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| EDITORIAL \
Diuen els analistes polítics que enguany es presenta

com l'any, electoralment, més important, des de l'arribada
dels socialistes al poder. Segons Ia lògica electoral previs-
ta, els ciutadans i ciutadanes de les nostres illes haurem
d'anar a votar els nostres representants municipals així com
els autonòmics. Ara bé, a ningú se Ii escapa que les eleccions
generals s'ensumen per tot arreu i que a ningú Ii vendria de
nou unes eleccions generals avançades.

L'exercici de Ia política, aquesta darrera legislatura,
ha implicat un augment de Ia tensió i una virulència verbal
a Ia qualja ens havíem desacostumat. Aquesta crispació de
Ia vida política l'hem viscuda a nivell municipal, a nivell
autonòmic i a nivell estatal. Es cert que a Ia llum pública
han sortit tot un munt d'irregularitats, d'actuacions irres-
ponsables i d'altres de clarament delictives que implicaven
directament els nostres representants, però, també és cert
que les eleccions són, han de ser, l'arma que Ia democràcia
posa a les nostres mans per corregir tot aquest desgavell.
Des de les pàgines d'aquesta revista, i sobretot a través
d'aquesta editorial, sempre hem defensat un plantejament
progressista i arrelat a Ia nostra terra. I Ia seguim defensant
en tots els àmbits d'actuació. Però Ia darrera voluntat és
sempre Ia de l'elector. I així ha de ser.

Passant a les eleccions locals resulta curiós que, a
hores d'ara, cap dels grups polítics representats al nostre
ajuntament hagin fet públic el nom del seu cap de llista. De

j rumors sí que n'han circulat molts, però, res de definitiu. O
ho tenen molt clar o estan més embullats que mai.
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ASSEMBLEA ANVAL DE «FENT CARRERANY»

El passat divendres 13 de gener a l'Escola de DaIt
celebràrem Ia nostra assemblea anual. Fórem pocs els
assistents, encara que hi hagués per enmig l'elecció de Ia
novajunta. Després de llegir l'acta de l'anterior assemblea
i de ser aprovada per unanimitat, es passà al capítol
econòmic referit a l'any 1994. El comptador enumerà totes
les partides (entrades i despeses) de l'any, les quals donaven
un dèficit de 103.544. Afirmà que encara quedaven per
cobrar, a l'hora de tancar l'exercici, prop de 190.000, les
qualsja entrarien a l'exercici següent. Amb això el dèficit
quedava anul.lat i es podria parlar fins i tot de superàvit.

L'altre punt de l'assemblea feia referència a Ia
valoració de les activitats celebrades el 94. El president en
parlà de manera satisfactòria. De les previsions fetes l'any
anterior, gairebé totes s'han duit a terme i fins i tot algunes
s'han millorat considerablement. La celebració del núme-
ro cent de Ia revista de l'associació s'ha de considerar
altament positiva. La gran concurrència als diferents actes
mostra ben a les clares l'acceptació que té dins del poble
de Maria. El president també va voler fer una reflexió so-
bre Ia finalitat d'una associació com Ia nostra: omplir buits
que el poder polític no omple en el camp de Ia vida cultu-
ral. També va voler deixar clar que a l'hora de demanar
ajudes a les institucions públiques per dur a terme alguna
activitat, no s'ha de tenir en compte el color ideològic del
partit que Ia governa, sinó Ia funció d'organisme públic,
al marge de qui en detenti el poder.

El següent punt era l'elecció de Ia novajunta. En no

haver-se presentat altre candidat, en Jaume Mestre expressà
Ia seva voluntat de seguir, si comptava amb el fot favora-
ble de l'assemblea. Així va ser. La novajunta ha quedat
configurada de Ia següent forma:

President: Jaume Mestre
Vice-Presidenta: Antònia Vicens
Secretari: Joan Gelabert
Comptador: Magí Ferriol
Tresorera: Joana Gelabert
Vocals: Antoni Fiol, Bernat Ribas, Miquel Morey,

Guillem Jordà i Onofre Sureda.
A continuació es passà a parlar del programa

d'activitats per al 95. Se seguirà amb el Concurs de
fotografia amb alguns canvis respecte dels premis i Ia seva
convocatòria per al mes de maig. Alhora es va parlar
d'intentar organitzar una mostra de pintors locals. També
s'està gestionant una possible exposició de fotografies que
mostrin elements d'arquitectura de Maria que caldria pre-
servar, acompanyat d'un text explicatiu. Igualment es va
considerarpositiu ccontinuarcelebrant les tremponades a
l'estiu. L'exposició de fotografies de Pere Mascaró es
deixarà a l'Ajuntament de Sineu que l'exposarà a finals
d'abril. Es tornà a parlar d'organitzar un viatge per als
socis i amics de l'associació.

Finalment es va fer una previsió econòmica per al
95. S'acordà deixar les quotes igual que l'any anterior, a
pesar dels costos importants que ha originat Ia millora de
Ia impressió de Ia revista.

COBRAMENT DE LA QUOTA
A SOCIS I SUBSCRIPTORS.

Amb aquest número posam al cobrament les quotes
corresponents a l'any 1995, les quals, segons va decidir
l'assemblea general de l'Associació, seran les mateixes de
l'any passat: Socis, 2800 ptes i subscriptors, 2300 pts.

Nosaltres per Ia nostra part procuram que cada mes
tengueu Ia revista en les vostres mans el més prest possible,
sense demora, i vos demanaríem també que pagàssiu les
quotes com més prest millor, amb l'objectiu de no tenir
dificultats per a seguir tirant envant.

EIs qui teniu Ia quota domiciliada, notareu que us
descomptaran Ia quantitat abans mencionada de Ia vostra
llibreta o compte corrent. EIs qui no Ia teniu domiciliada
Ia podeu abonar al qui vos reparteix Ia revista o fer l'ingrés
corresponent en alguns d'aquest comptes, fent constar el
vostre nom i domicili, i guardant eljustificant de l'ingrés:

SA NOSTRA:
LA CAIXA:
BANCAMARCH:

cc: 990.459-15
cc: 121-26
cc: 43100115

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
Sr. Director de

de de 1995.
Oficina o sucursal de

a
Sr. Director:
Li prec carregui al meu compte els rebuts que, fora

indicació contrària, Ii siguin presentats per Ia revista Fent
Carrerany de Maria de Ia Salut.

Rebi les meves salutacions.

Num. cc o llibreta:
Nom:
Domicili:
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NOTOPENSAVES!
No, no ens ho pensàvem que tenguéssim aquest

planterd'actors i d'actrius que ens regalaren una magnífica
interpretació de «L'adoració dels Reis d'Orient».

Vàrem tenir ocasió de comprovar que quan un grup
de joves entusiastes es proposen afrontar una empresa
difícil ho aconsegueixen amb èxit. 1 tant que sí! Perquè
representar els Reis presenta moltes dificultats: un text en
vers sempre és un repte per un aprenent d'actor; una història
que és coneguda per tothom s'ha de sostenir sobre una
bona interpretació perquè no es pot comptar amb Ia
sorpresa de l'argument; Ia manca d'un local i un escenari
adequat obliga a enginyar recursos per Ia posada en escena
i Ia coreografia... Si a tot això hi afegim Ia manca de
pressupost i Ia manca d'un director experimentat, podem
dir que Ia representació que vam veure va ser un
miracle...d'esforc i de treball organitzat que mereix
l'ENHORABONA méssincera.

Si sempre Ia primera passa és Ia més difícil de donar,
ara el camí és obert i esperam (per l'estiu?) una nova
representació. Voldríem que NOTOPENSAVES trobàs
totes les ajudes i tota Ia comprensió del món. Seria bo que
el grup demanàs l'assessorament d'algú entès en teatre i
recabàs el suport de les institucions. VaI Ia pena!.

Però també tenguérem ocasió de veure en acció uns
altres «reis»: els que any rera any organitzen l'arribada de
Ia comitiva reial i reparteixen les juguetes als infants.
ENHORABONA, també!. Esperam que Ses Majestats no
sofrissin complicacions de refredats després del xop d'aigua
i de calabruix que hagueren de suportar en acabar Ia seva
feina.
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L'AJUNTAMENT INFORMA
En el passat PLE del dia 30 de gener es va exposar

el projecte de l'arquitecte Miquel Garau Vadell sobre
l'ampliació remodelació del Casal de Ia tercera edat.

El nou edifici consta de dues plantes. La primera
planta, on hi està previst un lloc de 190 metres, es destinaria
a sala de conferències, actes teatrals, balls, cinema, etc.. A
Ia segona planta hi hauria distintes sales per les associacions
culturals i esportives.

El pressupost és de 15.000.000 de pessetes.
D'aquests doblers, 3:000.000 els posa l'Ajuntament i els
12 restants van a càrrec del PIa d'Obres i Serveis del 95
del C.l.M.

El començament de les obres està previst pel proper
mes de març.

EIs plànols estan exposats a l'Ajuntament i en el
local de Ia tercera edat.

AJUDES INDIVIDUALS PER LA TERCERA
EDAT

Requisits: 1 ) Tenir més de 60 anys.
2) No poder fer front a despeses

extraordinàries per falta d'ingressos econòmics.
Objectiu: 1 ) Millorar deficiències de Ia vivenda

o despeses extraordinàries de Ia mateixa.

2) Pagament de despeses de les que no es fa
càrrec Ia SS.SS. (Audiòfons, ulleres, etc.)

Documentació:
1) Factura o pressupost de les despeses.
2) N.l.F. i una fotocòpia de Ia primera pàgina

de Ia cartilla bancari. Justificant d'ingressos.
Informació i sol·licituds: A L'Ajuntament fins el dia

9 de març del 95. Anar a les oficies dels serveis socials, els
dijous de 9 a 12 hores.

BONIFICACIÓ CANON D'AlGÜES
Destinataris: Persones o unitats familiars amb

ingressos inferiors a 1.097.020 pessetes anuals.
Quantitat que es subvenciona: 75% de Ia quota fixa

mensual.
Requisits: El sol·licitant ha de ser el titular del

comptador.
Ingressos inferiors a 1.097.020

Documentació: 1) Declaració de Ia renta de l'any
anterior, o bé certificat de l 'Institut de Ia Seguretat Social.

2) Certificat bancari, darrer rebut
d'aigua i fotocòpia del D.N.I.

Tramitació: EIs dijous, de 9 a 12, a L'Ajuntament,
a les oficines dels serveis socials.

subvenciona: 75% de Ia quota fixa mensual.

POEMES DE LLUC MATAS

«Alter Ego»
Trobar-vos a Ia intersecció de destins
en cercar, tu, per camins de llastre
a l'esquena que no duen enlloc. Esqueixar
Ia misèria de l'elecció amb Ia constància
d'un cec enquimerat en Ia derrota. I vols
fer, dansaire eunuc, del teu destí un camí
nou des de l'esmerilament d'un artesà sense eines?
Portes el pes a l'esquena i, sense queixa,
l'aguantes amb l'estoïcisme del qui mai
no pensa en Ia conseqüència.

T'aferres a Ia quimera i en fas
obsessió d'un moment fet dens per paraules
que hauries d'haver dit o per coses que
hauries d'haver fet. No entens de coses simples
ni les veus d'una forma més simple. Potser t'agrada
Ia teva història des d'un anonimat de pors
allunyadores de Ia vida. Es només Ia història
que tu en fas i no res més.

19-XI-94

Hores boges d'estultícia
per camins de recers a Ia intempèrie
esquinçau Ia memòria amb records
d'aquell infant que, sense saber
caminar, es movia al pas
d'aquesta o d'aquella dansa
al compàs de ritmes
de cançó escardada
per aquella agulla sàdica
que rapinya més fort a cada volta.

18-XI-94

En eljoc de les paraules, del sentit
i de Ia interpretació flexible i adequada
cerc nominar, amb precisió i força,
una sensació perduda en Ia fosca,
aturada en Ia mateixa nota buida,
i que, en Ia constància de Ia recerca,
comença a il.luminar-se amb tènue llum.
Potser l'intent no és mai, en aquest cas, meta.

22-XI-94
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CALENDARI MUNICIPAL

Un calendari en castellà! La veritat no m'ho esperava
del nostre ajuntament, dins el PIa de Mallorca. Com si no
ens bastàs l'acossament lingüístic de l'exterior, ara també
l'hem de rebre de l'interior, de dins casa nostra. No estaria
malament que els responsables municipals ens explicassin
de manera convincent perquè s'ha fet així.

DESCANS
Si, aquesta secció ha fet un petit descans d'un nú-

mero. Però encara tenc molts significats per examinar. El
motiu del descans foren les vacances, que a vegades duen
més feina que Ia feina, i Ia quantitat d'infonnació que us
donàrem en el darrer número, cosa que em decidí a ajornar
un mes Ia secció.

MúSICA ANTIGA
Ja fa uns quants anys que l'Ajuntament de Palma

organitza, en motiu de les festes de Sant Sebastià, uns
concerts de música antiga que, pels qui l'apreciam és com
si ens donassin «pa amb fonteta», aliment per l'esperit, un
viatge musical al passat. DeIs quatre concerts programats
just vaig poder assistir a tres, dos d'ells parcialment: el
dels Sacqueboutiers, el de Zarabanda i el de l'Ensemble
Walsingham. El concert de Zarabanda el vaig trobar massa
monòton, però els dels dos grups francesos fou brillant,
omplint l'església dels Socors d'una sonoritat especial
produïda per instruments construïts a imitació dels originals
de l'època de Ia composició de Ia música (1450-1650).

ORQUESTRA SIMFÒNICA
M'emocionà i ein vaig sentir orgullós del meu poble.

L'actuació de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears a
Ia nostra església és dels fets que marquen i que són difícils
d'oblidar. El comportament del públic fou correctíssim,
molt interessat. Sabem, de fonts properes a l'Orquestra,
que se'n dugueren una molt bona impressió. Això ens ha
de fer sentir contents.

PlA DE MALLORCA
EIs 14 pobles que formam Ia Mancomunitat del PIa

de Mallorca estam d'enhorabona. Ara tenim una guia que
dóna a conèixer als visitants i també als mateixos veïnats
aspectes dels nostres municipis. Esperem que sigui un
pricipi i que tengui continuïtat i que les properes edicions
corregeixin els errors que hi poguem trobar en aquesta.
També n'estic content perquè és Ia culminació d'una idea

<Lvn <i\aa¿ ,7iAfM,

que hi vaig aportar durant el curt temps que en vaig ser
representant del nostre municipi.

REIS

Enguany els Reis Mags d'Orient ens han duit un
regal molt especial i apreciat: Ia representació de l'obra de
Ia qual en són els protagonistes, de l'escriptor Llorenç Moyà
i Gilabert de Ia Portella. El jove grup Notopensaves,
Notoesperaves, Notocreies o Notembullaves (hi ha hagut
prou confusió amb el nom) en feu una divertida
interpretació de tots els personatges, amb efectes especials
inclosos, dins l'església del nostre poble. Enhorabona a
tots els seus entusiastes components.

SANTANTONI
La veritat és que a qualsevol Ii fugen les ganes de

participar en aquest simulacre de beneïdes que es repeteix
any rera any, en Ia plaça de Maria. Allà es pot veure a tota
Ia gent temorenca d'alguna que en puguin fer els quintos,
els quals, obligatòriament, -no en faltaria més!- han de
cridar l'atenció i, si pot ser, l'han de fer més grossa que els
de 1 'any passat. I per afegitó, dóna Ia impressió que tothom
hi està d'acord, autoritats de tota casta incloses.

TXETXÈNIA
Pareix llunyà, però és aquí mateix, a Europa. Com

Bòsnia, Croàcia, Sèrbia. El poder i Ia violència sense límits.
Horror, bombes, sang,... La guerra a ca'l veïnat. Sempre
pateixen els de casa. Serà millor anar a viure a casa d'altre?

77| f^ 77Ia C^aixa
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SA XERRADETA AMB.
DONES DE MARIA QUE BRODEN

O QUE HAN BRODAT

Dins Ia cuina de Ca L'Amo En Gaspar, ran de Ia
foganya, amb uns fogons i una olla de test, amb herbes
curatives i embruixadores, s'hi arreplegaren N'Antònia
Carbonell Negre, Na Joana Aina Carbonell Mas, Na
Margalida Genovart Mestre, Na Joana Aina Negre Mas,
N'Antònia Gelabert Crespí, Na Catalina Ferriol Bauzà i
Na Margalida Obrador Pastor. Tot un floret de senyores
agradables, alegres i animades. Era el dilluns de Sant
Antoni i el Comitè Capella Fonda havia concluït l'exposició
de Nadal Brodat.

Fent Carrerany volia escriure una pàgina sobre el
referit esdeveniment i els redactors Magí Ferriol i Pere
Fons també hi foren presents.

En comptes de parlar dels brodats, Ia xerradeta partí
per altres caminois i sortiren altres herbes tant o més
interessants que les randes. I així formulàrem Ia primera
pregunta.

- Creis que Ia dona de Maria té personalitat pròpia
o es deixa dur per l'opinió del carrer?

* Una contesta ben rebenta:jo tinc les meves idees i
les duc endavant. Altres diuen que Ia dona viu dins ca
seva. Altres, que Ia dona de Maria es deixa influenciar si Ii
convé, i si no, agafa el que Ii pareix millor.

- Creis que Ia dona de Maria, quan es casa, queda
dominada i esclava de l'home i els fills, o se sent recolzada,
surtenjunts a les festes, a passejar, etc. o ella sempre que-
da amb els al·lots i l'escurada?

* He quedat esclava dels fills i del home, diu una.
Així no ho són totes, contesta una altra. Jo surt amb l'home
i els fills, remuga aquesta. Un temps no era com ara, diuen
quasi totes. No hi havia les feines d'avui ni Ia manera
d'organitzar-les. Hi havia més vida de família a casa seva.
Treballaven tots dos en el camp, però quan l'home feia Ia
migdiada, sa dona escurava. Finalment una surt en defen-
sa de l'home i diu: el meu home escura molts de pics. Ara

mateix l'he deixat escurant.
- Creiss que hi ha dones que es casen sense saber on

van i llavors se'n peneden?
- No me'n penet d'haver-me casada, diu una. Un

temps s'estimaven i ara amb dos dies ja l'han feta. Un
temps miraven les quarterades i d'on venien, diu una altra,
i ara tot és més net, més lliure, més normal. Una de
remolesta torna insistir: el casar és per una eternitat i s'han
de sofrir i han de callar.

- Quins són, pensau, els principals motius de Ies
separacions matrimonials?

- Perquè no s'entenen i un altre els agrada més, diu
una. Avui tots dos fan feina i guanyen i poden subsistir i
són més lliures, diuen altres. Ara Ia dona, amb cas de
separació, no té por, es pot mantenirelIa i els al·lots. Llavors
miraven més el que diran i s'arrufaven baix de l'home i
sofrien, ara hi ha més llibertat. Hi ha gent d'edat, que abans
no s'haurien separat mai i haurien suportat de tot i ara,
quan han vist altres horitzons, han corregut a separar-se.
N'hi ha que aguanten pels fills i quan aquests són majors
d'edat, es separen. La baldor fa fer coses. EIs homes, no
tots, quan veuen que Ia dona torna vella, Ia canvien amb
una que pensen que serà millor, mésjove.

- Creis que, en general, Ia dona és més religiosa que
l'home o és més hipòcrita i més fingidora?

- El meu home era més religiós que jo. Abans de
començar a batre, anava a missa, diu una ulIs espolsats.
Un temps, madona, mos hi feien anar un poc forçats, con-
testa una mésjove. Crec que Ia dona és més religiosa, però
a l'hora de col·laborar ho és més l'home. Ho són igual, diu
una més lliberal, encara que, no sé perquè, Ia dona va més
a missa. El meu home va poc a missa, diu una monyo alt,
però quan sent tocar les avemaries, es posa a resar. Ara no
mos fan tanta porcom primer, diu una que no creu en lleis,
i si no resam tant ni anam tant a missa, no passa res.

- Pensau que Ia dona és lliure per optar pel partit
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polític que vulgui per votar qui vulgui, etc. o més aviat
vota segons el pensament o Ia influència de l'home?

* Voten el que volen, diu una sense pensar-ho massa.
N'hi ha que voten com l'home i altres l'enganyen, diu una
altra. Hi ha de tot. Inclús n'hi ha que hi duen l'home i
homes que hi traginen Ia dona. Bastants de matrimonis
voten el mateix partit i a vegades un no sap mai el que ha
votat l'altre.

* Creis que les dones d'avui consulten el metge per
problemes sexuals, a l'hora de programar mètodes, o més
bé es fien de Ia veïnada, del que han sentit dir, etc.?

* Crec que Ia dona d'ara consulta, Ia d'un temps,
quasi no. Hi havia hemorràgies terribles i es curaven de
qualsevol manera. Jo vaig tenir els al·lots que vaig voler i

no vaig fallar d'un dia, diu l'altra. Un temps no veien el
metge, miraven Ia lluna. Jo n'hauria volgut un altre de fill,
però l'home va trobar queja era massa vell. Llavors ens
sacrificàvem per no tenir al·lots, fèiem... Moltes vegades
l'home quedava content i Ia dona no del tot.

- A l'hora de l'educació dels fills, col·laborenjunts,
pares i mares, o el pare diu que això és feina de Ia mare?

* Normalment se n'ocupa Ia mare. Pensam que quan
són més grandets hi fa més falta son pare. Sa mare està
més amb els infants. Creim que hi ha d'haver comunicació
entre pare i mare per Ia bona educació dels fills.

- A l'hora de les preguntes dels infants, en els
moments de descobrir els secrets de Ia vida, creïs que els
pares estan preparats per contestar?

* No saps com has de contestar. Una es descarrega
Ia responsabilitat pensant que a l'escola els ho explicaran.
Un queda tancat. No saps com els ho has d'explicar.

-Pensau que Ia dona de Maria progressa
equilibradament o pegant fues i anant a l'altre extrem?

* Ara està un poc desequilibrada. Realment hem
passat a l'altre extrem. Ens allargam més que el llençol i
ho tenim bo de fer mostrar els peus.

- Després d'aquesta llarga, profitosa i aprofitada
introducció, parlarem una mica del que volíem comentar:

el Nadal Brodat, l'exposició de La Capella Fonda.
- Ens faríeu una petita descripció del que hi ha a

l'exposició?
* Tot el que hi ha exposat és fet a mà: Manteleries,

cobretaules, tovalloles, cortines, vànoves, gipons, llençols,
camises de dormir, pedaços de cuina, draps, vestidets de
batiar, davantals, vestits de Ia nit de noces, etc.

- Ens diríeu els noms de les distintes maneres de fer
aquestes feines fines?

* En qüestió de randes hi ha punt baix, punt loco,
punt alt, pil.laret, punt de cranc, mundillo amb macetes,
etc. En brodats hi ha creueta, mig punt, rechelier, punt
mallorquí, garça, fils trets, etc.

- Creis que en aquesta exposició hi ha participat tot
el poble o només un parell?

* Tot el poble, contesta una a l'engròs. Sempre solem
ser els mateixos, contesta una més realista. N'hi ha que no
duen res mai. A tots ens agrada veure-ho. N'hi ha que no
n'hi duen perquè tenen por que els ho prenguin.

- Quina és l'opinió popular d'aquesta exposició?
* A tothom Ii ha agradat. N'hi ha que hi volen dur

coses l'any que ve. També n'hi ha que no mouen un peu
per res.

- Finalment, tornant al principi, us demanaríem com
voldríeu que fos Ia dona de Maria?

* Llesta, comunicativa, col·laboradora. Que les do-
nes sabéssim unir-nos per trobar els nostres drets i les
nostres obligacions, per saber seguir camins de llibertat
sense passar-nos.

No és poc el que demana aquest grup de dones
valentes, entusiastes, decidides i molt amables.

Les herbes medicinals de Ia foganya de ca l'Amo
En Gaspar fan miracles, curen, transformen i donen un
sentit a Ia vida no massa freqüent, no estilat dins un món
de consum, egoista i carrerista.

Gràcies, senyores, per haver volgut venir a reunir-
vos amb el Comitè Capella Fonda i amb nosaltres, a
vegades una mica impertinents.

Magí i Pere



FENT CARRERANY - 10 (34) Febrer, 1995

Les dones de
Maria es lluïren.
Ha estat una de les
millors
exposicions. La
decoració
acompanyava.
Enhorabona al
Comitè Capella
Fonda.



Febrer, 1995 FENT CARRERANY - 11 (35)

SINODE

El Bisbe de Mallorca, Don Teodor Ubeda Gramage,
amb un grapat de capellans diocesans, religiosos, religioses
i seglars, tenen ganes de fer un sínode. Per preparar aquesta
aventura, el bisbe ha formulat unes preguntes a tothom
que vulgui contestar-les. S'han d'enviar, abans de dia pri-
mer dejuny, al Secretariat de Pastoral, al carrer Seminari,
4, a Ciutat; o les podeu dur a Ia parròquia i, totes les
respostes juntes, les farem arribar al Secretariat.

Les preguntes serien les següents:
1) Valors i contravalors dins Ia societat actual ma-

llorquina. Veure i jutjar Ia dimensió personal, familiar,
sociocultural, econòmica i política, etc. Tot, si és possible,
vist des d'una perspectiva cristiana.

2) Com són els cristians mallorquins o residents
d'avui en dia? Creients, indiferents...?

i seglars.
i) Altres coses i observacions.

Direm alguna cosa del que creim que és un sínode
per centrar i orientar una mica Ia qüestió.

Un sínode vendria a ser, com hem insinuat en el
principi, una reunió del bisbe amb els seus sacerdots, reli-
giosos i seglars per estudiar els problemes de Ia vida espi-
ritual i les repercussions que aquesta té en el camp social i
polític; extirpar, sempre dins un clima de llibertat, els abu-
sos, promoure Ia vida cristiana com una llum dins les comu-
nitats i fomentar el culte, Ia pregària i Ia pràctica religio-
sa.

En general, quan s'ha realitzat un concili, com una
magna assemblea mundial religiosa-cristiana, es solen dur
a terme sínodes o reunions parcials, diocesanes, comarcals,
etc. Seria, per dir-ho així, l'estudi de dit concili i l'aplicació
a una lloc concret del poble cristià. El darrer concili, el

Realitats positives i negatives. Veure Ia realitat en
general, com a grups de servei, de govern (si és que n'hi ha
d'haver), consells diocesans, arxiprestats, parròquies,
col·legis, hospitals, marginació, etc.

Podríeu descriure Ia realitat de Ia nostra església
mallorquina, encara que sia un poc difícil, amb deu retxes?

3) Què demanaríeu al Sínode?
Quines, penses, que haurien de ser les directrius,

les conclusions, els camins pel món d'avui?
a) En general
b) En doctrina
c) En difusió del missatge
d) En sagraments i culte
e) En solidaritat, llibertat, pobresa, caritat, etc.
f) En comunió eclesial i ecumènica
g) En les relacions de l'Església amb el Món
h) En maneres d'actuar els capellans, religioses-os

que fa 21 de Ia història del cristianisme, es va acabar l'any
66, fa 29 anys. Encara que s'han fetes reunions, estudis i
posades en pràctica, comença a ser hora de fer-ne una
llegida o una rellegidaprofunda i treure'n les conseqüències
necessàries pel bon caminar dels cristians mallorquins. Tu
hi pots col·laborar. Serà bo, si no ho has fet, que provis de
llegir les constitucions, els decrets i les declaracions del
Concili Vaticà II. La Bíblia, el darrer concili i el catecisme
no haurien de faltar a casa d'un cristià inquiet. No sempre
per creure-ho tot, sinó també per mirar-ho amb ulls de
crítica constructiva.

Naturalment, per no enganyar ningú, direm que en
el pre-sínode, en el sínode i en tota reunió eclesiàstica,
només som consultats, Ia darrera paraula Ia té el Bisbe.
Les coses van així dins l'església catòlica.

Pere Fons
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BULLIT DE NOTICIES
PERE MASCARÓ A LAS FIRA DE SINEU

L'Ajuntament de Sineu ens ha demanat que per a Ia
propera fíra de maig Ii cedíssim el fons fotogràfic que
l'Associació Cultural «FENT CARRERANY» ha anat
recollint de Pere Mascaró, Mestre «Pere des Retratos» per
esser exposada al marc incomparable de Ia seva Casa de
Ia ViIa.

De bon gust hem acceptat i per segona vegada les
fotografies de Mestre Pere seran exposades fora del Maria.

A les reproduccions exposades ara fa més d'un any
a sa Capella Fonda se'n han afegides unes quantes gràcies
a l'aportació desinteressada de mariandos. Podreu veure
que són reproduccions curioses, seguint en Ia mateixa línia
de recollir imatges de Ia Mallorca -preturística i d'aspectes
quotidians d'un època que a algunsja els pareix quasi an-
cestral. Fotografies de maquinaria agrícola, racons ja
desapareguts del nostre poble o persones que
desgracidament ja no estan entre nosaltres, no deixen
indiferent el qui acudeix a visitar l'exposició. Així mateix,
en les fotografies descobreix als mésjoves aparells, eines,
treballs, vestimentes o indrets que ja no és fàcil tornar a
veure.

Si Déu ho vol, Ia inauguració serà el 23 d'Abril i és
una bona excusa per sortir fins al veïnat poble de Sineu i
fer, allà, poble. Vos tendrem informats a mida que s'acosti
l'esdeveniment.

L'AMO EN XESC DE SON CLOQUIS AL PREGÓ
DE LES FESTES DE SANT FELIU DE LL UBI, 1994

Ha arribat a les nostres mans Ia publicació de l'Area
de Cultura de l'Ajuntament de Llubí que reprodueix el
pregó de les festes de Sant Feliu de l'any passat. L'edició,
molt acurada, recull el que digueren n'Antònia Mas
(n'Antònia de sa Serra) i en Biel Majoral. El tema no ens
pot ser més proper. Parlaren d'en Biel des Cantó, del tio
Gori de sa Serra i de l'amo en Xesc de son Cloquis,
personatges representatius d'una Mallorca real, autèntica
i nostra, ben nostra. En Biel, el pregoner, va beure a les
fonts d'aquests grans mestres dels nostres sons i se'n de-
clara deutor. Tot un encert, l'edició d'aquest pregó.

GUIA DEL PLA DE MALLORCA
Aquest passat mes de gener es presentà a Petra, a Ia

Seu de Ia Mancomunitat del PIa, Ia Guia del pla de Ma-
llorca. Aquesta guia, molt ben editada, i amb un disseny
força interessant pretén ser una ajuda per a tots aquells
que cerquen una eina que els orienti quan viatgen pel PIa.
Hi ha informació dels 14 municipis que integren Ia
Mancomunitat. Il.lustrat amb suggerents fotografies es fa

una descripció de cada municipi, Ia seva història, indrets
d'interès, artesans, fires, festes i mercats, entitats sòcio-
culturals, serveis i itineraris recomanats.

Sembla que el faran arribar a totes les llibreries i
papereries per a qui n'estigui interessat en Ia seva
adquisició.

]AUME SANTANDREU FOU NOTÍCIA
El nostre amic Jaume Santandreu va ocupar, a

començaments del mes de gener, Ia portada dels diaris
illencs. La causa no va ser altra que un trist accident
esdevingut abans de Reis. Sembla ser que mentre visitava
una casa per encabir-hi un lloc per als marginats, el trespol
va cedir i caigué a un soterrani. Deia, amb el seu bon hu-
mor de sempre, que el greix el va salvar,ja que Ia caiguda
va ser fortíssima. Un parell de costelles rompudes i altres
contusions va ser el balanç de Ia baixada. L'accident va
demostrar com és d'apreciat en Jaume i com és de gran
l'afecte que tothom Ii té. Jaume, endavant i... peu fiter!

FENT CARRERANYAL CANAL 37
TaI i com anunciàvem al passat número, anàrem al

Canal 37, al programa «Dia a Dia». Miquel Morey,
Margalida Mas i Magí Ferriol foren els carreranyers que
parlaren de Ia revista i del número 100. La història de Ia
revista, el tema econòmic, el local per fer-la, i en general
Ia problemàtica de Ia premsa forana foren els temes que
sortiren a l'entrevista, així com l'esdeveniment del núme-
ro 100.
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BULLIT DE NOTICIES
FOGüERÓ APA

El passat divendres dia 20, dia de Sant Sebastià,
l'APA de Ia nostra escola muntà un foguerón a l'escola de
dalt. A les 4,30 hores Ii pegaren foc i Ia sobrassada i els
botifarrons començaren a circular per Ia boca dels molts
pares i al.lots que hi comparegueren. Uns pans quilomètrics
s'anaren llescant per omplir Ia panxa del personal present.
Fou tota una festa.ñ

VINE A LA NEU AMB EL GOVERN BALEAR
Hem rebut de l ' Insti tut Balear de Serveis a Ia

Joventut uns fulls que informen d'unes sortides a Ia neu
per a gent des dels 10 als 30 anys. Les dates de Ia sortida
són del 19 al 24 de febrer. Segons l'edat es va a un lloc a
un altre dels Pirineus i els preus oscil.len també segons
l'edat del participant. Si voleu més informació podeu
telefonaral720201

CERTAMEN LITERARI DE CASTELLITX 1995
Hem rebut de l 'A jun t amen t d 'Algaida Ia

convocatòria del XIXe Certamen de Poesia i Narració
Curta i del XVllè Concurs de Poesia Popular (glosats).

Si desitjau més informació tenim a Ia vostra
disposició les bases de Ia convocatòria.

RUETA ESCOLAR EL DARRER DIA DE FEBRER
Per al darrer dia de febrer, hi ha previst, si Déu vol

i no plou, Ia celebració de Ia tradicional Rueta Escolar.
EIs mestres i els ninsja estan preparant les disfresses. Amb
l'ajuda dels pares i de l'Ajuntament esperem que sigui un
èxit.
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DEMOGRAFIA
\ENSHANDEIXAT: \

En Gabriel Sabater Mas morí el passat dia 2 a l'edat de 95
anys. Vivia en el carrer Nou, 19.

Na Magdalena Ferriol Morey, ens ha deixat a l'edat 77
anys, dia 11 de gener. Vivia en el carrer Villalonga, 30.

En Miquel Gual Matas, morí el passat 14de gener, a l'edat
de 90 anys. Tenia el domicili en el carrer Nou, 52,

N'Antònia Mas Femenia es va dormir el passat 21 de genr,
als 96 anys. El seu domicili era en el carrer Antoni Nadal, 10

Que descansin en pau.

\JAL'HANFETA: \

En Simó Darder Bergas i Na Bàrbara Bergas Ferriol es
casaren el dia 22 de gener al temple parroquial de Maria.

Noces d'Argent
En Joan Frau Ginard i Na Joana Aina Carbonell Mas han

arribat als 25 anys de casats. EIs desitjam, com a mínim, una
altra tanda igual. Enhorabona.

Que el vostre amor no acabi mai.

TELEFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT 525002

FAX 525194
UNlTAT SANITÀRIA (cita prèvia) 525594
APOTECARlA 525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) ...525083
ESCOLA DE BAlX 525252
CA SES MONGES 525144
LOCAL TERCERA EDAT 525564
PARRÒQUIA 525033
GESA INCA: AVARlES 880077
BOMBERS 085
AMBULATORI D1INCA 502850
URGÈNCIES A TOTA L1ILLA 061
SON DURETA(Centraleta) 175000
AMBULÀNCIES S.S. (lnca) 502850
AMBULÀNCIES 200362
RECAPTACIÓ DE TRlBUTS
DE LA CAlB (Inca) 505901
ADMINISTRACIÓ D1HISENDA
(Inca) 505150

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de8'30a 15hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
VNlTAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dimarts, dijous i divendres: de 18 a 20 hores.
Dimecres: de 17 a 20 hores.
Dissabtes: de 10 a 13 hores.
LÍNIA MARIA-PALMA:
Sortides Maria: 7'30 i 15 hores.
Sortides Palma: 13 i 19 hores.
LÍNIA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEV:
Carrer Ponent, número 3.

- Per demanar hora al servei de Pediatria heu
de cridar de 8 a 14 hores al 855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu
de cridar al 520292
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació í ¡pformació sobreanticonceptius
heu de cridar al .. ...236624
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[ El temps)
MES DE DESEMBRE

20

15 -

10

5 - li
I PLUVIOMETRIA
' Dia 7 3 1.

Dia 18 21.
Dia 19 21.
Dia 22 171

TOTAL:24 LITRES

Temperatura Màxima
18°C(Dies3 i8 )
Temperatura Mínima
6 0C (Dia 22)
Temperatura Mitjana
13'05 0C
Mitjana Màximes
147 0C
Mitjana Mínimes
11'40C

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

[ Temps passat J

FEBRERDE 1.987
-Parts i quarts subvencionant.
-L'aigua.
-La candidatura progressista ja està en marxa.
-La Llei dc Normalització Lingüística.
-EIs estudiants al carrer.
-Carrerany Esportiu: II Festa del Pedal.

FEBRERDE 1.988
-Un exemple de laboriositat.
-Sa Farinera.
-Columna de Ia Llengua:>>De baix a dalt, del més petit al més
gran».
-Sa Xerradeta amb l'amo en Magí «Nadal».
-Correu Obert: Sr. Batle, així no anam.
-La cafeïna.

FEBRERDE 1.989
-La societat consumista.
-EIs Reis, Foguerons de Sant Antoni i Sant Sebastià.
-Sa Xerradcta amb l'amo en Lluc Fiol.
-Les Beneïdes de Sant Antoni.
-EIs escolars de Maria.
-Carrerany Esportiu: Perico Delgado als ciclistes de Maria de
Ia Salut.

FEBRERDE 1.990
-Codi europeu contra el càncer.
-Sobre les Normes Subsidiàries a Maria de Ia Salut i l'impacte
ambiental a Montblanc.
-Sa Xerradeta amb l'amo Andreu Forteza, «Es Marxandet».
-Repercussions de Ia urbanització de Montblanc.
-Carrerany Esportiu: Campionat d'Espanya de trial júnior i
juvenil B a Maria.

FEBRERDE 1.991
-Memòria R.A.M.: EIs funerals.
-L'Església de Maria: Aproximació a Ia seva història.
-Sa Xerradeta amb Don Gabriel Server Capó, rector de Maria
-La situació de l'ametla a Mallorca.
-Imatges dels Reis i Festes de Sant Antoni.
-Jaume Vidal Alcover en el record.
-Acollida extraordinària a l'exposició «NADAL DE TERRA».
-Carrerany Esportiu: La Volta a Espanya passarà per Maria.
-Feim Carrerany: Excursió a Ia VaIl de Coanegra.

FEBRERDE 1.992
-Bases i calendari «VI Certamen de Fotografia Fent Carrerany».
-Un poc de tot i una pinta molt ample.
-Sa Xerradeta amb madò Angela Mascaró Bergas.
-XV Mostra de Ia cançó infantil i juvenil.
-Concert de Nadal a l'Escola de Música.
-Trobada del Conseller d'Agricultura i Pesca, Pere J. Morey,
amb Ia Premsa Forana.
-Feim Carrerany: Excursió als Molins de Llinars.

FEBRERDE 1.993
-V Certamen de Fotografia «Fent Carrerany» abril 1.993.
-El Govern Municipal entre 1.900 i 1.993.
-Assemblea General Associació Cultural Fent Carrerany.
-MoIt més que un poeta. Ha mort en Llompart.
-Sa Xerradeta amb madò Franciscà Maria Vanrell Bunyola.
-Imatges de les festes de Reis i Sant Antoni.
-Feim Carrerany: Excursió a Ia Reserva del Galatzó.

FEBRERDE 1.994
-Assemblea Ordinària de l'Associació «FENT CARRERANY».
-Les Nostres Possessions (VII): Roqueta (5).
-L'Escolania de Lluc i el seu tarannà.
-Sa Xerradeta amb Jaume Bauzà, entrenador del Mallorca.
-N'Antoni Fornés Calafat.
-Imatges de l'exposició «NADAL D'ESCOLA».
-Les Conselleres visiten Ia seu de Premsa Forana.
-VI Certamen de Fotografia «Fent Carrerany» abril 1.994.
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|OPINIO JJ
L'OPOSICIÓ FA A SABER (2)

Poc a poc anam sabent més coses damunt dos dels
temes més polèmics de Ia legislatura que ara acaba: el tema
de Ia devolució de l'l.V.A. i el de Bartomeu Marimon, que
a hores d'ara ja ha pres possessió del seu càrrec com a
secretari titular de l'Ajuntament de Maria.

En relació al primer tema podem insistir en el fet
que el poble de Maria serà el perjudicat. No val que ara Ia
majoria socialista vulgui vendre que no serà cap problema
per a Ia caixa municipal tornar els 23.855.962'-ptes. El
poble de Maria és veurà privat en els pròxims quatre anys
d'una xifra propera als sis milions de pessetes de mitja
anuals. Amb aquest doblers alguna bona cosa es podria
fer en bé del poble. Per ara no volem entrar a saber que ha
passat amb els 22.077.653'- que no consten dins el pressu-
postos municipals i que presumiblement s'han gastat. El
que si saben és que tots el mariandos haurem de pagar a
més de Ia xifra dalt esmentada, Ia quantitat de 1.778.390'-
d'interessos corresponents al temps passat entre l'ingrés a
«Sa Nostra» del doblers, dia 27 dejuliol de 1993, i l'acta
de comprovació feta per l'Agència Tributària.

El Batle, en cap moment ha donat informació al
Plenari de les actuacions duites a terme respecte a aquest
tema de l'I.V.A. tal com Ia Llei marca. El tema va sortir a
llum a través d'un mitjà de comunicació i des de Ia majoria
sempre s'ha anat per darrera de Ia notícia i mai parlant
clar de l'assumpte i reconeixent l'error fet.

De l'escrit de data 7 dejuny de 1.994 registrat amb
el número de entrada 553 el dia 14 de juny de 1.994 es
dedueix que hi va haver una acta d'inspecció de Ia que es
derivaren actes de disconformitat i de conformitat. El Sr.
batle o algú de l'Ajuntament expressà Ia seva conformitat
a Ia quantitat a tornar i als interessos de demora i Ia discon-
formitat a Ia proposta de sanció, Ia qual va esser
recorreguda mitjançant escrit presentat el dia 15 d'Abril
de 1.994 i s'anul·là Ia sanció.

Ja en el mes de gener de 1.994 i coneixent, com es
pot comprovar per les dades abans esmentades, Ia
improcedència de Ia sol·licitud de devolució de l'I.V.A. de
1.992, l'Ajuntament va tornar a sol·licitar a Hisenda Ia
devolució de l'I.V.A. de 1.993 per un import de
12.740.476'-. Segons es pot llegir a un escrit de data 10 de
maig de 1.994 i amb el número de sortida al registre muni-
cipal 183 dirigit al Cap de Ia Dependència de Gestió de
l'Administració de Hisenda d'Inca i signat pel Batle Rafel
Oliver, es va fer RENÚNCIA a l'import sol·licitat. Si el
batle sempre ha defensat Ia legalitat de Ia sol·licitud dels
22.077.653'-, perquè va ocultar a l'oposició queja havia

fet Ia renuncia de Ia nova quantitat? Es tan difícil dir ens
hem equivocat i no embolicar més Ia troca de mentides
polítiques?

En el tema del secretari també s'ha lluït Ia majoria
municipal. El Tribunal Superior de Justícia de les llles
Balears va obligar en virtut de l'auto dictat per Ia «Sala de
Io Contencioso Admistrativo», amb data 5 d'octubre de
1.994 a Ia readmissió de Bartomeu Marimon en el seu lloc
de feina. Darrera tot això hi ha una història, que tenim ben
documentada, i que deixa ben clarque Ia majoria socialis-
ta no volia Bartomeu Marimon com a secretari de
l'Ajuntament. Ara seguiran moltes dades i això pot fer
pesat l'escrit, emperò és molt clarificador.

Anem per parts. Des del 22 de Juliol de 1.992 en
Bartomeu Marimon va desenvolupar, adscrit en comissió
de serveis, Ia plaça d'Oficial Major a l'Ajuntament de Sta.
Margalida. Aquesta Comissió de Serveis acabava dia 30
dejuliol de 1994, i en data 8 dejuliol de 1.994 el batle de
Sta. Margalida, Rafel Payeras Santandreu, va comunicar
a Marimon que disposava d'un període de vacacions des
del dia 13 al 31 dejuliol. En data 29 dejuliol, Bartomeu
Marimon va comunicar al Batle de Maria, número
d'entrada 711 del Registre, que el dia 1 d'Agost s'incor-
porava al seu lloc de feina. Dos dies abans, el dia 27 de
juliol, el Batle de Maria va dirigir un escrit, número de
sortida del Registre 328, en el què feia denúncia al Sub-
director General de Ia Funció Pública Local de Ia no
incorporació del secretari, anunciava Ia incoacció d'un
expedient disciplinari i notificava que «aquest Ajuntament
tenia cobertes les funcions de secretaria i intervenció
mitjançant una interinitat, per Ia qual cosa entén «no debe
aceptarse la reincorporación».

Ja el dia 29 de juliol s ' instrueix l 'expedient
disciplinari i es suspèn Marimon preventivament de les
seves funcions. El dia 3 d'agost, el Ministerio para las
Administraciones Públicas contesta l'escrit de dia 27 de
juliol i recomana a l'Ajuntament seguirvies distintes a Ia
via disciplinari i esgotar totes les vies pacífiques.

Dia 9 d'agost, Bartomeu Marimon fa un requeriment
notarial al Batle Rafel Oliver perquè expliqui els motius
pels quals no Ii va donar possessió el dia 1 d'agost del seu
lloc de feina i demanava que Ii indicassin el dia i hora en
què s'havia d'incorporar. El dia 11 d'agost Rafel Oliver
compareix a Ia notaria i diu: «que los motivos por los cua-
les no se Ie dió posesión de su cargo están recogidos en Ia
notificación de Ia Alcaldía de fecha uno de Agosto del co-
rriente año» i fa entrega de Ia resolució de Batlia i de Ia
comunicació del MAP «autorizando dicha resolución», Ia
qual cosa no és certa. El MAP no autoritzava la resolució,
sinó que reconeixia Ia facultat de Ia Corporació per fer
l'expedient i recomanava l'esmentat abans.

Mentres tant, l'Ajuntament disposava de firma en
Ia persona de na Immaculada Borràs i Ii va fer un contracte
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laboral que deixava moltes preguntes en l'aire. Com es
pot fer un contracte de treball fins a Ia incorporació del
titular fins al dia 31/12/94, si el titular es pot incorporar
en qualsevol moment a partir de dia 31 de juliol? 1, si és
funcionària interina,justificat amb el nomenament oficial
perquè el Batle Ii va firmar un contracte laboral?. El poble
de Maria ha pagat Ia liquidació d'lmmaculada Borràs, més
de lOO.OOO'-ptes. a part que durant alguns dies el poble va
tenir 2 secretaris i cap dels dos feia feina.

El secretari titular davant Ia manca de voluntat de
Ia majoria municipal per donar una sortida satisfactòria a
les seves sol·licituds va interposar un recurs contenciós
administratiu per tornar accedir al seu lloc de treball, que
finalment guanyà, i el poble de Maria haurà de pagar
383.000'-Ptes. ja que va quedar clara Ia falta de raó del
Batle amb Ia seva actuació i Ia indefensió en Ia que deixà
el funcionari, segons diu Ia sentència del TJSB.

Creim que han estat dues actuacions equivocades
que pel seu compte i risc ha realitzat Ia majoria municipal,
en nom de l'Ajuntament, i que al final han costat al poble
molts de doblers, lluny de les promeses i expectatives que
s'havien creat en torn a una actuació lluïda i transparent
tal com va interpretar el poble de Maria.

PP-UM i Independents de Maria

MONTBLANC HA QUEDAT ENRERA.

El dia 24 de gener vaig llegir a un apartat del Diario
de Mallorca una nota que em va deixar estranyat i que em
recordà allò de «que viene Ia derecha» que era moneda
comú allà poc abans de les darreres eleccions generals i
europees. Aquestes consigna tenia Ia intenció d'evitar el
vot cap a Ia força política que pareixia que podia fer perdre
per primera vegada des del 82 una convocatòria electoral
al PSOE a nivell estatal.

Traslladat a l'àmbit local, podríem dir que alguns
volen escampar Ia por i treuen l'assumpte Montblanc, no
és Ia primera vegada, un dels recursos que té Ia majoria
municipal per evitar Ia pèrdua de vot. MoIt malament han
d'anar les coses. La gent, no tots,jutja segons el que veu i
empra l'instint pagès per saber el que toca en cada moment
i a vegades, Ia gent s'atura i lliurament torna enrere si el
camí no agrada.

Per què no dir-ho, defens el meu interès en Ia pos-
sible formació de Ia llista dels Independents de Maria.
Abans de rebre els atacs dels que obliden que els
Independents de Maria han estat els únics que han duit al
PIe de l'Ajuntament una moció per a requalificar els terre-
nys de Montblanc. VuIl recordar que ho han fet en dues
ocasions, les actes dels plenaris canten. Una en Ia passada
legislatura, no va tenir èxitja que de sempre 5 són més que

4, i l'altre al principi de l'actual i amb el recolzament de
tots el grups municipals va esser possible que es requali-
ficassin el terreny inicialment, allunyant Ia possibilitat de
Ia seva urbanització, en una clara mostra de reconeixe-
ment de l'equivocació comesa en el passat.

La majoria municipal fins ara encara no ha duit a
aprovació del Plenari Ia segona aprovació per part de
l'Ajuntament abans de remetre-la a Ia Comissió Insular
d'Urbanisme, que és el que ha d'atorgar l'aprovació defi-
nitiva a Ia aprovació de Ia requalificació dels terrenys.
Supòs que ara que s'acosten les eleccions un dia a l'altre
s'aportarà al plenari i s'explotarà Ia vena ecologista aturada
aquest 4 anys..

Intentar fer tornar vells fantasmes en un clar benefici
polític allà on tots han fet possible l'estat actual, em pareix
de mal gust i fins i tot em sona a agraïment.

Jaume Mestre Llompart

Redacció «Fent Carrerany»:

Com a subscriptor i lector d'aquesta revista, veig
amb freqüència com molts dels noms de col·laboradors
que hi intervenen, figuren els seus noms composts peruna
i llatina entre el primer i segon llinatge, cosa totalment
injusta i equivocada, segons Ia meva modesta opinió, ja
que Ia i no completa Ia finalitat del nom, perquè quan
naixem heretam dos llinatges del pare i dos de Ia mare,
cosa que oblidam en escriure, sols en posam dos, tal vegada
per abreujar i no fer-lo tan llarg. Però Ia i seria més co-
rrecta si figuràs entre els quatre, però mai entre els dos.

He rebut el número 100 i felicit tot l'equip que ha
fet possible aquest llarg carrerany de notícies, per molts
d'anys. Atentament.

Pere Sureda Mas

"SA
NOS
TRA

CADCADEBALEARS



FENT CARRERANY - 18 (42) Febrer, 1995

L9OCARINA A MALLORCA
No poques persones que coneixen l'ocarina, creuen,

no sense raó, que aquest especial instrument és del temps
dels talaiots, o sia del període neolític.

Però, en matèria d'investigació històrica, no es tracte
de creure, sinó de saber.( Si el que es pretén és un resultat
seriós, l'estudi ha de ser meticulós)

Dues hipòtesis apuntaven Ia teoria que l'ocarina era
inventiva del primitiu balear:

a) L'ocarina estava feta amb fang.
b) Fou descoberta dins coves i identificada com una

troballa arqueològica.
Com saben els lectors per experiència, les Balears

és un poble que guarda molts de secrets, probablement per
salvaguardar Ia seva cultura de les influències externes i
arribar a transmetre tota l'essència pura, autèntica arrel
de Ia cultura popular.

L'ocarina també té els seus secrets. On es va trobar?
Dins quina cova? Tot és un secret! La gent que ha viscut,
coneix i estima foravila ho entendrà tot d'una. Si un pagès,
treballant Ia finca, es veiés obligat a llevar una roca grossa,
que estorbàs Ia llaurada, i de cop es trobàs amb una cova,
Ia seva primera reacció seria amagar Ia cova perquè L'Estat
no Ia declaràs «Patrimoni d' interès Nacional» i fos expro-
piada. Aquí està el quid de Ia qüestió primordial de tan
apreciat secret.

El cert és que, en un poble de Ia part forana, dins
una cova, es trobaren deixalles d'una pipa de fang,
suposadament grega, i una ocarina. Això passà a principis

dels vuitanta. L'equip de gent que Ia va trobar, tot d'una
començà a investigar. Era un grup dejoves cultes i plens
d'inquietuds. Estimaven Ia seva terra i tenien passió per Ia
cultura. Era gent aficionada a Ia seva història.

Aquest grup es va embarcar des del present,
navegant pel passat, cercant el cap del fil, ocupant les hores
d'oci, navegant perl'immens i meravellós mar de l'ocarina.

Que gran fou Ia sorpresa del resultat final! Després
de mesos d'anar d'allà cap aquí, resumir llibres, de verifi-
car distintes fonts, etc. es va veure que l'ocarina no era
talaiòtica. TaI vegada sia neolítica, però el seu origen era
asiàtic. Provenia de Xina.

La gran incògnita fou Ia següent: Com arribà a Ma-
llorca? EIs estudis s'aturaren.

L'ocarina trobada arribà a les millors mans, a les de
l'artesà Benet Mas. Aquest Ia va reconstruir, fent l'ocarina
de tres mesures. El més difícil fou afinar-la. Sortí a Ia
venda i fou un èxit. Es va imposar a Mallorca i va causar
gran expectativa entre els turistes que les comprava per
cosa típica i tradicional de Mallorca. Molts de grups
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musicals de folklore mallorquí l 'incorporaren als
instruments com les xeremies, flabiol, ximbombes, etc.
Entre els grups que Ia introduïren hi havia Coanegra.

Fins aquí el passat i present de l'ocarina.
En Benet Mas, artesà amb vena artística, Ii donà

perspectives de futur. Recreà una escultura modernista,
amb atracció, basant-se en un tipus d'escultura amb so.
Va augmentar considerablement Ia mida, va emprar altres
materials com fang roig de Pòrtol, el qual, cuit a gran tem-
peratura es va convertir amb fang negre ocre, buida per
dins i amb un parell de sortides en forma de petits embuts,
afinats amb distintes notes musicals.

EIs dies de vent, bastava obrir Ia finestra, situar
l'escultura devora ella i sonava tota sola.

L'any 80 En Benet morí i l'ocarina fou el millor
legat que va deixar el mestre de Son Montserrat a Na
Coloma, Ia seva deixebla. La Coloma segueix fins el dia
d'avui, encara que amb menys quantitat.

Les escultures es perfeccionaren quan en Benet es
va ajuntar amb un artesà menorquí, que treballava l'or.
Escultures de fang hermosejades amb parts d'or foren tot
un contrast de gran acceptació. Es varen vendre totes les
escultures i tot l'or. Només Ia mort d'en Benet rompé
exposicions futures.

Un dia es va perdre el quest deljoier menorquí, però
na Coloma continuava fent ocarines. Més tard acabà Belles
Arts i ara es dedica a fer exposicions de pintura.

Na Miquela, per respectar Ia memòria del seu mestre,
va deixar de crear escultures. Com a cosa curiosa i
satisfactòria per en Benet, direm que una de les escultures
és propietat de Ia princesa Rainiera de Mónaco.

Quant a l'origen de l'ocarina, segons Ia meva opinió,
arribà a Mallorca, aproximadament, en el segle XIlI, en
plena expansió comercial veneciana. Les Balears es varen
convertir en pas en plena «Ruta de Ia Seda».

Lucho Rama de Ia Rectoria.

RÈQUIEM PER UN AMIC
A Ia memòria de Joan Font González

Peljuliol i agost del 93 vengué a Maria un personatge
que, molt aviat, es guanyaria Ia simpatia i amistat dels qui
el conegueren.

FiIl d 'un periodista marier emigrat a
l'Argentina.(D'aqui Ia influència de voler conèixer
personalment Mallorca).

Cursà estudis d'història, teologia i matemàtiques.
Exercí de diaca i professor a Merlo (Barri de Buenos Ai-
res).

Es necessari reconèixer que, pel poc temps que
visqué entre nosaltres, Ia seva activitat fou intensa. EIl
visità tots els malalts, ajudava a les celebracions litúrgiques
de Ia nostra parròquia. Va organitzar un sopar amb un
plat molt exquisit, típic de Ia seva terra. Volgué, amb tota
amabilitat, que Ii féssim un xerradeta per Fent Carrerany
(és exactament el num. 85, agost del 93).

Era tan actiu que encara Ii va sobrar temps per
conèixer els punts més autèntics de Ia Mallorca profunda.

Era un home de caràcter alegre, mentalitat oberta,
pensament transparent, d'una cultura polifacètica i molt
objectiu en quant a crític dels distints temes que tocàvem.

Somiava tornar a Maria, on es va trobar i es va identi-
ficar amb les seves pròpies arrels. EIl volia integrar-se i
era prompte per aprendre Ia nostra llengua, Ia que mamaren
els seus padrins... El somni no es pogué realitzar.

Direm, pels que no tengueren el gust de conèixer-lo,
una de tantes anècdotes que pronuncià quan visqué entre
nosaltres. Això servirà per reflectir Ia personalitat,
sensibilitat i valentia que un home pot portar en el més
profund del seu èsser.

Un dia l'amic diaca, Joan Font, preguntà a un de Ia
rectoria:

- Què opines de l'església com a institució?
- No tot és blat net.
- Ho sé. «En todas partes cuecen habas».
Llavors Ii demanaren:
- Perquè vos feren diaca?
- Precisament, digué ell, perquè som conscient de

què l'Església és un sac de patates podrides, hi vaig entrar
per fer alguna cosa.

Volem fer notar que Ia seva família de Maria estava
encantada de tenir-lo i tots el volien a casa seva. Era un
home i un amic que es feia estimar.

Que des del lloc on és, ens envii Ia seva benedicció.
Pere Fons
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JA SOM A PREFERENT!
EL CLUB D'ESCACS DE MARIA ENTRE L9ELITE DELS
ESCACS BALEAR

La present temporada (que comença el pròper 4 de
febrer), el primer equip del Club d'Escacs Maria de Ia
Salut militarà en Ia categoria Preferent, màxima categoria
dels escacs mallorquí. El Club d'Escacs ocuparà Ia plaça
del Son Espanyolet (B), tercer classificat de Ia passada
temporada, després que aquest renunciàs a Ia nova
categoria. Per segona vegada en tres anys el Club d'Escacs
Maria fou quart a Ia divisió de Plata.

Ampliarem aquesta notícia en el pròxim número amb
altres dades interessants.

ECOS DEL CAMPIONAT DE MALLORCA
D'ESCACS

El darrer trimestre de 1994 s'ha disputat al
Poliesportiu de Magallufel Campionat de Mallorca Indi-
vidual d'escacs a les categories de Preferent, Primera i
segona.

A Magalluf, s'ha celebrat el Campionat de Mallor-
ca Individual més fort i nombrós de Ia història. 56jugadors
a Preferent, entre ells més d'una dotzena de Mestres Ba-
lear (només faltaven el 4t, el 5è i el 9è dels catorze millors,
i tretze dels quaranta primers del rànquing de Mallorca.

Curiosament, un català, natural de Vic, es proclamà
Campió Absolut de Mallorca. Es tracta d'Eduard Ibànez,
a les ordres dels manadors de Cap de Pinar.

La participació d'escaquistes mariers ha estat
escassa; tan sols Jeroni Bergas a Preferent i Pere Joan Ribas
a Segona, possiblement ocasionat per Ia saturació acumu-
lada després de l'organització (malgrat el seu èxit) del
Campionat de Mallorca de l'anterior temporada.

Jeroni Bergas es convertí en el «nautilus» navegant
dins de les turbulentes aigües de Ia Preferent. Després d'un
fluix començament, mig punt a les dues primeres partides
(va perdre Ia lapartida, que va ser al final l'única derrota
en el torneig), va emergir cap a les primeres posicions en
obtenir tres punts a les tres darreres partides. Aconseguí
Ia segona norma de Mestre Balear; per desgràcia Ia prime-
ra es deixà sense efecte (quan guanyà el torneig de La
Beata 91, per davant de dos futurs campions de Mallorca:
J.R.Galiana i Alejandro Martínez) i encara n'hi manquen
dues. S no hagués malaguanyat tres posicions favorables
(qualitat o peça de més, peó passat,...) a les tres partides
que acabaren en taules, qui sap si encara hagués millorat
Ia classificació?

Anecdòticament, amb Ia seva victòria a Ia darrera
ronda, frustrà José Ma. Bellón (president de Ia federació
Balear) d'obtenir el títol de Mestre Balear, ja que aquest
només necessitava de mig punt per tal d'aconseguir Ia ter-

cera i definitiva norma.
Pere Joan Ribas, dotze anys, que amb seguretat es

convertirà en el 4tjugador de Preferent del Club ( els altres
són Gaspar Mas, Jeroni Bergas i Xisco Mestre), i amb
serioses possibilitats d'obtenir grans resultats en els quatre
anys d'escacs escolar que Ii resten.

La seva actuació va ser discreta, quatre punts de 10
partides. La clau va ser no obtenir cap punt a cap de les
quatre partides que també tingué posició guanyadora, però
l'experiència i el seu talent ho superaran ben aviat.
CLASSIFICACIÓ FlNAL:
Preferent
1. Eduard Ibànez (Alcúdia) 7 punts
2. Antoni Gamundí (S.Margalida) 6,5 «
3 .JoanR.Gal iana( « ) 6 «
4. Joan Planes (Polerio) 6 «
5. Mateu Pons (Tròpic-Calvià) 6 «
6. Santiago Juan (Son Oliva) 5,5 «
7. Jeroni Bergas (Maria) 5,5 «
Primera
1. Angel Oliver (Andratx)
2. PJ. García (Son Oliva)
3. J.G. Cockcroft (Son Espanyolet)
Segona
1. Antoni Riutort (Alcúdia)
2. José M. Forteza (Son Oliva)
3. José Canellas (Marratxí)

VIII TORNEIG DE NADAL DE PARTIDES
SEMI-RÀPIDES

Se celebrà el 14 i el 21 de gener, el tradicional tomeig

BANCA MARCH
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de partides de 15 minuts, vàlid per al 3r Circuit Balear
d'Escacs Ràpid.
Antoni Pont fou el més regular. El jugador local Jeroni
Bergas va ser el gran animador del torneig, amb una
arrencada de cavall i arribada de mul someri,ja que guanyà
les cinc primeres partides (entre elles els tres favorits) i
perdé les tres darreres.
CLASSIFICACIÓ
1. Antoni Pont (Calvià) 6,5 punts
2. Juan A. Guzman (La Equitativa) 6 «
3. Juan M. Astorja (GEDA) 6 «
4. Fèlix Borrego (Marratxí) 6 «

5. José L. García (Polerio)
6. Jeroni Bergas (Maria)
7. Carles Mas (Calvià)
15.Enric Pozo (Maria)
(fins a 34 classificats)

5,5 «
5 «
5 «
4 «

CURSETD'ESCACS
Aquest mes de febrer s ' iniciarà un curset

d'aprenentatge per a tothom, dirigit especialment als
escolars. El local del Club romandrà obert els divendres a
partir de les 21 hores i els dissabtes a partir de les 10
hores. Animau-vos!

Jeroni Bergas

EL MARIENSE, DE BELL NOU.
Després d'alguns mesos sense estar en contacte amb

Carrerany Esportiu, torna a aquestes pàgines Ia informació
del nostre Mariense.

Durant aquests darrers mesos ha passat de tot. Anem
pels resultats:
MARIENSE 3 - RVTO LA VlCTORIA 1
MARlENSE 1 - SON VERI 2
PLA DE NA TESA 4 - MARIENSE 1
MARIENSE 2 - LLUCMAJOR 2
SON CLADERA 2 - MARIENSE 4
MARIENSE 4 - CALA D'OR 2
ALQUERlA 4 - MARlENSE 1
MARIENSE 1 - BUNYOLA 1
CAMPANET 1 - MARIENSE 4
MARIENSE 1 - SANTAMARlA2
MARlENSE 2 - VALLDEMOSSA 1

En el moment d'escriure aquestes línies, s'hajugat
el primer partit de Ia segona volta i el resum del que s'ha
jugat és de 18 partis jugats, 8 guanyats, 3 empatats, 7
perduts, 35 gols a favor, 35 gols en contra i 19 punts.

Composen el grup 18 equips i el nostre ocupa el
vuitè lloc. Com es pot comprovar hi ha resultats per tots
els gusts.

De tota manera el més destacat ha estat Ia violència;
passà en el partit del PIa de Na Tesa, es produïren uns
greus incidents queja feia molts d'anys que en el Mariense
havien desaparescut. El nostre porter, Biel Torres, va perdre
els nervis, i se'ls va espaiar pegant a l'àrbitre.

El resultat del Comitè de Competició de Ia Federació
de Futbol fou d'un any de sanció i 20.000 ptes de multa al
club. En Toni Font també rebé 4 partits. A pesar del crític
moment d'en Biel, aquest va reaccionar i es presentà a
demanar perdó, tant al Comitè de Competició com al
Col·legi d'Àrbitres. De no haver estat així, segurament Ii
haurien caigut 2 anys.

Però 15 dies després, en el partit Mariense-Cala
d'Or, tornaren a produir-se greus incidents, si bé aquesta
vegada els problemes els ocasionaren els visitants del CaIa

d'Or. El partit fou suspès, va intervenir Ia Guàrdia Civil,
tot fou un mal espectacle. Les sancions que els imposaren
també foren molt greus: 2 anys aljugador agressor i multa
de 12.000ptes,6mesosaunaltrejugadori 16.000ptesde
multa i clausurar el camp del CaIa d'Or per 2 partits i
30.000 ptes de multa.

Com es pot comprovar és realment penós que passin
aquests incidents. EIs clubs sempre surten perdent i
indirectament el poble.

El titular de deports en Ia secció de «Jornada en
Regional» del «Diario de Mallorca», del dia 5 de desembre,
fou: «Agreden al árbitro del Mariense-Cala d'Or» hi s'hi
feia el típic comentari, -un altre vegada «follón» a Maria
de Ia Salut!-. Tornant al merament exportiu es pot dir que
el Mariense ens dóna un diumenge de cada, un de bo i un
de dolent, encara que Ia temporada és molt llarga i ens
costa molts de doblers. Just el pagament dels àrbitres costen
14.000 ptes cada diumenge i són males de treure.

Per acabar vos direm que els propers partits ajugar
al Poliesportiu de Maria són:
5 de febrer(15'30 hores): MARIENSE - COLLERENSE
26 de febrer (15'30 hores): MARIENSE - S'HORTA

Pep Ferriol Torelló

CLASSIFICACIÓ ACTUAL DE 2a REGIONAL

EQMfOS I. C. L P. T. C. PTOS.
1
2.
3
4

5.
6
7
8
9

10
11.
12.
13
14.
15
16.
17.
18.

PIaHaTm
R.La Victoria

Son Veri

Llucmajor
p-l-_-.^-rvuonfliv

Sta. Marla.
Valldemossa

MarieïM

SonCMera
Colterensa

Campant!

SRorta

J uv. Bunyola

Ariany
Alquería
LlOfBl

CaladOr

•ú«tr

18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
16
18
17
18
17
18
17

13
12
12
9
8
8
8
8
8
6
7
7

6
5
4
3
4
1

2
3
1
5
5
4
4
3
2
6
4

3
4
5
4

2
0
3
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***********************************************
IMPORTANTS MODIFICACIONSA LA
XI EDICIÓ DEL<<PLA DE MALLORCA

GRAN PREMILA CAIXA»
***********************************************

El proper dia 22 d'abril començarà una nova edició
del trofeu ciclista «Pla de Mallorca - Gran Premi La Caixa»
que, a més de l'expectació habitual dels anys anteriors,
presenta una sèrie d'innovacions importants que faran
canviar significativament molts aspectes de Ia prova. El
Consell Insular de Mallorca, La Caixa i el Restaurant Es
Cruce són els més importants col·laboradors. L'Ajuntament
de Maria patrocinarà Ia primera etapa.

DUES CURSES
Podem afirmar que Ia novetat més destacada serà Ia

divisió del «Pla» en dues curses. A Ia primera hi competiran
els ciclistes veterans (A, B i C) i les fèmines, mentre que a
Ia segona hi participaran elsjuvenils, aficionats i especials.
Seràn dues curses totalment diferenciades; no es donarà Ia
sortida a Ia segona fins que no hagi finalitzat Ia primera.

ELS MALLOTS I LES CLASSIFICACIONS
Tant una sèrie com l'altra tendran les mateixes

classificacions i mallots que els anys anteriors. Així,
cadascuna, tendrà general absoluta, de metes volants, de
muntanya, de regularitat i per equips a més dels premis
corresponents als respectius guanyadors de les distintes
categories. L'única variant serà que al «Pla» no hi partici-
paran els cadets per imposició de Ia normativa de Ia
Federació Balearde Ciclisme.

LA PARTICIPACIÓ
A més de l'esmentada anteriorment, els requeriments

dels participants també han canviat. Les enti tats
organitzadores, AC. Sineu, CC. Sencelles, CC. A Poc A
Poc (Algaida), CC. Lloret, CC. Petra, PC. Sant Joan, CC.
Ariany, CC. Sa Pobla, SD. Vilafranca i el Club Ciclista
Maria de Ia Salut, podran presentar qualsevol ciclista so-
cial per a participar-hi encara que no sia de Ia demarcació
geogràfica de Ia nostra comarca. Tan sols haurà de tenir
llicència amb un dels Clubs organitzadors i no haver
participat l'any anterior a cinc o més curses fora de l'àmbit
social.

LES ETAPES
S'han reduït tant el número dejornades competitives

com el seu quilometratge. Les curses tendran un itinerari
entorn als 45 quilòmetres; el mateix per a les dues sèries.
Aquest any seran sis les etapes -dues manco que a l'edició
de l'any anterior- que estaran concentrades dins 23 dies
repartides de Ia següent manera:

En Pedro Ferriol Colombram, de Ia categoria Aficionat

l"Etapa: Dissabte22d'abril
2a Etapa: Diumenge 23 d'abril
y Etapa: Dissabte 29 d'abril
4a Etapa: Dilluns 1 de maig
5a Etapa: Dissabte 6 de maig

CRl Sineu-Maria.
Ruta Sencelles.
Ruta Sineu.
Ruta Muro.
Ruta Petra.

6a Etapa: Diumenge 14 de maig CRI Rt. Es Cruce.

ELS HORARIS
Sempre prendran Ia sortida en primer lloc els ciclistes

de Ia sèrie de veterans i fèmines. A les cronometrades,
després de sortir el darrer d'aquests, partirà el primer de
l'altra sèrie, amb el mateix interval de temps. EIs restants
diumenges, a les proves en ruta, eIs veterans partiran a les
nou per arribar al voltant de les nou i vint-i-cinc minuts.
Elsjuvenils i aficionats iniciaran Ia seva cursa a les onze.
Ambdues divisions tendràn el tancament de control trenta
minuts després de l'arribada del guanyador d'etapa. A les
dels dissabtes horabaixa, les pautes horàries seran les
mateixes, però els horaris encara no estan determinats.

PRESENTACIÓ I CLOENDA
L'acte de presentació està previst, de forma semblant

als anys passats, que se desenvolupi a Ia seu del Consell
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Insular de Mallorca Ia setmana anterior l ' inici amb
l'assistència dels responsables de les distintes entitats
involucrades a Ia prova. El sopar de cloenda i lliurament
de premis i mallots als respectius guanyadors serà el
divendres següent al Restaurant Es Cruce de Vilafranca.
Serà el dia 19 de maig.

EL NOSTRE EQVIP
La formació que presentarà el Club Ciclista Maria

de Ia SaIut, tendrà algunes modificacions importants res-
pecte de l'any passat. PeI que fa als sponsors de l'equip
social, podem confirmar que seran els mateixos, és a dir,
«Taller Mecànic Guillem Mestre C.B.», «Prefabricats
Antoni Carbonell» i «Excavacions Fonthisa» amb Ia
col.laboració de l'Ajuntament del nostre poble. Encara
pendents de tancar definitivament les llistes, Ia composició
dels nostre equip serà Ia següent:

l"Serie:
Antoni Castelló lnglada Aficionat
Pere Ferriol Colombram Aficionat
Antoni Font Munar Aficionat
Miquel Angel Franco Franco Aficionat

Pep Toni Genovard Vera Aficionat
Joan Ant. Marín Amengual Aficionat
Antoni Mas Bergas Aficionat
Joan Pira Vallcaneras Aficionat
Guillem Quetglas Ferragut Aficionat
Sebastià Ripoll Pizà Especial
Miquel Salom Ferriol Especial
Bemat Vicente Colmillo Aficionat

T Sèrie:
Tomeu Arbona Quetglas Veterà A
Miquel Ant. Arbona Rullan Veterà B
Manuel Fernàndez Tena Veterà A
Pep Ferriol Torelló Veterà B
Llorenç Nadal Torres Veterà C

PRIMERA ETAPA
Una vegada més el «Pla» començarà amb una etapa

organitzada per Ia nostra entitat i patrocinada pel nostre
Ajuntament. Serà el dissabte dia 22 d'abril; unajornada
cronometrada individual que s'iniciarà a Ia Plaça del
Mercat de Sineu i finalitzarà a Ia Plaça des Pou de Ia nostra
localitat. EIs ciclistes sortiran a intervals d'un minut. L'hora
de partida del primer està encara pendent de confirmar.

*********************************************
LLORENÇ SEGUI, INTERNACIONAL
**********************************************

El Club Ciclista Maria de Ia Salut, ha aconseguit
que Ia segona edició del «Memorial Llorenç Seguí» estigui
inclosa dins Ia programació competitiva del trofeu ciclista
«Un hivern a Mallorca». D'aquesta manera ens asseguram
una participació internacional a Ia prova d'aficionats ja
que hi participaran els ciclistes estrangers que es despla-
cen a Ia nostra illa per aprofitar Ia magnífica climatologia
illenca i així poder desenvolupar adequadament Ia seva
preparació deportiva de cara a Ia temporada de 1.995.

Tant Ia Federació Balear de Ciclisme com l'lnstitut
Balear de Turisme -IBATUR- ens han confirmat Ia data
de celebració. Serà el diumenge dia cinc del proper mes de
març sobre un itinerari en ruta; molt probablement el
«circuit de Sa Serra» que permet al públic veure Ia cursa
des de qualsevol punt. A més de les curses d'aficionats i
socials, també hi participaran els juvenils, categoria a Ia
qual hi competiria Llorenç. Així, tots els seus companys
seran presents a Ia segona edició del seu memorial.

Esperam tenir, com el passat any, el recolzament de
les distintes entitats comercials de Maria. Per anticipat els
agraïm Ia seva col·laboració.

CC. Maria de Ia Salut
Manuel Fernàndez Tena, de Ia categoria Veterà A
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NADAL: Betlem de l'Esplai

RElS: Arribada amb el trenet

SANT ANTONI: Beneïdes

PLUVIOMETRIA-1.994
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

24 litres
34 litres
9'5 litres

28'5 litres
7'5 litres
5 litres

92 litres
340 litres

60 litres
24 litres

Totalanual: 624'5 litres.




