SEDTBU:
Carrer Ponent, número 3.
- Per demanar hora alservei dePe^a-
tria heu decridarde8 a 14h. albs5O43l
- Per urgències, a partir de les 15 hores
heudecridaral fe2O292|
- Prej>aracio pel part, postpart, contr
de gestació i informació sobreanti-
conceptius heu de cridar al jZ36624l
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ClmBSDflSSaO
GENER DE 1.987

-Sant Antoni: Festa d'hívem.
-24 hores de radio.
-La Reforma Educativa.
^Zx>nte per a aLlots i no tan al.lots.
-Pagina Bíblica; Eís Mags, l'Estrella i Herodes.
-La LJei de Normalització Lingüística.
-La Columna de Ui Llengua: Llengua i dialecte.

GENERDE1.988
-L'Ajuntament no respecta Ia T .lci.
-El que s'ha escrit de Maria.
-La Columna de Ui Llengua: Lèxic Nadalenc.
-Sa Xierradeta amb En Biel Bergas, President de
Fent Carrerany.
-Taufa Rodona: Tercera Edat
-Persones del poble.
-D'esquena a l'escola.
^ZasadeteVfla.

GENERDE1.989
-La Coplumna de Ut LJengua:Noms d'oficis.
-La Societat Consumista.
-Des del Balcó de Ia SaIa: El perquè de les
Normes.
<^asade UiV"da.
<^uta ab: Reis d'Orient
^Ztoncert de piano i cant coraL
<Torreu obert
-Feim Carrerany: Assemblea General
Ordinària.

GENER DE 1.99O
-Montblanc, l'altra cara.

-!• Exposició de Pere Alemany a Barcelona.
-Festes de NadaL
-Sa Xierradeta amb l'amo n'Andreu Forteza.
OusadebV3a.
^Z:arreranyEsportiu: Exhibició escaqulsta del
campió d'Europa, Alexei Dreev.

OENER DE 1.991
-Memòria FLAJVL:NadaL
-Bases del tercer certamen de fotografia "Fent
Carrerany".
-Sa Xerradeta amb en Joan Vives.
-Un problema ecoJogic: El preu de les ametUes.
-Punt d'Atenció CJb*tinuada a Sineu.
-Pere Alemany exposa a Bisart
<^arrerany Esportiu: -El club d'escacs de Ma-
ria, campió de 2* de MaUorca. -Maríandos a Ia
Cursa de l'Indiot

OENER DE 1.992
-Les nostres possessions (II): Montblanc.
-Trobada PSOE- Premsa Forana a Maria.
-NadalaMaria.
-Sa Xerradeta amb l'amo En Pau Colombram
Mieres.
K3pinio: Vfeca Ui tradició! Visca Ui Monarquia!
-Feim Carrerany: Excursió als Molins de Lli-
nars.



FEHI CARREWWY-'16 0-6> Gener,19Q3

EL REFUGI, UN PROJECTE NECESSARI
Ningú no dubta que, en aquests moments,

Mallorca necessita un RHFLJOI per a persones
desemparades.

Una casa, on quateevol necessitat pugui rebre,
les 24 hores del dia, l'agombol d'un Uit i d'una
acoUída.

Un indret, des d'on es pugui encoratjar els
desvalguts perquè es derivin, segons Ia seva sit-
uació concreta, als llocs que presten un ajut
escaient.
Un punt, des d'on quantificariqualificarles

noves i esgarrifadores marginacions nostres,
tot empenyent Ia creació de nous serveis, se-
gons les realitats conegudes i estimades.

Tothom pensa que Kl Refugi es necessari. Hns
i tot, urgent Però qualcti ho ha de fer. Quaknl ha
de tirar endavant. Qualcú ha d'obrir camI, passi
el quepassL
Aquest qualcú hauríem d'esser tots. T O T S.

Institucions i particulars. Cadascú des de les
pròpies possibilitats.
Hi ha moltes bonesvoluntats. Moltes bones

paraules. Hi ha un rebuig generalitzat contra Ui
discriminació i Ia xenofòbia.

EslractadeferhoARA MATEIXI!
Tot és a punt. Només en manca el teu ímpuLs i

Ia teva coLlaboració concreta.

Amb aquestes paraules es presenta el coLlectiu
Hl Refugi, coLlectiu altruista que pretén donar
una ajuda als qui més Ia necessitin, aquestes
persones que per un motiu o altre es queden
despenjats del ritme d'aquesta societat, que
avança a una velocitat vertiginosa,sense temps
per fer una pausa o minvar un poc Ia velocitat
perdonar una oportunitat als qui han quedat
fora. Per aquest motiu neix Hl Refugi, que va fer
Ia seva presentació en públic el dia primer de
desembre, dia mundial de Ia lluita contra Ia
sida, el dia que quasi bé tothom UuXa a Ui solapa
un floquet vermelL símbol de Ui solidaritat amb
els malalts de dita malaltia. Però just presentar-
se en públic ja sorgeixen els problemes, l'amo
de l'hostal que havien llogat, situat al centre de
Ciutat, per poder acollir les persones que no
tenen un llit per posar els ossos plans, ni cap
céntim per poder llogar-ne un, els diu que ha
rebut pressions i amenaces dels veïnats i que
prefereix no llogar-los l'edificL

Assabentats d'aquest incident i per ampliar un
poc d'informació vàrem fer una visita a en
Jaume Santandreu, un dels capsvisibles d'a-
quest eoLlectiu, perqué ens contas un poc d que
vol esser i com es troba en l'actualitat aquest
projecte.

Hn Jaume ens va contar que ja tenien fet el
contracte de lloguerde Ia pensió esmentada,
situada devora el barri "xino" de Ciutat, però
després el seu propietari va fer anques endar-
rera degut a Ui pressió dels comerciants i veïnats
de Ui zona "prefereixen trobar ak¿un indigent o
una prostituta davant el portal de Ia botiga al
matf quan van a obrir, que tenir-los com a
veïnats amb les necessitats mínimes assegu-
rades". Suposant que aquest problema els po-
dria sorgir a qualsevol indret de Ia ciutat, els
membres del coLlectiu han cregut més oportú
el mutisme, i en aquest moment ja tomen dis-
posar d'un lloc nou, on Ia gent que necessiti
arribar-hi, ho podrè ferper dues vies, de mo-
ment, pel sistema boca a boca entre eLs necessi-
tats o mitjançant el telèfon de l'esperança
46.11.12, que funciona les 24 hores del dia i ori-
entaran i informaran a qualsevol que ho neces-
siti.
Aquest centre que començarà a funcionarà

principis de gener
estarà obert les 24 hores del dia dets 365 dies de
l'any i assistit al cent per cent pervoluntaris,
"com més gent ens ajudi a fer les feines, manco
n'hi haurà per cada un". Tothom hi pot ajudar,
bé oferint una estona del seu temps o dete seus
coneixements o bé fent una aportació
econòmica, "des d'una pesseta fins a un milió,
per posar un exemple", ats segUents comptes
corrents, a nom del Refugi Associació Altruista:
Caixa de Balears,"SA NOSTRA" Z20O867-

00
Banca March, OJ>. A. Rossefl^&_.13&879.11.7
Banc de Crèdit Bafear J5Q21O2LS9
Crec que tots estam obUgats a donar un cop de

mà a aquest projecte, ja que les persones que
gaudiran dels seus serveis són producte d'a-
questa societat consumista que feim marxar
entretots.
Oes d'aqul donam l'enhorabona als seus res-
ponsables i eIs desitjam molta de sort.

Miquel Moreyi Mas
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PER UN PACTE GLOBAL EN MATEfflA URBANISTICA
Darrerament ha sortit a Ia prernsa una altra

referència a allò que esta passant a Maria en
matèria urbanistica. La Llei de Ia Sehra, actu-
alment vigent, esta aconseguint que en cís pocs
anys que duirn d'ajuntament democràtic,
s'hagin fet més animalades i atemptats
urbanístics dins del nostre terme, que en tota Ia
seva història.

Hi ha por, hi ha massa por, a regular, con-
trolar, i molt més a sancionar, totes aquelles
construccions que, descaradament il.legals o
sense cap classe de garanties, despersonaUtzen
una fisonomia urbanística que s'havia

mantingut inalterable durant tant de temps.
N'hi ha prou de passar pels carrers de sa Raval,
Major, ses Corbates, etc, perveure com aquests
darrers deu anys s'han tomat, desfigurat o igno-
rat, portals, façanes, finestres i altres elements
que caracteritzaven l'arquitectura tradicional.
Elements estranys com Ui imitació deLs portaLs o
finestres ciutadans a base de portes d'alumini,
les portasses de ferro, te uralita, el marbre del
pedrfs, eLs fanalets de funerària, etc no fan més
que demostrar Ia nul.la política de l'ajuntament
per regular aquesta situació. I ja no parlem de
tes construccions foravUa. Aqu! sI que tothom
ha fet, i segueix fent, el que Ii dóna Ia gana.
Casetes per guardar les eines s'han convertit en
autèntics xaletarros. Cases antigues, en
residències, més o manco ben acabades, etc.

Qui posarà fre a tot aquest desgavell
urbanístic? L'actual majoria municipal té Ia
responsabilitat de tirar endavant una normativa
en aquest sentit. Les acusacions de partidisme i
permisivitat amb els seus, que reben

sistemàticament els grups que governen el
municipi, n'hauria de fer avergonyir a més
d'un.

Mani qui mani a l'Ajuntament, però, Ia
cosa pareix no tenir solució si no és a traves d'un
pacte que impliqui tots els grups amb repre-
sentació municipal. L'execució de Ia normativa
acordada i fins i tot Ia sanció que se'n pugui
derivar, quedaran més legitimades com més
gros sigui el consens entre ets grups municipals,
No veure que Ia renúncia sistemàtica als ingres-
sos que se'n derivin dels permisos d'obres d'a-
questes construccions il.legals és fer un favor

ben magre al
poble, de-
mostra una
m i o p i a
política con-
siderable. La
por a enfron-
tar-se amb Ia
gent (alguns
ideològjcament
afins al partit
que mana),
que actua al
marge de Ia
llei, o que
s'aprofita de
Ia falta de re-
glamentació

en aquest apartat, és una cosa que se'ls pot tirar
en cara aLs nostres actuals representants munici-
pals.

Joan Gelabert i Mas

MOLXS DANYS IFHLJC ANY NOU

VOS DKSITJA

^SA
NOS
TRA"

CAlXA DE BALEARS
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LA CONTAMINACIÓ ACÜSTICA: UNA FORMA MES DE
CONTAMINACIO A LA SOCIETAT ACTUAL

Afecta el renou a Ia població escalar? La
resposta és positiva i dependrà del lloc on es-
tigui situat el centre, i si és en una gran ciutat
com a Palma o als diferents pobles de Mallorca,

Personal quaUficat amb Ui matèria exposa
que quan el renou supera ete SS decibeUs Ui veu
de l'educadorqueda mimetitzada i es fa diftcil Ui
transmissió del missatge verbal i per tant impos-
sibilita Ui comunicació. Aquesta situació amb el
temps provoca al personal docent diversos
efectes tant des del punt de vista psicològic (irri-
tació, nerviosisme, agotament, etc), com
fisiologies (mal de cap, afonies i marejosX

PeI que fa als alumnes, l'efecte és
igualment negatiu. Es un greu problema per al
normal desenvolupament de les activitats do-
centsi afecta al seu rendiment escolar, a Ui seva
salut i al seu comportament Psicològicament el
renou afecta Ia capacitat d'atenció i concen-
tració.

Segons els experts, l'aprenentatge més
afectat és Ia lectura. Aquests alumnes pro-
cedents d'ambients mab renous presenten
aquesta capacitat poc desenvolupada, com a
conseqüència de l'esforç per atendre. I pel que
fa a Ia salut, aquests al.lots estan més predis-
posats a tenir pèrdues del sistema auditiu.

Tots aquests ambients poc favorables es
donen més fàcilment a les zones urbanes com a
conseqüència del trànsit, edificacions,
indústries i altres activitats. Les zones rurals en
general encara no tenen aquests tipus de con-
taminació, excepte aquells on Ia població és

més elevada.
Eb: ambients escolars amb molt de renou

poden optar per miUorar el sistema d'aïllament
de les aules o zones problemàtiques (tallers)
mitjançant materiaLs com el cartró.

A rrfveU mundial Espanya és un dels països
del món on es fa més renou de tot tipus. Com a
prova d'això cada dia hi ha mes Joves de 18 a 2O
anys amb estudis audiomètrics molt parescuts
als que presenten les persones majors de 6O
anys.

Actualment es considera que el lfmit de
renou per a Ia salut tant fisica com mental està
sobre eLs 65 decibeKs. Moltes activitats actuals Ui
superen:

tràfic intens 8S dB
maquinària industrial 11O dB
discoteques llSdB
concertderock 12OdB
enlairar-se un reactor 13O dB

La moda dels auriculars, Ia intensitat del
so als concerts de rock i les discoteques deteri-
oren ei sistema auditiu, estudis realitzats a
HEUU i Huropa demostren que el renou re-
dueix Ui fase del somni profund i provoca mal-
sons. Algunes solucions que donen els experts
passen per Ia utilització de protectors
anatòmics, higiènics i segurs que no in-
terfereixen Ui vida normaL

FHKECRESPI
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CARTA. A L'HONORABLE PRESIDENT
OELOOVERNBALEAR

Benvolgut President:

Per començar he de dir que no represent
ningú, solament a mi mateix, el soci núm. 137 de
l'Agrupació de Ui Tercera Edat de Maria de Ut
Salut, i és com a tal que que vos dirigesc
aquestes Unies.

Hn aquest poble nostne es passeja des de fa
bastant de temps, de tauk< en taula deb cafès, de
grup en grup de persones que maten el temps
pel carrer, deLs habituals que diàriament visiten
les petites però acollidores sales de Ia nostra
LJar de Ut Tercera Edat (Centre que, recordau?
vos mateix inaugurareu ja fa un cert temps), uns
comentaris que no tenen res de xafarderies,
respecte de Ia vostra actuació amb Ia nostra
Associació. D'això es del que ara us en vull par-
Utr.

Un bon dia, també ja fa molt de temps,
tinguéreu Ia generositat de concedir audiència
a una representació d'aquesta Associació de
Maria, Ia qual us va demanar una petita ajuda
per ampliar les dependències de Ut nostra Llar;
ajuda que, segons es diu, condicionareu al fet
que l'Ajuntament donas eLs terrenys correspo-
nents, comprometent-vos acte seguit a donar
ordres de posar "manos a Ia obra", segons
s'afirma que diguéreu. Idò bé, resulta que fa
més d'un any que gràcies a l'aportació de "Sa
Nostra" l'Ajuntament ja és propietari del solar
en qüestió, soUtr que, per cert, ara per ara fa una
mala faristea de no dir i que reclama a marxes
forçades una actuació immediata. I eLs sods, dia
a dia, ens preguntam "Què espera don Gabriel
a complir Ut seva promesa?". Ko vàreu dir que
no estaríem pervós i el Govern. (Per cert que
d'aquelUt audiència es conta una anècdota que
val Ia pena recordar perquè és prou significa-
tiva. Conten que vós diguéreu, recordant el rnal
tracte que us dispensava el President del Govern
Central, que tendrfeu ben present Ia petició dels
mariers, no fos cosa que es perdés per dins de
qualque caUtix, com solia passar amb les peti-
cions que el Govern Balear enviava a Madrid>.

Hs per això, que no hauríeu de trobar
estranys els comentaris que us deia al
començament i que us deixen en fora de joc.
Fins i tot es comenta si obrau en conseqüència
dels resultats de les passades eleccions, en què Ia
majoria del poblie rebutjà els vostres candidats
(vós sabeu que Ia Democràcia encara no ha
arrelat tan endins com tocaria), i jo sé que no
mereixeu aquesta afronta.

-"Si haguéssim votat es d'en CaneUas -em
digué Paltre dia un veïnat meu- es carrers de
Maria nedarien en or". E>isbarats com aquest
vós sabeu que es repeteixen un munt de ve-
gades,ja queelnostremal (eldelsvells) ésel
d'haver hagut de contemplar 4O anys
d'injustícies, i per això dir segons quines bar-
baritats és Qns i tot comprensible. Són pocs els
que tenint més de 7O anys acceptin del tot aquell
article de Ia Constitució que diu que "Tots els
espanyols són iguals davant Ia llei", ja que en-
cara mana allò de "tenir bo".

¿I qui som jo per indicar-vos el camf que
heu de seguir per aturar aquestes males
llengües que no fan més que desequilibrar el
bon viure d'aquests petits pobles i especialment
el de Ia gent de més edat que mereixen més
estabilitat i germanor? Per això és que ja he dit el
que volia dir. Crec que tenc dret a exposar-ho,
fent constar que Ut meva intenció no és criticar
ningú, ni mesclar ous amb caragols, solament
cont el que pels carrers i places és un xerrim-
xerram. I si m'atrevesc a dirigir-me a vós en
aquests termes és perquè en més d'una ocasió
he llegit com el Govern Balear es queixa de Ia
falta d'atenció respecte del de Madrid, compor-
tament que quasi sempre relacionau o aLlegau a
Ia seva política partidista.

Ja sabeu, per tant, el que pensen molts de
mariers, i si aquest que us escriu no us mereix
cap atenció Oa us he dit que només em represent
a mi mateix), podeu fer servir eLs vostres propis
r̂ anfllfiL

Rebeu una salutació.
Signat: Miquel Oliver i Roig

DNI:414O2772

MOLTS DANYS IFELIC ANY NOU

vos DEsrrjA

^

»1 f^ • »Ia Caixa
CAIXA D'ESTALVlS I PENSIONS

DE BARCELONA
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NO VOLEM LA MACTROPRKSÓ A
MALJJOKCA

El pla directori de construcció de centres
penitenciaris del Ministerio de Justicia de
l'Hstat preveu ta construcció d'una macropresó
a Mallorca. La ubicació d'aquesta presó encara
és una incògnita, nuugrat que ja s'hagiri apuntat
algunes possibiltats a Ia zona del raiguer i
Palma.

La macropreso és una cdutat-presó, ja que
és el conjunt de 14 minipresons de 68 presos -
enrevoltades de parts de quatre metres d'alti-
tud- a més de tot un comjunt de serveis -
minihospital, edifici cultural, edificis de
serveis, piscina coberta, poliesportiu cobert,
ctc-, que precisa d'unes 4O hectaries de terreny
pla i sense cotes a prop, amb una necessitat
d'aigua de 36 tonnes/hora. Tindrà una cabuda
de 95O reclusos, ta qual cosa contradiu La Llei
OeneraI Penitenciaria (1979) i recomanacions
del Consell d'Buropa que xifren Ia cabuda
maximaen35O.

La ciutat presó tindré molts més serveis
que qualsevol poble de Ia part forana mal-
lorquina i això no és just.

La presó de Plama -ara en diuen Centre
Penitenciari- té uns 625 reclusos, quan Ia seva
cabuda és sois de 4OO. Possiblement ha quedat
petita, però al matix temps està saturada de
presos preventius -en espera de judici-. S'ha de
cercar una solució, que pot radicar en l'am-
pliació de l'actual -hi haterrenys suficients al seu
voltant prevists d'us penitenciari al PIa Oeneral
d'Ordenació Urbanística de Palma-, agiUtzar
els procesos judicials, reformar penes i con-
demnes.

L'actual presó esta a una zona de desenvo-
lupament urbamstic per habitatges, Ui requalifi-
cació de zona de serveis penitenciaris a zona
urbanitzable dispararia el valor econòmic defc
terrenys. Hns trobam davant una nova operació

especutativa? Qué hi ha al capdavaUdel PUi di-
rectori?

EHs experts en presons i juristes opinen que
Ia presó és una escola de delinqUents i un
destrossar Ia persona que no ho és, que Ia mac
ropresó sols és redible econòmicament, que no
va totalment encaminada a Ia reinserció del
deUnqUent i en detriment de l'atenció al reclús i
que calen soludons més humanitzades i penes
alternatives com: arrestament de cap de set-
mana, regim obert, pisos d'acollida, treballs
útils a Ia comunitat i de resarciment a les
vfctimes del delicte.

Es evident que Ia macropresó no és una
necessitat social, que no és una solució. Però cal
trobar una solució a l'augment de Ia delin-
qUéncia, realitzada per persones en serioses
dificultats personals i socials, en una societat
cada cop més competitiva i insoUdaria. CaI anar
al bessó del problema d'evitar l'aparició de
deUnqUents: campanyes de prevenció, ajuts a
famílies problemàtiques -amb membres
presoŝ de promoció social de joves amb dificul-
tats, reinserció del reclus, reforma del codi
penal -canvi cap a penes comunitAries-,
agiUtzar els procesos judicials, és a dir, dotar a
l'administració dejustIcia dels recursos que
prtecisa.

La solució de Ut macropresó és ta més fàcil
i que permet més guanys econòmics, però esta
buida de contingut humà, buida i enfora del
problenui que preten sorventar.

Associació de Ia Premsa Forana de
MaUorca
NOTA DE LA REDACCIO': L'escrit que pre-
cedeix aquesta nota ens ha estat remés per
l'Associació de ta Premsa Forana de Mallorca
per a Ia seva publicació com a Editorial con-
junta. Donada Ia seva extensió ens ha semblat
més oportú publicar-la com article, sense que
això restí importància al seu contingut.

ADÉU

De tots els escrits que he fet a "FENT
CARRERANY^ aquest és el que he sentit més
i el més dificultós. Després de sis anys dins el
conseU de redacció de ta revista i d'havef lluitat
dlns ell en moments bastants durs per treure-ta
endavant, juntament amb altra gent, present ta
meva dimissió com a membre del conseU.

Les actuals circumstàncies i ta postura de
Ia resta de membres del consell enfront dela
planta asfàltica que es construeix al nostre poble
m'ha duit a aquest punt. No puc assumir perso-
nalment les accions que es puguin emprendre

des de ta revista a nivell col.lectiu en relació a
aquesta construcció, i crec que el millor és
deixar de forma definitiva el consell.

Jo, que sempre m'he expressat lÜurament
quan he tingut afeuna cosa a dir, no vull que ta
meva presència o actuacions fermin o aturin ta
Uibertat deLs altres.

A partir d'ara pens participar a ta revista
enviant escrits sobre els temes que considerí
oportú i, si no em queda més remei, seguiré re-
partint exemplars. La feina no agrada i akjú l'ha
de fer, emperò no treballaré ni en l'elaboració
ni en ta línia editortaL Molts d'anys.

Jaume Mestre.
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NOTÍCIES D1ESCACS

A MANACXDR ES DKPUTA EL CAMPIONAT
DEMALLORCAJUVENTL

A k ciutat de tes perles; des del passat 29 de
desembre i fins dia IO de gener, eIs miUors ju-
venils de Mallorca lluiten per aconseguir el
Campionat de MaUorca o una plaça per partici
paral deBalears.

Hi son els vuit millors de Mallorca: A.
Martbiez (So n'Oliva) actual campió, P. Mas-
caró (Sta. Margalida), B. PoIo i R. Martín (So
n'OUvaX B. Afenyar (AknidiaX A Navarrete (So
n'Espanyolet), MA. Pons (Manacor) i Francesc
J. Mestre Qrfaria de fo Satut).

Corn es pot veure dins de Petite, un marien
en Xesc. Encara que sigui un dels més joves,
sabem que Uuitara de valent per deixar el pave-
lló escaquista de Maria al més alt nivell. La
il.lusió i el treball sempre han estat les seves
armes més importants i segur que seguia de-
mostrant to seva gran cJasse.

SDortiu

ALTRES NOnCffiS ESCAQUKTES

-Diumenge dia 27 de desembre hi ha con-

vocades eleccions a Ia presidència del Club
d'Escacs de Maria. Ara per ara només hi ha un
candidat: en Miquel Ferriol Bergas.

-En Oaspar Mas, en Jeroni Bergas i n'Enric
Pozo, varen sortir elegits per formar part de
l'Assemblea Balear d'Escacs, essent el nostre
Club, el que posseeix més vots a l'assemblea.

-El passat mes de setembre es disputa el
Xn Torneig Obert d'Escacs, amb 36 escaquis
tes de tota l'iUa i amb un pressupost de 20O.OOO
pta. Queda campió el jove Lester Tattersall
(Costa de Calvià), que obtingué norma de
Mestre Balear, segon fou el local Oaspar Mas i
tercerJ.P. Cerrato de Manacor.

-També es disputà el IV Torneig per
equips Mare de Déu, on el Costa de Calvià
renovà el seu tttoU seguit del Manacor, 3r fou el
Manacor i 4rt l'equip de Maria de Ui SaIuL

-El passat mes de desembre finalitzà el
Campionat Individunl. CaI destacar l'ascens a
Ia. de Pere A Bunola i el nuuiteniment de cate-
goria de J. Bergas i F. Mestre a Preferent i de M.
Munari M. MascaróalaL

-A les passades eleccions a l'Assemblea
Espanyola d'Escacs, de les quatre places desti-
nades a Balears, una va recaure al nostre Club,
essent el qui escriu el seu representant per ate
propers 4 anys. La prímeractívitat es va desenvo-

Antoni Pont
(Costade
Calvia),
CampióV
Torneig de
Nadal, 1991.
Un dete mi-
Uors esca
quistes de
Mallorca
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luparel passat 13 de desembre a Madrid, on es va
elegir President. Guanyà R. Toran per 56 a 54 de
F. T>mfyr Hl nom de Maria de Ia Salut serà pre-
sent durant 4 anys a tot Testat espanyol esca
quista.

ELS MILLORS ESCAQUISTES DE MA-
LLORCA PARTICIPEN AL TORNEIO DE
NADAL

Una vegada més. el Club d'Escacs Maria
de Ia Salut té Ia responsabilitat d'organitzar
possiblement el millor tomeig de partides semi-
ràpides a IS minuts per jugador, eLs propers 21 9
de gener, en ets seus locaJs a partir de lesw 163O
hores.

Enguany el VI Torneig de Nadal té nous
atractius com ésser el primer que inicia el Cir-
cuit Balear de partides semi-rapides, per tant hi
haurà uns punts prou importants per a Ia classi-
ficació final, ja que s'acumularan amb els
d'altres tomeigs_ El campió absolut anirà el mes
de desembre al millor torneig de Testat amb
totes les despeses pagades per Ui Federadô.

També hem de destacar Ia gran acollida
que ha tingut altres anys, amb Ui participació de
destacats escaquistes, ak¿un Internacional, com
el campió de l'any 199O, el Mestre mtemacional

Boris Zk>nitk, o el campió de 1991,el num. 1 del
rating mallorquí Antoni Pont.

Aquest any Ia participació (a Thora
d'escriure aquest article encara manquen sis
dies per tancar Ia inscripció), ja supera els 4O
participants, xifra record. Entre d'altres tenim:
Antoni Pont (actual campió), Tomàs Serra
(campió absolut de MallorcaX el subcampió de
MaUorca A Marttnez, M. González del Son Oli-
va, subcampió del torneig de 199O, J. Cisneros,
d'Alcúdia, Jeroni Bergas i Oaspar Mas, de Ma-
ria, C. Pons, del Polerio, i el president de Ia
Federació Balear, Enric Linale del So
n'Espanyolet.

Sense cap dubte, serà una fita històrica per
al club i per al poble de Maria. Ja que durant dos
dissabtes es reunirà un planterd'escaquistes
difícil de superar, i on Tajuda econòmica de
l'Ajuntament servirà per demostrar que l'escacs
al nostre poble és viu i ha d'esser una alternativa
esportiva per a tots eLs joves.

Des d'aquestes Unies volem convidar tot el
poble a gaudir d'aquest meravellós joc.

En nom del Club d'Escacs de Maria, FeUc
1993 per a tothom.

ENRICPOZ3OMAS

CICLISME
El passat diumenge dia vint, a Ia barriada

palmesana de s'wdioteria, es va celebrar una
nova edició de Ui reunió ciclista coneguda com
a "Carrera del Pavo", Ui qual va estar organit-
zada pel Club CicKsta de Ui mateixa barriada. Hi
participaren tots eLs nostres representants de les
categories inferiors, tant masculins com fe-
menins. La novetat fonamental estava en veure
com les noves incorporacions de cara a Ui pro-
pera temporada -Rafel Campins, Antoni Mar-
torelU Eva Fuster, MargaUda FuUana- ja defen-
saven les nostres indumentàries. El circuit urbà,
a s'Indioteria i al polígon industrial, tenia una
extensió de 2.7OO metres a cada votta.

ALEVWS
ELs més matiners foren eLs vuit alevins que
completaren una volta. La cursa sempre va

estar controUida pels nostres. La maUi fortuna i
Ui humitat d'en terra varen fer que Damià
Barceló caigués a Ui corba anterior a meta.
Malgrat tot, les fémines demostraren les bones
condicions cicUstes i ocuparen eLs tres primers
Uocs de l'arribada mentre OuUlem Beltran fou
sisè. Victòria Montiel guanyava el primer
indiot del matL

1. VKt. Montiel (Maria Salut)
2. Magd- Mdrquez (Maria Salut)
3. Marj>da_ Munar (Maria Salut)
4. Maria Gallego CBar TbIo)
5. Carlos Rivera CFevega)
6. GUL Beltrtfn (Maria Salut)
7. Cr. Fernandez (Maria Salut)

8. Damià Barceló (Maria Salut)

n*FANTTLS
El "Diario Baleares", a Tedició del dia
següent afirmava que Llorenç SeguI "sigue
imbatible y sumó su victorià número 29". Era



Oener, 1993 FEMT CMRERANY - 23 c>3>

Correrony Esportiu

. : '

Ui realitaL El nostre ciclista va tancar el 92 amb
Ui totaUtat de triomfs a Us proves on ha partici-
pat. La cursa dels 14 infannLs esva decidir a
l'arribada final on quatre deLs nostres estaren
entre eLs set primers, guanyant altres dos
indiots, eLs de Llorenç SeguI i Maria Jesús
Beltran.

1. Llorenç Segui (Maria Salut)
2. Daniel Pons (CL QomUa)
3- Ant Martrcll (Maria Salut)
4. Jaume Cardona (Es SiureU)
5. M. J. Beltran (Maria Sahit)
7. Rafel Campins (Maria Salut)
13_Bva Fuster (Maria Sahit)

CADKTS
Hl quart i darrer indiot del matí va arribar a La
cursa per a cadets i fèmines. Set dels catorze
participants lluïen eLs nostres colors. Entre eUs
Margalida FuHana, que va aconseguir el quart
animal, per Ia quarta posició al final de Ui
cursa que se vadesenvolupar en pilot, dispu-
tant̂ e les bonificacions de temps cada dues
voltes. Joan SeguI va patir un problema mus-
cular que, molt prest el va deixar fora de les
bonificacions. Daniel Estarellas i Xisco Mulet

conservaven les possibUitats fins al darrer
sprint, però eLs hi va mancar el rodatge de Ui
temporada competitiva. Aix! ens varem haver
de conformar amb Ui tercera posició de Xisco
Mulet i Ut quarta de MargaLida Fullana, com a
millor ciclista femenina.

1. Chr. Retolaza (DerbiPetra)
2. And. Barceló (DerbiPetra)
3. Xisco Mulet (Maria Salut)
4. Mgda- FuUana (Maria Salut)
5. R. Berenguer (C. Gomila)
6. Joan SeguI (Maria Salut)
7. O. Estarellas (Maria Salut)
9. Magda Beltran (Maria Salut)
ll-Ant- Obrador (Maria Salut)
12.M. A. Marquez (Maria Salut)

SOCTALSIVBTBRANS
SociaLs i veterans havien de competir per
separat, a les onze del matl. Finalment, el jurat
tècnic va decidir posposar La prova per tancar
les competicions. Així, Ui cursa va constar de
deu voltes amb Ui participació de 58 ciclistes
repartits a parts fcgi*ki entre una i altra catego-
ria. Tan soLs dos deLs nostres representants hi
participaren, Manuel Fernandez i Tomeu
Arbona. Hl primer va estar sempre dins el grup
capdavanter, mentre que Arbona va arribar
tard a Ia sortida i sempre va rodar en una
posició intermitia. A Ia finalització, eLs or-
ganitzadors entregaren indiots pel guanyador
de cada categoria deLs veterans, mentre que
peLs sociaLs tan soLs n'entregaren un al gua-
nyador, Amau Comes, que també fou el
triomfador de La classificació general
d'ambdues categories.

LA PANERADH NADAL
Hl passat dia 23 de desembre, en combinació
amb el cupó de 1'ONCE, el nostre Club Ci-
clista va sortejar una gran panera de NadaL
Des d'aqui recordam que el número premiat
eselOS53,

FlnaLment volem aprofitar l'oportunitat
que, FENT CARRERANY ens ofereix, per
desitjar un bon any nou a tota Ui famflia ci-
ctista de Ia nostra localitat, que sempre ens ha
recolzat.

C CMARLADH LA SALUT
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EXCURSIÓ A S'ALBUFERA

Hl passat dia 13 de Desembre arribarem
fins a S'Albufera de MaUorca, Parc NaturaL

Parttrem de ta P!aca des Pou a les 9"3O h.
Erem poquets, però el dia acompanyava. Amb
cotxes ens trasUadarem fins aÍs voltants del pont
dete ahgIesos, on eLs deixàrem.

A peu ens encaminàrem cap a Sa Roca i
ens aturarem pel camI per berenar. Després
continuarem cap a Sa Roca i seguírem cap a
l'observatori de ses aus, al costat del qual hi ha
un tancat amb bous i cavalls de races mal-
lorquines. Seguirem el recorregut i ens
dirigirem a l'estanyd'Ultima Hora, seguirem
fins al Gran Canal i pel camI que voreja el Canal
Siurana, al costat del qual pasturaven un bon
grapat de bous i vaques d'aigua, arribarem a
l'observatori metèLUc i fins a les barreres que
donen a ta carretera de Sa Pobta-Ateúdta.

Tornarem pel mateix camI, que se' ns va
fer molt llarg, i anarem a dinar a unes taules de
fusta just al costat del museu del parc.

L'horari de tarda del museu és de 15 a 17 h.
.Una vegada obert el visitarem i poguérem asse-
bentar-nos de Ut seva historia, aus, fauna i flora.
Una excursió molt instructiva i que quedarem
de tornar-la fer, Ja que deixarem molts de ra-

cons sense veure i anavem molt mal equipats Ja
que a ningú no se U va ocórrer de dur binocles.

El mes de Giener com ja és habitual no hi
haurà excursió. La propera serà el segon di-
umenge de Febrer al parc del Qatatzo.

Onofre Sureda Ribas.


