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PORTADA.
Grup d'Esplai Es Rebrot

Es temps de Pasqua; temps de panades, de trobades
"amiliars, de vivència de tradicions antigues, de descans i de

vacances. Laprimavera convida alpasseig, al contacte amb Ia
natura i és present un cert aire d'estiu anticipat.

Però aquest any, Pasqua també serà temps electoral;
mentre estam preparant aquest número de «Fent Carrerany»,
les distintesformacionspolítiques estan confeccionant les seves
candidatures (tres, quatre?...) i els respectius programes.
Esperam que tots siguin capaços defer arribar clarament el seu
missatge als electors ipuguem conèixer de veritat quines són les
propostes de cadascú. Esperam també que Ia campanya sigui
neta i respectuosa amb les persones i que es compleixin
escrupulosament les regles deljoc.

Abril també serà un mes ric en esdeveniments culturals; el
dia 22 passarà per Maria el «correllengua», organitzat per Ia
«Plataforma dels joves per Ia llengua», una bona ocasió per
manifestar deforma lúdica ifestiva el compromís amb Ia pròpia
identitat cultural. Però elfet que els organitzadors siguin joves i
que Ia majoria dels portadors de laflama tenguin pocs anys no
vol dir que el «correllengua» sigui només cosa de nins; és cosa
de tots, perquè el que està en joc és Ia llengua de tots.
I el dia 23, jornada del llibre; Ia Biblioteca ha organitzat actes
per celebrar-la, que haurien de contribuir a incrementar el nom-
bre de lectors i d'usuaris de les Biblioteques, a fer dels llibres
objectes d'ús imprescindible, objectes amics amb qui compartir
bones estones,
de lleure i de treball, però que sempre conviden afer una aturada
i una trobada amb un mateix.
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UNA INICIATIVA PER LA LLENGUA: CORRELLENGUA

LA FLAMA DE LA LLENGUA PASSARA PER
MARIA DIA 22 D'ABRIL
Dins de Ia campanya que Ia «PLATAFORMA DE JOVES
PER LA LLENGUA» ha començat, per donar a conèixer
totes les iniciatives que duu a terme per tal de sensibilitzar
Ia població mallorquina (especialment elsjoves), respecte
de l'ús de Ia llenguapròpia de Mallorca, Ia llengua catala-
na, en destaca un, que hem de qualificar d'original i
enormement atractiu.
Es tracta del CORRELLENGUA.
Aquest CORRELLENGUA consistirà en fer un recorregut
simbòlic per tots o Ia major part dels pobles de Mallorca
portant Ia FLAMA DE LA LLENGUA. El recorregut to-
tal s'acostarà als 300 quilòmetres. Amb aquest acte, els
seus organitzadors pretenen implicar d'una manera lúdica,
però alhora reivindicativa, ajoves i grans en una marxa a
favor de l'ús de Ia nostra llengua en tots els àmbits de Ia
nostra vida diària i, sobretot, en el món de l'ensenyament.
Aquesta FLAMA DE LA LLENGUA anirà a parar,
simbòlicament, al monestir de Lluc, on hi ha habilitat un
espai que Ia mantindrà encesa permanentment. Així Ia
vinculació de Lluc amb Ia llengua i Ia cultura de Mallorca
agafarà una dimensió major de Ia que ja té.
Es intenció dels organitzadors i dels col·laboradors: Grups
d'Escoltisme, Grups d'Esplai, Obra Cultural Balear i Grup
Excursionista de Mallorca, d'obrir Ia participació al major
nombre de gent que hi vulgui participar.
A Maria, Ia gent encarregada de coordinar el pas de Ia
Flama pel poble serà el grup d'Esplai. Dins de Ia seva

feina de treball amb els infants, l'educació en els valors
del país (llengua, cultura, paisatge, costums) és un dels
temes prioritaris. La intenció, però, és obrir-se a Ia
participació de tothom sense distincions d'edat. Es per això
que el proper dissabte dia 8 d'abril, a les 11 hores tota Ia
gent interessada es trobarà a l'Ajuntament per preparar
l'esdeveniment. Al llarg de l'itinerari, personatges famo-
sos i representatius de Mallorca, des de tots els punts de
vista: esportistes, intel·lectuals, polítics, cantants, etc faran
una part del recorregut o faran acte de presència a donar
suport a Ia iniciativa. A Maria, en Jaume Santandreu ja
ens prepara uns poemes per ser llegits al pas de Ia Flama i
algunes cares conegudesja ens han dit que correran, enca-
ra que siguin cent metres. Des d'aquestes línies volem
demanar a les diverses entitats de Maria: Cop de Gas, Club
Ciclista, Club d'Escacs, FC Mariense, que se sumin a Ia
iniciativa i que participin en l'esdeveniment. DeI que es
tracta és precisament d'agafar consciència de formar part
d'un país amb una llengua i cultura pròpia i que aquesta
tengui el paper que com a tal Ii correspon. Al gràfic que
acompanya aquest escrit, extret de Ia informació que
aparegué a Ia «ULTIMA HORA», podeu veure l'itinerari
que seguirà Ia Flama i l'hora en què aproximadament
passarà per Maria. L'Ajuntament de Mariaja se n'ha fet
ressò i ha promès el seu suport a Ia iniciativa. Posau-vos
en contacte amb els monitors del Grup d'Esplai i afegiu-
vos a Ia cursa.
Comptam amb Ia teva presència!

ELS ORGANITZADORS

9 Itinerari
Dia 22d'abrif a tes 9,OOhores

Uuemajor
Campos Feïanitx Manacor Petra

Marta de
ÀrfÍÉf iaSalut
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SERMONS DE QUARESMA
Jaume Santandreu

Tanmateix els capellans sempre se'n surten amb Ia
seva. D'una manera o altra t'endosen el sermó. Abans feien
venir predicadors de fora i armaven gran sarau amb el Via
Crucis, amb els dotze sermons, amb Ia sortida de Ia
parròquia, amb les Bules, amb el bi t l le te ts que
testimoniaven que t'havies confessat i queja podies menjar
panades... Ara t'hi duen d'una manara més fina, més
diplomàtica.

D'aquesta forma el nostre rector ens hi ha duit a
tots a escoltar el sermó, començant per mi mateix que m'ho
ha fet predicar. Ara en diuen trobades, conferències, con-
verses... Tot ve a ser Ia mateixa cosa. 1 gairebé sempre el
qui manco en sap més en diu.

Per afegitó ara vénc jo i us arramb un resum, un
esquema, manco que una espipellada, del discurs que molts
de vosaltresja heu escoltat, a l'església, a ca'n Gaspar o
fins i tot per Ia ràdio.

Fins a hores d'ara n'he fet dos d'aquests semions
«camuflats». Un dedicat als pares i l'altre encaminat a
adreçar Ia quinta d'aquest any, que es prepara per a Ia
confirmació, que enguany farà, per més senyes, el senyor
Bisbe en persona.

Si us sembla bé, de cada sermó d'aquests en faré
ara una petita bestreta.

l.->>ELS PARES DES DELS FlLLS»
Se ben cert que tots el pares i mares que m'heu vingut

a escoltar i, més encara, els qui llegireu aquestes quatre
ratlles, quedareu decebuts. Perquè el que cercau, quan us
anuncien una xerrada sobre els fills -o almanco a mi m'ho
sembla- són com una espècie de receptes per cuinar Ia bona
educació dels al.lotells. Us agradaria aclarir cassos, detalls,
situacions...Que qualcú us descobrís una mena de bastonet
màgic que fes miracles, que mai fallàs. Això no existeix.
Tot i això el fet d'intentar-ho em semblaria com una ofen-
sa a Ia vostra capacitat i a Ia vostra responsabilitat. Jo
l'única cosa que puc fer és recordar, proclamar en veu
alta, uns principis eterns, segurs, que mai no fallen.

Avui només us n'aconsellaré un. Per a mi el més
important de tots, el que no té volta de fulla.

Oblidau-vos que sou pares. Llevau-vos de sobre
aquesta angoixa que us turmenta de saber si ho feis bé o
malament, si us passau o no arribau, si sou massa estrictes
0 massa blans.

La regla d'or és molt simple: SIGAU PERSONES
1 TRACTAU ELS VOSTRES FILLS COM A PERSO-
NES. Sempre i en tot lloc. Jo diria que fins i tot abans del
nèixer. El millor present, Ia millor herència, Ia millor
educació... que podeu donar als vostres fills és que sigueu
tan persones com pugueu ser. Si els vostres fills poden

"Jo també vaig ser un infant"

exclamar amb orgull: mon pare i ma mare són unes grans
persones, unes bones persones, unes magnífiques
persones...TOT està salvat. Tota Ia resta s'arregla tot sol.
EIs fills són com les esponges: es xopen, s'amaren d'allò
que són els seus progenitors. Es tracta de SER. No de dir
ni de fer.

Amb dues grapades no es pot explicar com i de qui-
na manera hom és PERSONA. Jo ho diria d'una manera
molt gràfica. Un és persona, es fa persona a mesura que
va conquerint l'equilibri entre les tres parts que componen
Ia moneia humana: CAP - COR - SEXE. AIt - mig - baixos.

Cap vol dir tenir les idees clares. Posar Ia mentalitat
al dia. Ser una persona d'avui en dia. Obrir-se al món
modern sense por. Estimar Ia LLIBERTAT per damunt
tot. Respectar i exigir ser respectats. Viure i deixar viure.
Ser capaços de ser crítics i sobretot autocrítics. Dubtar
gairebé per sistema. No pontificar mai (per això basta el
Papa). Escoltar. Obrir-se. Conèixer el món d'aprop...

Cor vol dir sensibilitat, tendresa, afecte. Mai ens
saciarem de plorar i de besar. D'això no n'hi ha massa
mai. Cor vol dir perdre Ia por que ens vegin dèbils, a mos-
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trar Ia nostra necessitat d'estimar i de sentir-nos estimats.
Cor és besar, acarorar, abraçarJugar amb els fills. Cor és
seguir Ia norma que donava Joan XXIIl: «Veure-ho tot,
dissimular molt i corregir poc».

Sexe, com dèiem els pagessos «això són alegries» i
allò de «dels pecats de Ia perdiu, nostre senyor se'n riu».
Abans de pares, abans d'esposos, sou parella: home i dona.
EIs fills ho noten massa si us va bé o malament al llit. EIs
fills ensumen i mai no fallen d'on us neixen les vostres
malsofridures dels matins. Hem vingut a aquest món per
ser feliços. La desgràcia és un accident, un imprevist. Si
ets feliç els teus fills beuran de Ia teva felicitat. 1 ja ho
sabeu: «quan un home va malhumorat o és que duu Ia
bossa buida o les bosses plenes».

Com que les coses es solen entendre millor explicant
els contraris, com si miràssim una posta de sol a contrallum,
recordarem quins són els enemics del CAP, del COR i del
SEXE.

El contrari de CAP és Ia tancadura. Déu ens alliberi
dels caps closos. No hi pot haver res pitjor per a un fill que
un pare o una mare amb el cap quadrat. El signe més gran
d'intel.ligència és Ia FLEXIBILITAT, Ia capacitat
d'adaptació. Un cap tancat és Ia maledicció d'una família.

El contrari del COR és l 'EGOISME. Quan
començam a passar comptes tot se'n va en orris. Quan
començam a retreure el que hem fetja està tot perdut. Quan
començam a dir «és quejo...» Morta!

El contrari dels Sants Baixos, del SEXE, és
l'avorriment. Si hi ha una cosa que estic ben segur que
tots els fills desitgen pels seus pares és veure'ls feliços,
contents, que es fan moixonies, que segueixen festejant,
que van calents...

Per acabar anirem al títol de Ia conversa. Si voleu
saber com us veuen els fills; què és allò que els agrada de
vosaltres i allò que els desagrada, fins i tot els marca, els
fa mal...RECORDAU, amb fidelitat i sense por, com
vosaltres, a l'edat que tenen els vostres fills, vèieu els
vostres pares; que era allò que no podíeu suportar, que era
allò que us feia sofrir...No ho dubteu: LA HISToRlA ES
REPETEIX SEMPRE1 TOTHOMACABAFENTALLò
QUE S'HAVIA JURAT QUE MAI NO FARIA QUAN
ELL TENGUéS FILLS.

UTQPlES

Ja no hi pot haver paraula més engrescadora per a
un jove com és aquesta: UTOPIA. Una joventut sense
utopies seria una joventut morta, tudada, una guarda
d'esclaus del Sistema, de Ia Societat, del Consumisme, del
materialisme.

Per UTOPIA entenem l'ideal de les persones i dels
Pobles. La meta cap a on s'encamina Ia Humanitat.

La UTOPIA és quelcom més que un somni, que una

curolla, que una quimera...La UTOPlA és l'estrella que
guia, que mostra, el FUTUR de l'home i del Món.

EIs joves haurien d'esser els guardians, gelosos i
valents, de les utopies. Conèixer-les. Proclamar-les. In-
tentarviure-les.

La humanitat sempre ha tingut, sempre ha alimentat,
les seves UTOPIES. Seria alliçonador i encoratjador ullar
Ia història des d'aquest punt. Pegarem només dues
pinzellades. Farem tan sols dos cèntims de records de les
UTOPIES més properes al nostre redol, al nostre entorn,
vull dir a Ia nostra Història occidental. Recordem un parell
d 'exemples d 'u topies que un temps mogueren i
commogueren els nostres avantpassats.

-LA UTOPlA GREGA. Era una pura meravella.
Ara i tot quan ens pensam tocar amb un dit al cel l'únic
que feim és apropar-nos una micona a l'ideal de Grècia.
De Ia Gran Grècia antiga, que tenia com a meta L'AMOR
I L'ANARQUIA. Un amor universal, total, un amor de
tots i entre tots, sense distincions de sexes, edats, manies...i
un Poble que es governava a si mateix sense necessitats
d'Autoritats, parefernalies ni burocracies...La força bruta
dels Romans ajudats pels reprimits interiors trencaren
aquestmirall.

-LA UTOPlA DELS PRlMITlUS CRISTIANS. EIs
Fets dels Apòstols conten com els primers seguidors del
Fusteret de Natzaret es tiraren de cap a viure,
escandalosament Ia UTOPlA de Ia GERMANOR i de Ia
COMUNITAT fins al punt de poder proclamar: «Entre
ells no hi havia ningú que patís necessitat, perquè ho
posaven tot en comú i tothom tenia allò que necessitava...»
Va arribar després el dimoni del Poder, l'església va
començar a comandar i arreplegar i a tirar-se de part dels
poderosos i dels rics... i Ia primitiva UTOPlA se'n va anar
a filar faumes.

-LA UTOPIA DE LA REVOLUClO FRANCESA.
Han passat més de dos segles i el lema d'aquell terratrèmol
encara està tant vigent que sembla que s'ha d'estrenar:
«LLIBERTAT, IGUALTAT 1 FRATERNITAT». Tota Ia
sang vessada, tots els caps tallats, totes les il.lusions i es-
perances acabaren amb l'imperialisme d'en Napoleó, tot
retornant als temps dels romans.

-LA UTOPIA DEL COMUNISME. Jo mateix Ia
vaig somniar, suspirar, esperar...Era teòricament perfecte,
humanament meravellosa, cristianament santa: Fora
diferències, fora uns pocs que ho tenen tot i uns molts que
no tenen res. Fora Ia desigualtat d'oportunitats, que cadascú
pugui desenvolupar les seves qualitats...Que tothom
rendeixi segons les seves possibilitats i rebi segons les seves
necessitats. Un cel a Ia terra. Tot s'ha fus com un castell
de boires perquè per Ia força no s'imposa ni Déu. Perquè
els aprofitats de sempre, els barruts, criminals del Poder,
que corromp sempre, en tot lloc i a tothom assassinaren
l'esperança.
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La História ens dóna Ia gran lliçó:
La UTOPIA, per magnífica que sigui, no es pot

imposar per Ia FORÇA. Sense LLIBERTAT mai de mai
es podrà avançar pel camí de Ia UTOPIA. Tots els qui
volen imposar Ia veritat acaben essent criminais,
inquisidors,genocides...vaticans.

La UTOPIA suposa un PROCES constant, pacific,
valent, coratjós, respectuós, unificant forces, arreplegant
somniadors que tenguin el cap clar i les mans netes. La
UTOPlA precisa d'homes, de joves, sense ambicions
egoístiques, sense personalismes, sense dogmatismes, sense
fanatismes...Pero que mai no es cansen d'empènyer, que
no aprofiten les mancances dels altres com excusa per re-
tirar-se, per enunciar, per passar de tot...

Jo us diré quines paraules resumirien, en els moments
actuals, les meves utopies. Seguint el meu costum trinitari
-per qualque cosa Déu són tres- posaria Ia força del meu
pensament, de Ia meva paraula, de Ia meva tasca i de Ia
meva lluita en tres mots:

-COHERèNCIA. Necessit urgentment Ia coherència.
Primer amb mi mateix. Necessit practicar el que predic.
Necessit serjo mateix, sense negar ni una petita pelussa
del meu pensar i del meu sentir. Necessit que els POLiTlCS
siguin coherents. No es poden dir socialistes i ser llavors
capitalistes. No es poden dirdemocràtics i ser llavors pitjor

que en Franco. No es poden dir republicans i llavors cui-
dar i rompre l'espinada fent reverències a Ia Reina. No es
poden dirNacionalistes i llavors «pastelejar» amb Ia llengua
i, sobretot, amb Ia Terra, venent Ia suor dels nostres
padrins... Necessit urgentment que s'establesqui una
Coherènciadinsl'Església.UnacoherènciaambrEvangeli.
Retornar a Ia Cova de Betlem. Tristament l'Església no fa
pràcticament res del que predica. L'Església, sobretot amb
Ia pobresa, és un escàndol que em dol fins a les entreteles
de l'ànima, perquè l'estim.

-INDEPENDèNClA. Voldria ser independent, jo
mateix. Voldria que elsjoves de Maria també ho fossin.
LLlURES! Alliberats del que diran, de Ia influència de Ia
comparsa. Ser tu mateix sempre i en tot. Fora llepaculs.
Fora esclaus. Fora titelles en mans de quatre «mangantes».
Independència de pensament, de sexe, de sentiments...Pero
també, INDEPENDèNClA de Ia nostra TERRA. Basta
de ser explotats. Prou de ser una Colònia de Madrid.

-SOLIDARITAT. Voldria abocar-me, tirar-me, es-
corar-me, cap als dèbils. Sempre i en tot. Començant per
Ia pròpia família, els amics, els veïnats i acabant pels
marginats, els maleïts, els desemparats de Ia nostra Societat.

NO ES TRACTA DE FER MIRACLES: ES
TRACTA QUE NO MANQUI LA NOSTRA BAULA A
LA CADENA DE LES UTOPlES.

ACTES RELIGIOSOS SETMANA SANTA 1995
Dissabte, dia 8: Confessió comunitària

Diumenge, dia 9: Benedicció de rams a Ia plaça des
Mercat. Manifestació dels nins de catequesi cap al temple
i procla mació de Ia passió d'avui.

Organitza el grup de catequesi.

Dijous, dia 13: Commemoració de Ia primera eucaristia.
Processó amb el Sant Crist de les Ànimes. Tothom que
vulgui pot proclamar una estació del Via Crucis.

Organitza el cor parroquial.

Divendres, dia 14: Moment de silenci, reflexió i oració.
Davallament. Lectura de Ia Passió.

Organitzen les dones de neteja.

Dissabte, 15: Nova creació. Foc nou, aigua nova, llum...
Ressuscita d'entre els morts.

Organitza Grup d'esplai Es Rebrot.

Diumenge, 16: Encontrada a Ia plaça des Pou. Missa de
ressurrecció. Vida nova. L'amo en Xesc de Son Cloquis
cantarà les panades.

Organitza el grup de confirmació.

Nota: Harmonitzaran els distints actes el cor
parroquial i Ia banda de tambors.

Totes les funcions seran a les 9 de Ia nit, menys
l'encontrada del dia de Pasqua que serà a les 10'30 del
matí.

La processó passarà pels carrers Sant Miquel, Sa
Quintana, Bartomeu Jordà, Ramon Llull, Escola de nines,
Santa Margalida, Lope de Vega, Morell i Font i Roig.
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Em crida l'atenció el que quan parlam d'un grup, a

vegades el qualificam de bo o dolent segons si el consideram
obert o tancat, cosa que consider completament errònia.
El grup serà bo o dolent si ho són també els seus
components, els seus objectius i els seus actes. Pens que
tots els grups, pel fet de ser-ho, són tancats, agrupant-se
en torn a unes amistats en uns casos, en unes mateixes
idees o objectius en uns altres. Perquè per molta propa-
ganda que pugui fer un determinat grup de què és obert,
que si pot acostar qui vulgui, està clar que això només és
que físicament no té cap barrera que Ii impedeixi el pas o
que no té cap clàusula que impedeixi Ia seva afiliacio,just
s'hi acostaran per amistat o per compartir les mateixes
idees i objectius.

JAUME SANTANDREU

Difícilment, quan llegesc Ia premsa o altres escrits,
trob unes paraules tan ben lligades, càlides i fresques a Ia
vegada, normalment plenes de raó, com les que composa
en Jaume Santandreu. Tampoc em puc imaginar l'efecte
que produeixen als lectors els seus escrits,ja que això depèn
de Ia subjectivitat d'aquells, de Ia intenció amb Ia que el
llegeixen. A mi m'emocionen, ho reconec. Vaig decidir
escriure això després de llegir l'article sobre Ia dona ma-
llorquina i Ia venda de paquets de vacances eròtiques a
Mallorca per part d'un majorista anglès. En aquest núme-
ro hi teniu uns escrits seus que, estic ben segur, no us
deixaran indiferents.

JOAN LLUÍS FUSTER

Es un bon amic. L'amor i l'humor formen part de Ia
seva vida. Fa molts d'anys que du una curolla: representar
gràficament les nostres dites populars, no amb el seu
significat sinó precisament llevant-lo. El resultat podria
ser una metàfora de Ia metàfora. Durant les festes de Ia
Mare de Déu de l'any 1987, tinguérem exposades al local
de Fent Carrerany del carrer Femenia una mostra dels seus
dibuixos, que llavors titulava Taller Lúdic: «Li han posat
sa llengo damunt», «Cada persona és un món», «Sa puta
d'oros», «Li ha fuit es conill», «Ha acabat com sa processó
de Maria», etc. eren algunes de les representades. Ara ha
culminat Ia seva il·lusió amb Ia publicació d'un llibre, del
qual us donarem més informació al proper número, que en
recull un bon grapat.

LLAUNES DE BEGUDES

Durant el mes de Febrer els al·lots de l'escola de
Maria col·laboraren amb Ia campanya de recollida de
llaunes de begudes en benefici de l'Hospital de Nit,
aportant-ne un bon grapat a Ia fundació Deixalles. He de
suposar que, a part de l'ajuda, un dels objectius de Ia
campanya era el d'inculcar als ciutadans l'esperit de netejar
el medi que ens envolta, seleccionar i reciclar el que
normalment tiram, les deixalles. Idò bé, tot això no haurà
servit de res si no té una continuïtat. Perquè les autoritats
no ens posen un «Punt Verd» que molts de poblesja tenen
i del qualja n'hem fet propaganda en Ia revista, en el qual
hi puguem deixar separats paper, cartró, roba, llaunes,
vidre, oli, piles,...?

MOSTRA DE LA CANÇÓ

El passat dia 18 de març vaig assistir, a l'Aula
Magna de Ia Salle (Palma) a Ia XVIIl Mostra de Ia Cançó
organitzada pel GDEM (Grups d'Esplai de Mallorca), en
Ia qual participaren els nostres infants. En primer lloc vull
animar als nostres monitors per Ia seva desinteressada feina.
1 no voldria es sentissin ofesos per Ia meva opinió de l'acte
al qual em referesc. Em vaig sentir agredit, manipulat i
enmig d'una parafernália televisiva embogida de Ia qual,
pens, ens hem de defensar més que col·laborar amb ella i
entrar dins el sistema. Crec que hauríem de transmetre als
infants una imatge d'un esplai més tranquil i reflexiu. La
bogeria dels espectacles multitudinaris se'ls trobaran per
Ia petita pantalla sense cercar-los. EIs meus fills s'ho
passaren molt bé, però estic segur que amb uns altres
plantejaments també s'haguessin divertit. Sempre és més
fàcil seguir el corrent que anar contra ella. A vegades és
necessari lluitar.

PRIMAVERA

Quan dos es troben i no saben de que parlar ho fan
del temps. Què? Plourà avui? o Quin temps més bo! Hauria
de ploure! Serveix per a rompre el gel. Quasi cada dia ho
faig, perquè no sempre tens coses adequades per comuni-
car-te amb tots els veïns que et trobes. Però no és aquesta
Ia meva intenció en parlar de Ia primavera: és l'època de
l'any que més m'agrada. Es fantàstic observar com
comença Ia vida de bell nou. Com tomen molts dels visitants
d'anys anteriors a construir el seu niuet. El dia s'allarga i
es poden fer més coses, abans de que arribi Ia pesadesa i Ia
calor de l'estiu. Hi estau d'acord?
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SA XERRADETA AMB. L'ESPLAI ES REBROT

PeI generde l'any 1988 un grup dejoves de Maria:
En Guillem Mas Negre, En Jaume Ferriol Fiol, N'Antoni
Mulet, n'Antònia Robles Mas, Na Martina Font, Na Ca-
talina Ferriol Bauzà, En Nadal Ferriol Negre, Na Maria
Ferriol Obrador, Na Catalina Mas Bergas i el capellà Pere
Fons, entre d'altres, pensaren com podrien fer qualque cosa
per ocupar el temps lliure dels nins ijovenets. Fou així que
es posaren en contacte amb l 'Esplai de Mallorca i
començaren un curset de monitors a Binicanella de Bunyola
amb trobades a LLuc i a altres parts. Renovats i preparats,
aquest grupet havia après organització de tallers, animació
de vetllades, cançó infantil, acampades,etc. Aquest grup
necessitava fer unes pràctiques i res millor que fer-les en
viu i en directe. Com ho feim com no, decidim organitzar
una acampada amb nins del poble. Reunions prèvies, esti-
res i amolles, ganes de fer coses, etc. Un bon dia visitam
un antic quarter abandonat, en el pla de Betlem, passat al
Colònia de Sant Pere, de camí a l'Ermita d'Artà. El lloc
ens va agradar i començàrem a motivar-nos: Aquí posarem
les tendes, aquesta sala servirà de menjador, cada nin
cercarà una pedra per seure, menjarem damunt una post
en terra, aquella saleta serà Ia cuina, hi ha dues cisternes
grosses i no mos faltarà l'aigua, farem dutxes i les penjarem
als pins, farem conferències sobre Ia natura, ens tornarem
per fer el menjar, etc. Tot eren plans, il·lusions i esperan-
ces. Aconseguim un permís de l 'Ajuntament d'Artà,
repartim feines i començam a treballar per Ia primera acain-
pada. Foren 27 els nins que s'hi apuntaren i durà del 22 al
25 de juliol. Teníem Ia mar a prop i una piscina pública
pels dies de mal temps. No ens sobrava experiència i, en-
tre opinions, alegries, problemes, èxits i dificultats; amb
bona voluntat i ganes de part de nins i monitors, amb menjar
fet per distintes mans i no sempre experimentades, amb
lliçons de natura i marxes de relaxació; jocs inventats i
dutxes improvisades, arribà el dia de Ia conclusió.

Desfresses. Any 1989

Acampada a Betlem. Any 1988
Vengueren tots els pares, férem un missa un poc estranya
i fora de lloc, demostracions, discursos, agraïments,
enhorabones...

Amb Ia preparació dels cursos i Ia força de
l'acampada començam l'Esplai Es Rebrot a Maria de Ia
Salut. EIs pares estavenja motivats i foren 55 els nins de
primera hora.

L'Esplai, endemés de les seves reunions setmanals
internes, sempre ha fet activitats de cara al poble. Des del
primer any, ha realitzat Ia representació del Betlem, sempre
d'una manera creativa i original. EIs nins han anat creant
betlems distints. L'Esplai ha organitzat diades de reis i per
les festes del poble ha participat sempre.

A l'acampada de l'any 90 ja s'hi havien afegit
monitors nous com Na Bàrbara, Na Joana Maria, En Rafel,
En Jaume, En Damià, N'Àngela, etc.

S'ha de dir que a les acampades: segona a Betlem,
CaIa Murta, LLuc, Port de Pollença, Puig de L'Anar, menys
Son Perdut i Menorca, hi ha hagut un grup de senyores

valentes per fer el menjar: Sor
Andrea, Margal ida Negre,
Margalida Font, Isabel Castelló,
Isabel Font, Magdalena
Carbonell, Jerònia Font, Joana
Maria Negre, entre d'altres.

Dins el moviment i club
Es Rebrot, que ha actuat molt
democràticament, han duit una
mica el pes, Ia responsabilitat,
cronològicament, en Nadal
Ferriol, Na Martina Font i na
Bàrbara Ferriol, amb el rector de
conciliari.

Feta aquesta exposició,
molt per damunt damunt, dels
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principis dels moviment de l'Esplai Es Rebrot, parlarem
un poquet amb el grup actual de monitors, nins ojovenets.

Anam a Ca Ses Monges, és dissabte, són les quatre
i mitja i trobam l'esplai en plena activitat: un grupjuguen
en el pati, un altre més grosset fa activitats a Ia sala de Ia
dreta, un altre, en el piset, preparen fotografies per
l'exposició, uns altres, a Ia saleta de baix, fan treballs
manuals, un altre grup són a Ia plaça des Mercat i els
majorets són a Ca L'Amo En Gaspar preparant el local
perl'exposició.

Mentre el Magí fa unes fotografies i un servidor
parla amb uns i altres, arriba el grup de Can Gaspar,
començam a parlar i surt Ia primera pregunta:

- Què pensau dels vostres monitors?
* Que tenen molta paciència., responsabilitat,

imaginació. Són uns grans amics de nosaltres. Són bones
persones. Són bona gent.

- Què pensau del servei militar?
- Que no hauria de ser obligatori i molt millor si no

el feia ningú.
- Què pensau dels vostres pares?
- Que ens volen protegir massa. Es pensen que ens

passaran totes les coses dolentes. Entre poc i massa, Ia
mesura passa. Podem donar gràcies de tenir uns pares amb
tanta educació. Són persones que tot ho fan pel nostre bé.
No entenen que nosaltres somjoves, que no som del temps
d'en Franco. Si a vegades hem fallat ens poden donar una
altra oportunitat. A vegades ells també han fallat. Ens
obliguen a dir mentides, perquè sense dir-ne no podem anar
en lloc. Ja no som gent de tres anys. Hem crescut. ElIs són
gent meravellosa que estan sempre per ajudar-nos. També
és vera que els fills només cercam els pares quan els hem
de menester.

- Com voldríeu que fossin els vostres pares?
- Que pensassin abans de parlar. Que s'informin bé

del que feim. Que no fessin tant les coses pel que diran.
Que tenguin més personalitat. Que tenguin més confiança.
Que així com nosaltres creixem, que també ells cresquin.

- Què pensau de Ia vida?

* Que a vegades ensjuga males passades. Segons quan
convendria més no viure. A vegades és injusta. A mi
m'encanta. Tenim sort. Hi ha gent que passa fam. Les co-
ses estan mal repartides. Es bo poder viure. Hem de ser
més solidaris. Si no fóssim tan egoistes...

* Què pensau dels polítics?
* Són uns estafadors. Prometen i no fan. Roben al

poble. Eixuguen les butxaques. Prediquen el que no creuen.
Ens mengen el «coco». Si no hi hagués polítics, el món
aniria millor.

* Què pensau de Ia societat?
* Es materialista i egoista. Cada un va a Io seu.

MoIt de racisme. Es mira molt l'exterior. Hi ha excepcions.
-1 lajoventut d'avui?
* N'hi ha que tenen el cap clar. Una minoria avança.

Una majoriaja fa por. Creuen en el consumisme i en el que
diran. Es deixen dominar. N'hi ha que tenen poca
personalitat.

* Per què elsjoves d'avui van tant de nit?
* Es una manera de rebel·lar-se. L'ambient és el

vespre. Si obrissin les discoteques de dia també hi aniríem.
Passat gust de passar l'horabaixa amb els amics. La gent
no sap divertir-se sense espatllar. Donam importància al
més guapo, al més homenot, al que més sap lligar. Entre
les ties, Ia més popular, alta, magra, ben vestida, amb molta
marxa, que Ii agradi lligar, encara que sia curta de gambals.
Unes descarades, falses, que no tenen vergonya, són les
més ben vistes.

* Per què no ve més gent a l'esplai?
* Perquè pensen que és per al·lots petits. A nosaltres

ens agradaria que vengués més gent.
* Què voldríeu delsjoves de Maria?
* Que participassin més de les coses que fan per

ells. Que hi hagués més coses pelsjoves.
MoIt amables, molta xerrera i ganes de participar.

Es un grupet que fa goig. Seguiríem i seguiríem parlant,
però són més de les sis i se n'han d'anar. Gràcies i fins un
altre moment.

El sol ja no pega a Ca Ses Monges, els nins han
desaparegut, es fa el silenci i ens seim en terra amb els
monitors, que en l'actualitat són: Na Martina Font,
N'Angela Mascaró, N'Antoni Font, N'Antoni Bergas, Na
Bàrbara Ferriol, Na Jerònia Aulet, N'Antònia Maria Mas,
N'Eulàlia Mas, N'Esperança Bergas, En Pere Carbonell,
Na Margalida Aulet, Na Franciscà Vallori.

* 1 sense voltar gens pel poc espai que ens queda,
preguntam: normalment, quan us reuniu?

* Cada dissabte a les tres del capvespre per prepa-
rartotes les activitats del dia. Però l'esplai no suposa només
reunir-se els dissabtes, hi ha molta més feina per preparar
les activitats que es fan. Entre setmana hi ha que anar a
comprar mater ial , reunions amb el GDEM, amb
l'Ajuntament, amb pares, amb petits grups de monitors,
pensar activitats possibles, etc. Cada trimestre feim una
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Alguns dels monitors actuals.

reunió per avaluar els nins, si les activitats han estat
adequades, comentar i mirar de resoldre els problemes. De
les 15'30 a les 17'30 realitzam les activitats amb els nins
i joves. Llna vegada acabades, els monitors ens tornam
reunir per comentar i programar els dissabtes següents.

- Com us distribuïu entre vosaltres els càrrecs, les
responsabilitats, les feines?

* Cada principi de curs distribuïm entre els monitors
els diferents càrrecs que hi ha dins l'Esplai: encarregat de
comprar el material, relacions Ajuntament de Maria,
relacions GEDEM, secretari, correu, comptable, etc.

- Qui és el màxim responsable?
* No en tenim perquè ens hem acostumat a actuar

d'una manera en que Ia figura del responsable no hi és.
Però pensam que per ventura, amb un responsable que ens
orientàs una mica, podria funcionar millor.

Són fantàstics els joves d'avui en dia, funcionant
amb anarquia i responsabilitat. La Bàrbara Ferriol riu,
crec que a ella Ia tenen un poc per responsable.

- Com veis vosaltres des d'aquí, des de Ia base, Ia
cúpula, el GDEM, els de ciutat?

* Són molt enfora. La idea que es té des d'allà no és
exactament Ia que nosaltres tenim.

- Quines idees creis que tenen ells?
* Com una catequesi. Que el que volen és quedar bé

de cara al públic. Volen intentar donar una imatge d'esplai
molt utòpic.

- Com creis que hauria de ser l'Esplai?
* Una dedicació desinteressada als nins en temps

lliure, amb col.laboració dels pares i altres institucions del
poble. Una manera d'ajudar els nins a no ser materialistes.
Seria un compartir, fer vida sana. Estar amb els nins, fer
una convivència nosaltres amb ells i amb ells mateixos. Es
tracta d'ajudar-los a veure que ells es poden crear el propi
temps, l'ambient. Es creen coses sense haver de comprar i
gastar. Nosaltres no cercam quedar bé amb els altres, sinó
amb els al.lots. Estar bé amb ells.

- Hi té lloc el racisme?
* No. Pensam que no hi ha estat mai. Procuram que

sien el més iguals possible. EIs tractam per igual.

* Com aconseguiu que sien lliures i que no es passin?
* Intentam explicar les coses, però amb bones, amb

bones paraules.Uns ho entenen a Ia primera i altres amb
un parell de vegades. Que Pal.lot se n'adoni fíns on pot
arribar.

* Col.aboració dels pares?
* Poca. Sempre són els mateixos els que solen

col.laborar. A les reunions no venen mai tots. Per Ia matri-
cula i l'acampada solen venir però, entre i entre, que és
quan els necessitam més, vénen poquet.

* Quants sou actualment?
* 55 nins ojovenets i 12 monitors.
-Com creis que us veu el poble?
* Hi ha gent que ens veu bé, molt bé, per altres es

indiferent, en passen, no en saben res ni en volen saber res
de l'esplai. TaI vegada en tenen una mala imatge. Hi ha
persones que no parlen massa bé de nosaltres. Nosaltres
estam oberts a totes les crítiques, però no ens solen arribar
directament.

- Què us mou a fer esplai?
* Es gratificant fer feina per no res, vull dir, per cap

cosa material.
* Fa pocs dies que heu assistit a Ia darrera mostra

del GDEM. Quina és Ia vostra opinió?
* No ens va agradar massa. La cosa va a menys de

cada vegada. Tot fou un muntatge. EIs al.lots acabaren

histèrics. El materialisme imperava des de d'alt.
- Creis que hi ha nins en el poble que, per l'ambient

en què viuen, els convendria passar per l'esplai?
- Pensam que hi ha nins que necessiten conviure

amb altres nins de Ia seva edat, fora de l'ambient familiar
i escolar, perquè així aprenguin a compartir i respectar
qualsevol persona o cosa.

- Es l'Esplai un grup tancat o obert?
- L'Esplai és un grup obert a tothom tant per nins

com per nous monitors.
- Què ha de fer unjove o una al.lota per ser moni-

tor?



Abril, 1995 FENT CARRERANY - 11(79)

* Dirigir-se al grup d'Esplai. N'hi ha que no estan
titulats, altres que es fan el carnet de monitor i altres que
ja el tenen.

* Com es treu un carnet?
* Hi ha que anar 104 hores a Binicanella o a altres

llocs, per escoltar, aprendre, fer activitats, etc. Són 11
sessions. Són 8 dissabtes i 3 caps de setmana.

* Hi ha alguna prova o examen?
* Hi ha que presentar una memòria de les activitats

de tres mesos d'Esplai. Has de fer dos centres d'interès en
dos caps de setmana.

* Alguna matrícula?
* 24.000 pessetes si no estàs afiliat a un grup

d'Esplai i 20.000 si hi estàs.
En principi, el motiu d'aquesta xerradeta era

l'exposició que pensa fer Es Rebrot per Pasqua Florida i
no sé si ens haurem enrotllat massa. Dia 9 d'abril L'Esplai
de Maria inaugura una exposició a Ca L'Amo en Gaspar,
d'una petita part material d'aquesta gran labor que aquests

entusiastesjoves de Maria han fet possible durant 7 anys.
Es podrà visitar durant les festes de Pasqua.

No me cansaré mai de donar-vos les gràcies per
haver sabut treballar per no res, per altruisme, per Ia
llibertat, per un món d'amics, per sentir, amb peus
descalços, les arrels de l'amor, Ia natura, Ia comunitat, Ia
unitat d'un món dividit pel materialisme, l'egoisme, el
racisme i el poder. El donar i el rebre sense interès purifica
l'aire, neteja l'enteniment, dignifica Ia humanitat i posa
totes les coses al lloc que els correspon.

Gràcies als primers monitors per iniciar l'Esplai,
gràcies al d'ahir per haver sabut continuar, gràcies als
d'avui per Ia seva lluita. Gràcies a les religioses
franciscanes per deixar els locals, gràcies als pares per
confiar els nins, gràcies a l'Ajuntament per Ia seva col-
laboració, gràcies al poble que critica per avançar i gràcies,
sobretot, als nins i jovenets per voler rebre i donar durant
el temps lliure.

Pere Fons

*t-rr
Acampada a CaIa Murta Acampada a Menorca
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Activitats de l'Esplai
Diada de l'Esplai a Poliesportiu Príncep d'Espanya de
Ciutat de Mallorca
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BULLIT DE NOTICIES
PERE MASCAR A LA FIRA DE SINEU

El proper 25 d'abril a les 21 hores s'inaugurarà
l'exposició del fons fotografíe que l'Associació Cultural
«FENT CARRERANY» ha anat recollint del fotografPere
Mascaró, Mestre «Pere des Retratos» al marc incompara-
ble de Ia Casa de Ia Vila de Sineu.

A les reproduccions exposades ara fa més d'un any
a sa Capella Fonda se n'hi han afegides unes quantes més
gràcies a l'aportació desinteressada d'alguns mariers.

Durant els dies que sigui oberta, dia de Ia fíra inclòs,
els que Ia visitin podran veure reproduccions curioses, se-
guint en Ia mateixa línia de recollir imatges de Ia Mallorca
preturística i d'aspectes quotidians d'una època passada,
quasi ancestral. Fotografies de maquinària agrícola, racons
ja desapareguts del nostre poble o persones que
desgraciadament ja no estan entre nosaltres no deixaran
indiferent qui acudeixi a visitarl'exposició. Així mateix, a
les fotografies es poden descobrir els més joves aparells,
eines, treballs, vestimentes o indrets queja no és fàcil tor-
nar a veure.

La nit del 25 d'abril farem carrerany fins a Sineu.
Després de Ia inauguració tenim pensat anar a sopar a un
celler, pagant, això sí, cadascú el seu.

SETÈ ANIVERSARI DE LA TERCERA EDAT
Dia 25 de març Ia tercera edat de Maria celebrà el setè
aniversari de Ia seva fundació. Començaren amb una missa
a les 12 a.m., amb màxima participacó. Hi hagué Ia novetat
de Ia unció dels malalts. Molts, inclosos els convidats de
fora, aprofitaren aquesta ocasió de rebre aquest signe i
sacrament de curació. A les 2 p.m., un bon dinar a son
Sant Martí. Llavors vengueren els discursos, les lloances i
el sarau per llarg. Que aquests jovenets de Ia tercera pri-
mavera puguin celebrar molts d'anys, els seus aniversaris.

UNA MARIERA A L'AUDITòRIüM
A Ia secció d'en Magí
Ferriol «Diccionari Parti-
cular», el mes passat
apareixia una referència a
Ia 111 Trobada de Corals de
Mallorca que tingué lloc a
l'Auditòrium, diumenge
dia 19 de febrer. Es citava,
entre d'altres, el nom de Ia
contralt Iolanda Riera.
Mirau per on aquesta kiii.

al.lota ha resultat ser filla de mariers. Així ens ho han fet
saber els seus pares en Miquel Angel Riera i na Joana

Maria Bergas, fil la de l'amo en Salvador Pastor.
Enhorabona, per les seves excel·lències artístiques i per
no oblidar Ia seva vinculació amb Maria.

EXPOSICIÓ DEL GRUP D'ESPLAI
El grup d'Esplai Es Rebrot exposa a ca l'amo en Gaspar
Ia feina feta durant set anys. La inauguració serà dia 9
d'abril a l'horabaixa. Material treballat durant aquests set
anys i fotografies, seran exposades a dins ca'n Gaspar i al
pati.

EXPOSICIÓ DE PINTURA
El pintor llombardí, Mateu Rigo, exposarà Ia seva obra a
Ia Capella Fonda: Paisatges a l'oli. S'inaugurarà Dissabte
Sant dia 14 a les 8 de l'horabaixa.

MOLÍ DE SANG
Si les previsions no fallen i en Jaume de Deulosal troba el
secret del molí de sang de ca'n Gaspar i l'amo en Tomeu
deixa el seu ase, el dia de Pasqua, després de l'ofici, es
farà un poc de farina. Pot ser un esdeveniment de prime-
ra... si no falla.

EL PP DE MARIA PRESENTA ELS SEUS
CANDIDATS AMB UNA TORRADA
A l'hora d'acabar aquest número el PP de Maria estarà
presentant els seus candidats a les properes eleccions
municipals. Antoni Torrens, el seu cap de llista, haurà obert
el foc de les celebracions i presentacions de les diferents
candidatures. La Plaça del Pou haurà quedat tancada per
fer un bon fogueró. Segons els rumors el president del PP
farà acte de presència. La saviesa popularja ho ha deixat
dit:

Damunt aquestes graelles
hi torraran sobrassada
i en tenir-la ben torrada
en menjarà en Biel Canellas

NA FRANCISCA FONT MIQUEL MATRICULA
GRATUÏTA A LA UNIVERSITAT, GRàCIES A LA
BANCA MARCH
Dins dels sortejos que Ia Banca March fa entre els
estudiants que paguen Ia matrícula a Ia UlB a través de les
seves oficines, Ia sort ha caigut, sobre una mariera. Na
Franciscà Font Miquel, que actualment cursa 3r de Dret,
s'ha vist afavorida per una matrícula gratuïta dins d'aquests
sortejos de Ia institució bancària. Enhorabona!
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BULLIT DE NOTICIES
CELEBRACIÓ DEL DIA DEL LLIBRE A LA BI-
BLIOTECA
Elproperdia21 d'Abril,divendres,a les7de l'horabaixa,
a Ia Biblioteca hi haurà una actuació del GRUP
TORNASSOL per als infants. Dos dies abans, dies 19 i
20, de les 6 a les 8 de l'horabaixa, hi haurà un Taller de
Punts, Contes i Titelles per preparar Ia festa. Animau-vos
i participau.

LA REVISTA GALATZó TAMBÉ ARRIBA AL NU-
MERO 100
EIs amics de Ia revista de Puigpunyent i Gali lea,
GALATZó, també han arribat al número 100. Des de les
pagines de Fent Carrerany, els volein felicitar, sabent, per
pròpia experiência, com resulta de difícil arribar a aquestes
altures.

ANTòNIA MARIA GARAU EXPOSA ELS SEUS
TAPISSOSA L'ESCORXADOR DE MARRATXi
El passat divendres dia 24 de març a l'Escorxador de
Marratxí s'inaugurà 1'exposició dels nous tapissos de Ia
mariera Antònia Maria Garau. EIs que ja coneixíem Ia
seva obra anterior quedàrem sorpresos davant de les obres
que presentà. Prop d'una dotzena de peces molt elaborades
i ben treballades, sorprenien els visitants per Ia seva forma
idisposició.

AL CARRER NOU, JA APARQUEN AIXI COM
TOCA
Encara que no ho semblàs, al carrer Nou, l'aparcament
també estava regulat, però Ia gent no en feia cas. Ara,
sembla que Ia normativaja es compleix i que Ia gent deixa
els seus vehicles correctament, tal com marquen els discs
que hi ha al llarg del carrer.

JA EN SABEM TRES DE SEGURS
Sembla que això de confeccionar una llista electoral per a
unes eleccions municipals, no és massa fàcil. Ni per als
grans, ni per als petits. De moment, només són tres les
llistes que han fet públic el seu candidat número u. El PP,
el PSOE i els lndependents,ja tenen cap de llista, i d'ells
només els dos primers han presentat Ia llista sencera. D'UM
no se'n sap res a hores d'ara, i de Ia llista femenina d'ERC,
tampoc. EIs mes que ve,ja haurem sortit de dubtes.

SUBSCRIPCIÓ AL CAVALL FORT
El mes passat us repartírem una informació sobre

una de les poques revistes per infants que s'editen en català,
així com el seu butlletí de subscripció. Esperam i desitjam
que us hagi estat d 'uti l i tat .

LA FAMÍLIA MATES A L'ESTEL DE MALLOR-
CA

L'amo de S'Arenal de Mallorca feu una volta per Ia
fíra Alimentària 95 i hi trobà uns mariandes que hi
exposaven els seus productes. Com que nosaltres no hi
anàrem, aquí publicam el que recollí lEstel de Mallorca al
número 310, de data 1-3-95.

L'ESTEL DE MALLORCA PRESENTA EL SEU
NOU FORMAT

1 seguint amb Ia mateixa revista i amb el seu direc-
tor el santjoaner Mateu Florit,ja que el passat dissabte dia
primer d'abril, va presentar amb un sopar al restaurant El
Cruce de Vilafranca el nou format de Ia revista, explicant-
nos als assistents Ia nova tècnica emprada, destacant-ne,
sobretot, Ia claretat de les fotografies.

A part del seu director hi assistiren també alguns
dels seus col·laboradors. La sorollosa nit del dissabte feu
que fos molt difícil Ia parlada. De totes formes passàrem
unes hores agradables amb uns amics. Enhorabona.
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^DEMOGRAFIA
\ENSHANDEIXAT:

N'Antoni Mayol Roig morí als 65 anys, el passat dia 7 de
març. Vivia al carrer de Sa Raval, número 48.

En Joan Ginard Bunyola morí als 42 anys, el passat dia 12
de març. El seu domicili era al carrer d'Artà, número 3 .

Que descansin en pau.

| BENVINGUTS:}

En Jaume Ferriol Perelló va néixer el 6 de març de 1995.
Es fill d'en Jaume Ferriol i na Coloma Perelló. Viuen al carrer
Constitució, número 23.

En Jaume Planes Bergas va néixer el dia 11 de març de
1995. Es fill d!en Nadal Planes i na Bàrbara Bergas. Viuen en el
carrerde Carme, 3.

Enhorabona als seus pares i demés família.

\JAL'HANFETA: \

En Joan Caldés Mataró i na Franciscà Vanrell Ferriol es
casaren el dia 10 de març de 1995. El nou domicili és Joan
Alcover 1-4-1 de Ciutat.

N'Antoni LLuIl Ramis i na Franciscà Cladera Ferriol es
casaren el dia 18 de març de 1995. El seu nou domicili és carrer
Ramón LLuIl, 30, Santa Margalida.

Que el vostre amor no acabi mai.

TELEFONS D'INTERES:
AJUNTAMENT 525002

FAX 525194
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia) 525594
APOTECARIA 525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) ...525083
ESCOLA DE BAIX 525252
CA SES MONGES 525144
LOCAL TERCERA EDAT 525564
PARRÒQUIA 525033
GESA INCA: AVARIES 880077
BOMBERS 085
AMBULATORI D1INCA 502850
URGÈNCIES A TOTA L1ILLA 061
SON DURETA(Centraleta) 175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca) 502850
AMBULÀNCIES 200362
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
DE LA CAIB (Inca) 505901
ADMINISTRACIÓ D1HlSENDA
(lnca) 505150

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de8'30a 15hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30a20'30hores.
VNITAT 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: 730 i 15 hores.
Sortides Palma: 13 i 19 hores.
LÍNIA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a lnca: 9'40 i 18'50 hores

PUNT D'ATENCIÓ CONTINVADA DE SlNEU:
*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 i informació sobre anticonceptius
heu de cridar al 236624
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[ El tempS J MES DE FEBRER

20

15

10
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PLUVIOMETRIA
Dia22
Dia26

14l.
3 I.

TOTAL:
17LlTRES

Temperatura Màxima
20 ° C (Dies 14 i 26 )
Temperatura Mínima
10°C(Dies 1 i4)
Temperatura Mitjana
14'1 0C
Mitjana Màximes
16'3 0C
Mitjana Mínimes
11'90C

UN VIATGE AL SANTUARI DE NURIA I BARCELONA
HoIa amics i amigues de Fent Carrerany! Ja que ens trobam, voldria contar-vos el viatge que vaig fer amb Ia

meva escola a Barcelona. Voleu que us el conti? Si? Idò tot comença així:
Érem dins l'autocar i rèiem, contàvem acudits i anècdotes que ens havien passat o que ens inventàvem. En arribar

al port tardàrem devers mitja hora en entrar al vaixell de Ia Transmediterránea.
Ens va tocar Ia coberta «F» i les meves companyes i jo vàrem entrar al camarot número 171, i de tanta calor que

feia, vàrem dormir en roba interior.
Al dia següent atracàrem al moll de Barcelona, agafàrem un autocar (crec que devia ser de moltes estrelles) que

tenia fíns i tot televisió i servici de bar. Després de recórrer més de 130 Km vàrem arribar a Ribes de Freser i vam agafar
el tren cremallera, que en esser prop de Queralbs, s'enganxà a Ia cremallera de manera que com que Ia muntanya és molt
empinada (pujàrem més de 1000 m) no hi pot anar cap altre tren.

Ja som a Ia VaIl de Núria! Quanta neu hi havia! També hi havia un llac mig glaçat. Amb un telecabina pujàrem
al cap damunt de les pistes d'esquí, però enlloc d'aquí dalt vàrem esquiar,just ho férem a les pistes baixes.

Després d'haver dinat i visitat el Museu de Ia VaIl de Núria, agafàrem un altre pic el cremallera de tornada a
Ribes. Amb uns 110 km més arribàrem a Lloret de Mar i ens allotjàrem a l'hotel Olímpic Park.

El dimarts vàrem partir
cap a Barcelona per anar a veure
el Zoològic, el Camp Nou del
Barça, el museu i Ia pista de gel.
Després de fer carreres damunt
el gel seguírem visitant aquests
llocs de Barcelona: L'Estadi
Olímpic, Palau SantJordi, Palau
de Congressos, La Catedral,
Plaça de Sant Jaume, Les
Rambles, Plaça de Catalunya i
el port.

Allà ens vengueren a des-
pedir en Damià i na Maria del
Mar. Tornàrem agafar el vaixell,
aquesta vegada a Ia coberta «C»,
i després d'un tranquil trajecte
arribàrem a Palma un altre cop.

Text i foto: Mireia Rosa

emo Queralt yay ^g ̂ ria am^ ¡a cremanera en primer terme, el santuari i el llac alfons.
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LA PASQUA
Quan s'acosta Ia Pasqua, quasi tots sentim alguna

cosa. Quan no hi hagi cap pessigolla religiosa, encara ens
queda el frit i les panades que són una autèntica i vertadera
celebració comunitària. Però un frit, una panada i un robiol
solitaris, si és l'almoina, el regal, l'aportació dels qui n'han
fetes als qui no en tenen, és més tristesa, enyorança,
humiliació i record que estàs totsol, que Ia gent et conside-
ra totsol, apartat de l'amistat, de Ia comunitat, del poble.
En canvi, si aquella persona, aquell germà, aquell padrí,
aquell parent, el peninsular, el musulmà, l'estrany, segons
Ia societat establerta, pogués seure's a Ia teva taula calenta,
sense mirades de compassió i pogués aportar alguna cosa,
encara que fos una botelleta de vi o una bosseta de caramels
d'eucaliptus, aquell frit Ii encalentiria Ia panxa, perquè Ia
calentor seria humana, amiga, divina, pasqual. EIs nins de
Ia casa, quan farien el ritus de besar les mans, les besarien
a tots per igual i aquest gest més ampli, seria purificador,
enriquidor i educatiu.

Així Ia Pasqua cobraria el seu sentit més primitiu,
original, el pas de l'egoisme a Ia generositat, el pas de

l'individualisme a Ia comunitat, el pas de Ia violència a Ia
pau, el pas de Ia ràbia i Ia rencor a l'amistat, el pas, en
definitiva, de Ia mort a Ia vida.

La Pasqua seria llavor de llibertat, d'amor,
d'igualtat, d'una terra per a tothom, d'un pa comunitari,
d'unes fronteres abolides, d'una història sagrada, huma-
na. Aquesta llavor no és morta, té arrels en totes parts,
inclosos els deserts més secs i les roques més altes. La
llavor florirà i omplirà tota Ia terra i llavors el mateix món
ens semblarà una terra nova i un cel nou. Llavors l'enemic
més temible que, com tot mal, és un invent, desapareixerà.
L'home canviarà el cos com ho fa Ia serpent, amb tota
normalitat, i Ia por a Ia sobrepoblació mundial ja no hi
serà.

Aquest és el meu cos, aquest és el meu programa;
aquesta és Ia meva sang, aquesta és Ia meva lluita, diu
Jesús Crist. Aquesta és Ia nostra Pasqua, Ia Pasqua del
qui no té títol, religió ni família, Ia Pasqua Florida, Ia meva
Pasqua, Ia de tothom.

Pere Fons

POEMES DE LLUC MATAS

«COMPANYIA»
T'asseus, en un posat que m'agrada,
sobre Ia base horitzontal d'un cansament de segles.
Tota tu reflecteixes aquella conformitat
tan pròpia del qui sap que és irremeiable tornar enrere.
Estenc Ia meva mà per agafar-ta Ia teva.
Aixeques el cap i rius, i, amb els ulls,
em convides a un silenci confabulat amb
el no-pot-ser. Amag Ia mà i m'assec al devora teu.

Imatges adulterades pel mirall del record,
succedànies d'altres més velles,
que no s'esquincen per Ia força del vent
ni per Ia pluja del temps,
són, en topar-se idea amb objecte,
reflexos de falsa aparença muda.

El record, en el pas trèmol d'un moment,
les falseja amb tels de por i de mancances.
Perden l'essència i el ritme en entrar
en aquell parèntesi obert d'aquella
rància història d'abans de néixer.

«CONTRADICCIÓ DE DOS MOMENTS»

Medites, en una hora de descans, sobre quimeres
que et fan por de perdre allò que arrela fermament
a l'essència nova. Penses, a Ia vegada, que «quimera»
pot esser «naufragi» i que no hi ha fermes coordenades.
No pots fer d'ara un sempre, i t'agradaria...
Així romandries en Ia constància d'una certesa
nominada circumstancialment, però el moment s'acaba
i n'has de començar un altre més atraient del que
no saps si tendrà nom. En el dubte tens Ia qüestió,
i, per més que vulguis, no la'n pots treure.

«TIPOGRÀFIC»

Disquisicions de diari,
amb paraules de motlle,
rústega xafarderia d'obsessió,
interpretació malaltissa de coses,
feta actual per ulls de venedor
de carronya. Alienació dissortada
per carrerons de queixes de por,
sense misteri ni encant,
a l'escalfor de coses putrefactes,
de mentides, d'odis i de limitacions,
t'emportes els dansaires
aljoc del contrasentit,
del dubte insignificant
i de Ia paraula buida.
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L1AJUNTAMENT mFORMA:
PRESSUPOST DE DESPESES-1995

CAPITOL 1: DESPESES DE PERSONAL
Retribucions bàsiques Funcionaris 4.797.904
Retribucions bàsiques Auxiliars policia 2.084.824
Retribucions bàsiques Aparellador 436.366
Retribucions Complementàries Funcionaris 5.071.680
Retribucions complementàriesAuxil. policia.... 910.116
Retribucions complementàriesAparellador. 255.216
Retribuc. Personal LaboralFix 6.865.217
Retribuc. Personal Laboral Temporal 700.000
Retribuc. Pers.Laboral Col.laboració Social 915.741
Productivitat Funcionaris 410.000
Productivitat Auxiliars policia Local 1.422.936
Quotes de Ia Seguretat Social 6.230.000
Formació i perfeccionament de personal 50.000

TOTALCAPITOL 1 30.150.000

CAPlTOL 2: DESPESES EN BENS CORRENTS 1
SERVElS
Arrendaments d'Edificis:Casa C. Antoni Monjo i Edifici
Ca'n Gaspar 350.000

Reparació, Manteniment i Conservació de 1 Administració
i Serveis Generals de Ia Corporació 450.000
Reparació, Manteniment i Conservació de Ia funció de
Seguretat de Ia Corporació 100.000
Reparació, Manteniment i Conservació de Ia Sanitat,
Educació, Urbanisme, Esports, Cultura 2.625.000

Material, Subministrament i altres de l'Administració i
Serveis Generals 2.265.000
Material, Subministrament i altres de Ia funció de Seguretat
de Ia Corporació 340.000
Material, Subministrament i altres de Ia funci6 d'Acció i
Promoció Social de Ia Corporació 317.980
Material, Subministrament i altres de Ia Sanitat, Educació,
Urbanisme, Esports, Cultura i Festes 7.311.000

Dietes del Batle i regidors per assistència a les sessions
dels òrgans col.legiats de Ia Corporació 1.200.000

Dietes del personal 100.000
TOTAL CAPlTOL 2 15.058.980

CAPlTOL 3 : DESPESES FINANCERES
Interessos Banc Credit Local 550.000
Interessos de demora- Devoluci6 IVA 300.000

TOTALCAPITOL3 850.000

CAPITOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Al CIM- Serpreisal 582.000
A Ia Mancomunitat del PIa 2.720.000
A Ia FELIB-Federacio Entitats Locals 60.000
A Ia FEMP- Feder. Espanyola Municipis 25.000
Al Consorci d'Informàtica 200.000
Al Menjador social 700.000
Ajudes a famílies 600.000
Subvencions en Educació 250.000
Subvencions Cultura i Entitats Cíviques 1.200.000
Escola Municipal de futbol 180.000

TOTALCAPITOL4 6.517.000

CAPITOL 6: INVERSIONS REALS

Adquisició terrenys oberturacarrers 771.000
Asfalt Camins Rurals- lera. Fase 16.333.570
Adquisició Senyals de circulació 1.150.000
Adquisició Plaques noms carrers 922.200
Ampliació Seu 3era. Edat 15.000.000
Edició llibre de cuina 435.000
Il.luminació Pista Tennis i Camp de Futbol 3.227.250
Adquisició Equips Informàtics 310.000
Projecte Revisió NN.SS. Planejament 3.200.000
Redacció Projectes Tècnics 1.300.000

TOTAL CAPITOL 6 42.649.020

CAPlTOL 9: PASSIUS FINANCERS
Amortització Préstec B. Credit Local.. .375.000

TOTAL CAPlTOL 9... ..375.0OO

TOTAL GENERAL DESPESES .. . . . 95.600.000

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES

CAPlTOL 1: DESPESES DE PERSONAL.. 30.150.000
CAPITOL 2: DESPESES EN BENS CORRENTS I
SERVElS 15.058.980
CAPITOL 3 : DESPESES FINANCERES 850.000
CAPITOL 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS

6.517.000
CAPlTOL 6: INVERSIONS REALS 42.649.020
CAPITOL 9: PASSIUS FINANCERS 375.000

TOTAL DESPESES:... .. 95.600.000
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TERCERA EDAT DE MARIA, AL·LELUIA!
Una vegada més, gràcies a «Fent Carrerany» que ens
ofereix les seves pàgines. Estic content de constatar queja
s'ha fet pública una notícia que corria de boca en boca i
que sens dubte ha estat acollida amb gran alegria per Ia
immensa majoria de mariers. 1 no dic de Ia totalitat perquè
som conscient que el contaré no serà agafat de bon grat
per alguns dels lectors d'aquesta revista; però com quejo
no escric per agradar passaré per damunt d'aquestes
pedretes i seguiré el meu camí. Quan escric a «Fent
Carrerany» és perquè tenc qualque cosa a dir relacionat
amb el meu poble i sempre ho faig assumint Ia
responsabilitat i expressant el que sent. Si he de criticar,
procur no menysprear ningú i solament faig història
d'esdeveniments passats i que ja són del domini públic,
com he dit abans. Seria millor deixar-ho anar i que ho
divulguin els altres per les tertúlies de cafè? Potser sí. Però
un és com és.
Titul aquest escrit: Tercera Edat de Maria. Al.leluia!.
perquè trob que hi ha motiu de festa grossa. I dic trob
perquè no som portaveu de ningú. I aclarit això anem al
motiu d'aquest escrit.
Si hi ha un carrer a Maria (fora de s'Arraval) del qual
guard des de temps enrere records imborrables de
satisfacció, de felicitat, d'alegria sana, de personatges ad-
mirables i irrepetibles, d'escenes presenciades que més que
reals semblen de cinema per fantàstiques, és el carrer de
Sant Miquel, el «carrer de ca ses monges». Idò bé, avui,
molts d'anys després, he experimentat altra vegada aque-
lla sensació de goig, de satisfacció i alegria, aquell mateix
orgull de ser marier, de viure i de contemplar amb entu-
siasme que el món no és tan dolent com diuen, que hi ha
molta més gent bona que de l'altra; persones i entitats que
lluny de practicar maneres «piloteres» i de «besar mans»,
amb el seu treball constant i honest contribueixen al fet
que hi hagi més igualtat i per tant més germanor, més amor
i unió entre els veïnats, col.laborant sempre sense mirar
d'on ve el vent. 1 em direu: -»a què ve aquesta alegria i
goig?»- M'explicaré:
A pesar que darrerament m'enrabiava de transitar per
aquest «carrer de ca ses monges» (el motiu no era altre
que no podia veure aquell solar aferrat a Ia «CASA DE
LA TERCERA EDAT», tan brut i deixat, no de Ia mà de
Déu, sinó de Ia de l'Administració) tenia l'obligació de
passar-hi quasi cada dia. Idò bé, avui dia 6 de febrer, dia
de Santa Dorotea, amb motiu de complir amb el deure que
com a soci em correspon de pagar Ia quota anual, he passat
per «La Llar dels Padrins» (reconesc que som dels que
solament van per allà de tant en tant) i m'alegra dir-vos
que me n'he duit una gran satisfacció i sorpresa de poder
contemplar i examinar detalladament tota Ia documentació,

plànols i altres documents, acreditativa que les obres
d'ampliació, tan esperades, van vent en popa. Em referesc
a les obres que fa tant de temps que esperam i que els
directius m'han assegurat que començaran en poc temps,
si Déu ho vol,ja que tot està a punt, diners inclosos. Com
és natural Ia meva alegria fou gran i desbordant, com
desbordant i contagiós era el que es respirava allà dins,
entre els qui estaven presents. Es feien tota mena de
comentaris i sempre encaminats a Ia mateixa fi: veure aca-
bada l'obra. Un soci comentava: -»Tots els que puguem
ajudar hem de venir». Un altre afegia: -»Jo estic disposat a
venir un dia a Ia setmana i pos messions que cap delsjoves
picapedrers em guanyarà a posar bloquets». 1 així una
vegada i una altra, tots, «bravejant», com si de «quintos»
es tractàs. 1 és que són molts anys d'espera i de promeses
incomplertes. Total, que he sortit d'aquella casa tot
encorajat i contagiat per aquell entusiasme. 1 quan sortia,
tot sol, cavil.lant, anava recordant detalls i m'ha vingut a
Ia memòria aquella frase que tantes pessigolles va fer al
seu temps: «PER ALS MARIERS NO Hl HA ARROS»,
i una vegada més m'he convinçut que allò era, com no
podia ser altra cosa, tan sols una carinyosa broma. 1 dic
que no podia ser res més, perquè sinó, digau-me: Què hem
fet els mariers per no ser tractats com els altres? Si tots els
dies, quan obrim els diaris, ens assabentam que Andratx,
el mes passat, Llubí, despús-ahir, Porreres, ahir, i demà,
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Cas Concos o qualque barriada de Ia nostra Comunitat
Autònoma, s'ha vist afavorit per una assignació de milions
i milions per ser destinats a les Terceres Edats
corresponents, fins fer un rosari així de llarg. 1 nosaltres
els mariers, ens preguntam: «I Maria, què?». Per què Maria
no ha de figurar com una «Ave Maria» més en aquest
rosari? Què no té Maria que tenguin els altres? Si se n'havia
parlat tant, què passava? I..., a Ia fi! Ja és un fet el
començament de les obres. Esperem que no es produeixi
cap terratrèmol que pugui desbaratar allò que tant de temps
hem esperat i que Déu vulgui que prest puguem gaudir
amb harmonia de les comoditats que tantes altres Terceres
Edatsjatenen.
1 repetint AL.LELUIA! vos saluda atentament el soci núm.
137 de l'Associació de Ia Tercera Edat de Maria de Ia
Salut.

Maria de Ia Salut a 6 de febrer de 1995
Signat: Miquel Oliver Roig

PD. No és que Ii doni gaire importància (els diners no
vénen de Palma, ni de Madrid, ni tampoc de Brussel.les,
no!, així com tampoc els nins no vénen de París; els diners
són aquí, dins de Ia caixa que és de tots perquè abans hem
contribuït cada un en Ia part que ens correspon pagant
impostos i altres taxes, i els administradors de torn tenen
l'obligació de distribuir-los i s'espera que ho facin amb
justícia i equitativament), però, i per què no es pot dir que
els quinze milions que vénen per les obres provenen del
«PLA D'OBRES 1 SERVEIS» del qual és director, en el
Consell Insular de Mallorca, en Francesc Antich? Consell
Insular de Mallorca que com tots sabem presideix Joan
Verger.
No voldria de cap de les maneres que el que acab de dir
pugui ser causa de nerviosisme per ningú -ja he explicat Ia
poca importància que Ii don i n'he explicat els motius- per
tant si cit noms no faig més que seguir el costum tradicio-
nal. El que sí afegiré, ara i aquí, és que ningú no hi posa
res de Ia seva butxaca i per això podem dir que «No fan
cap mul», repartint el que és nostre, el que és de TOTS.

¿PERQUÈ INDEPENDENTS DE MARIA?
Per tercera vegada els Independents de Maria ens

presentam a les eleccions municipals. Després del resultat
d'ara fa quatre anys, molts es poden demanar perquè
tornam a Ia política municipal i tornam presentar Ia nostra
candidatura.

La resposta és molt senzilla. No estam contents, ni
ens sentim representats per cap dels partits que formen
l'arc municipal i creim que una part del poble de Maria
pensa també així. Volem tenir una veu dins Ia Casa de Ia
ViIa, per nosaltres i per aquesta part de Ia població, i creim
que Ia millor manera és que el vot popular ens doni, si ens
ho mereixem, una representació a l'Ajuntament.

En el món actual, on els escàndols polítics han arribat
a fer avorrir Ia política i a distanciar d'ella els ciutadans,
presentam una alternativa clara i distinta de Ia resta dels
partits. Hem decidit esser INDEPENDENTS DE MARIA
amb tot eI que això suposa. No estem, a nivell col.lectiu,
compromesos amb cap partit polític i tenim clar que no
volem assumir, encara que les poguem compartir, les
actuacions de persones que des de lluny de Maria, actuen
en nom d'un o altre partit.

Som conscients que ens hem d'enfrontar
políticament, almanco a dues maquinàries electorals que
els ajuda i empeny cap endavant. Nosaltres no tenim un
recolzament des de fora de Maria, no tenim una història
de partit, no tenim el suport indirecte que dóna veure unes
sigles i unes persones cada dia i a totes hores en el mitjans
de comunicació, ni tenim al nostre costat el poder que dóna
estar al davant d'una institució amb pes. No podem oferir
res que no sia feina, feina per Maria i des de Maria. Son

conscients que fent un gran esforç podem aconseguir
presència al nou Ajuntament i fer sentir Ia nostra veu amb
força i legitimitat. Aquesta és Ia nostra intenció i amb a-
quest fi farem feina. Volem rompre Ia inèrcia que dóna
unamajoria absoluta i després de l'experiència de l'anterior
legislatura i d'aquesta, tenim clarque si de nosaltres depèn,
dins el nou Ajuntament, deixarem que Ia llista més votada
intenti dur endavant el seu programa tenint en compte els
altres i les coses que poden aportar.

El nostre programa electoral tindrà ofertes que
difícilment podran assolir els altres partits i que permetran
fer arribar Ia veu del poble a Ia Casa de Ia ViIa. Entre
d'altres, oferirem a Ia gent Ia possibilitat de participar
directament en l'activitat municipal. Volem obrir les por-
tes de l'Ajuntament per tal que els ciutadans, al marge
dels partits polítics, puguin presentar les seves propostes,
inquietuds o problemes i nosaltres ens comprometem a
passar-les a moció i dur-la al primer ple que es realitzi i
allà debatre-les. Tenim Ia intenció que totes les actuacions
que afectin molt directament al poble siguin sotmeses a un
referèndum i proposarem que sigui vinculant, amb el risc
que això suposa.

EIs nostres comptes seran clars i realistes. EIs
doblers són de tots els mariers i marieres i davant aquests
s'ha de donar comptes de Ia seva bona administració.

Des d'ara mateix, estem oberts a qualsevol proposta
que pugui fer més de tots el nostre programa electoral. Hi
guanyarem tots.

Independents de Maria.
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CARRERANY ESPORTIU
ACTUALITAT DEL MARIENSE

Aquests són els resultats aconseguits pel MARIENSE els
darrers partits:
LLORET 4 - MARlENSE 0
MARlENSE 3 - COLLERENSE 1
PATRONATO 5 - MARIENSE 2
MARIENSE 0 - S'HORTA 6
ARIANY 0 - MARlENSE 0
MARlENSE 5 - BUGER 0
LA VlCTORlA 4 - MARIENSE 1

Hi havia un partit que tenia certa importància, noja
per el resultat, si no pel que enrevolta aquesta mena de
partits; ens referim a l'ARlANY - MARlENSE, com
sempre molta d'expectació, molta de gent de Maria va
acudir a presenciar aquest encontre. Un partit que va aca-
bar amb el resultat d'empat a zero gols, malgrat que el
Mariense va fallar un penalti en el temps de descompte.

Acabat el partit es produiren uns incidents entre el
públic i l'arbitre, el Mariense no hi va tenir res a veure.
Aquesta broma Ii ha costat a l'Ariany 40.000 pts. més dos
partits de clausura del camp de futbol.

DeIs partits jugats a casa, el S'Horta ens en va
enflocar mitja dotzena, un partit que se va jugar en molt
males condicions metereològiques, molt de vent i l'equip
visitant a Ia mitja part ja ens havia marcat 5 gols. MoIt
mal partit pel Mariense.

El següent partit ens va visitar el Buger, que va el
darrer de Ia taula classificatòria. El Mariense Ii va marcar
5 gols en un partit on no hi va assistir ningú, feia molta
d'aigüa i fred.

La classificació del Mariense segueix estant per Ia
meitat de Ia taula, amb uns resultats molt irregulars, enca-
ra que no està en perill el salvar Ia categoria, això si, amb
molt de sacrifici per part dels jugadors, equip tècnic i
delegats.

EIs propers partits ajugar al poliesportiu de Maria:
02 d'abril a les 17.00 h.: MARIENSE - PLA DE NA TESA
23 d'abril a les 17.00 h.: MARlENSE - SON CLADERA
07 de maig a les 17.30 h.: MARIENSE - ALQUERIA
21 de maig a les 18.00 h.: MARIENSE - CAMPANET

Comja va informar Fent Carrerany el mes de març,
el F.C. MARIENSE ha cumplit els 25 anys, vos tendrem
al corrent de tot el que se prepara per celebrar-ho.

Pep Ferriol

EL CC. MARIA DE LA SALUT
AL CINTURÓ CICLISTA

MoIt possiblement, quan el present número de FENT
CARRERANY arribi a les vostres mans, ja s'haurà
disputat Ia XXX edició del Cinturó Ciclista Internacional
a Mallorca per a Aficionats. Una prova de categoria inter-
nacional amb un nivell altíssim, a Ia qual, el passat any el
CC. Maria de Ia Salut - Restaurant Es Cruce va aconseguir
Ia primera posició dels equips mallorquins a més
d'aconseguir el primer lloc del ciclistes illencs a l'etapa
reina que finalitzà a Sant Salvador de Felanitx.

PeI que fa a l'edició d'aquest any, les espectatives
esportives són les mateixes. Sabem que el nivell dels equips
i seleccions nacionals que es desplacen a Mallorca és su-
perior al nostre. Malgrat tot, les il.lusions són tan grosses
com les seves.

FERRIOL COLOMBRAM
Per primera vegada en Ia història de Ia nostra entitat,

un ciclista de Maria participarà al Cinturó Ciclista
defensant els colors del seu poble. Pere Ferriol Colombram,
després de molts anys al ciclisme social, ha decidit incor-

porar-se al camp aficionat. No podia esserd'aItra manera.
EIl serà un dels sis ciclistes que ens representaran a Ia
cursa. Aquesta és Ia composició del nostre equip al Cinturó:

-Pere Ferriol Colombram
-Joan Horrach Ripoll
-Xisco Horrach Ripoll
-Antoni Pujol Calafell
-Enric Riera
-Rafel Sampol Marín

ELS MALLORQUINS DISCRIMINATS
En referència al tractament que l'organització del

Cinturó dóna als equips mallorquins volem manifestar
públicament Ia nostra disconformitat.

Consideram que no hi ha dret que una cursa mallor-
quina, financiada amb doblers, majoritàriament, dels
estaments esportius de les institucions illenques, discrimini
els equips de Ia nostra illa. EIs equips que es traslladen a
Mallorca per participar-hi, a més del trasllat, tenen
l'hospedatge pagat per als sis ciclistes i tres acompanyants
des d'un dia abans de l'inici fins un dia després.

EIs mallorquins, després de pagar tot l'hospedatge,
tan sols recuperarem els doblers dels ciclistes que finalitzin
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Ia cursa, com si els retirats haguessin participat en una
altra cursa. A més, ni els director esportiu ni els cuidador
o massatgista hi poden quedar.

Però això no és tot. El president de l'entitat
organitzadora, Ia «Sociedad Deportiva Palma», José Soria
ha fet algunes manifestacions als mitjans de comunicació
a les quals ha afirmat que «los mallorquines no dan nin-
gún prestigio a Ia carrera».

MEMORIAL
LLORENÇ SEGUÍ

El passat diumenge dia cinc de març, el nostre poble
va esser l'escenari de Ia segona edició deI «Memorial
Llorenç Seguí». Una reunió ciclista a Ia qual hi participaren
ciclistes socials,juvenils i aficionats. Més de dos centenars
de ciclistes es congregaren per retre un nou homenatge a
en Llorenç. Va esser una nova victòria del nostre amic.
Con a recordatori d'aquesta cursa, els pares, obsequiaren
tots els participants amb una gorra de ciclista amb Ia
inscripció «II Memorial Llorenç Seguí, Maria de Ia Salut
5-III-95».

GUILLEM QUETGLAS, SEGON SOCIAL

Un dels nostres representants, Guillem Quetglas, es
va classificar en segona posició de Ia cursa per a socials
que es va iniciar a les nou del matí amb Ia participació de
82 ciclistes per completar tres voltes al circuit de Sa Serra

que significaren un total de 48 quilòmetres. A cadascuna
de les passades per Ia línia de meta hi hagué sprint de
bonificació per als tres primers.

En representació del nostre Club Ciclista hi eren
presents, Miquel A. Arbona, Joan Pira, José L. García,
Miquel A. Franco, Joan A. Marín, Pep Toni Genovart,
BernatVicente,Antoni Font, Manuel Fernández, Sebastià
Ripoll i l'esmentat Guillem Quetglas. CaI destacar Ia desena
posició aconseguida per Manuel Fernández que es va
classificar com a millor veterà «A».

Poques novetats es produïren a Ia primera volta. El
pilot capdavanter va passar per meta encapçalat per Arnau
Comas, mentre pel darrere, alguns del participants anaven
perdent contacte respecte al primer grup.

A Ia segona volta es va formar un grupet de sis
unitats entre els quals hi era el nostre representant G.
Quetglas. La diferència dels escapats va créixer
ràpidament, passant dels vint segons de Ia segona volta al
minut i desset segons de Ia fmalització.

EIs sprints de bonificació foren determinants per
decidir el guanyador. A Ia segona voIta Antoni Oliver passà
davant de Joan Gornals i Guillem Quetglas, mentre que a
l'arribada Quetglas era primer, Oliver segon i Gornals
tercer. En conseqüència, Ia classificació final va quedar
d'aquesta forma:

l.AntoniOliver
2. Guillem Quetglas
3. Joan Gornals
4. Fco. Bernat

Felanitx 01.15.51
Fonthisa 01.15.52
CSJordi 01.15.53
PauGomer 01.16.00
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5. Antoni Mascaró Vilafranca 01.1 6.00
6. Guillem Gornals CS Jordi 01.16.00
7. Arnau Comas PauGomer 01.17.05
8. Sebastià Ripoll Fonthisa 01.17.06
9. Antoni Mulet AC. Sineu 01.17.07
1 0. Manuel Fernández Fonthisa 01.17.08
19.AntoniFont Fonthisa 01.17.08
23.JoanPira Fonthisa 01.17.08
23. Bernat Vicente Fonthisa 01.17.08
23. Pep T. Genovart Fonthisa 01.17.08
23.Joan A. Marín Fonthisa 01.17.08
63 .Miquel A. Franco Fonthisa 01.19.09

Classificació per equips:

1. Maria de Ia Salut - Fonthisa 03.50.06
2. Club Ciclista Felanitx 03.50.07
3. CC. Sencelles - Pau es Gomer 03.50.13
4. SD. Vilafranca - Can Botelles 03.50.16
5. Agrupació Ciclista de Sineu 03.5 1 .23

GARCIA I RETOLAZA DOMINAREN ELS
JUVENILS

Un total de 25 juvenils competiren a Ia cursa que va
servir per obrir el calendari de competicions de Ia
temporada del present any. Catorze d'ells abandonaren
abans de Ia finalització. Participaren de forma conjunta
amb els aficionats a les cinc primeres voltes de Ia cursa
dels majors.

La seva competició va tenir un total de 80
quilòmetres. Només cinc juvenils aconseguiren aguantar
el ritme del grup capdavanter dels aficionats. Les primeres
posicions de Ia classificació es decidiren a l'esprint final.
Des de l'entrada a Ia recta de meta, Christian Retolaza es
va situar al capdavant i semblava el guanyador quan a
cinquanta metres de l'arribada va rompre el soquet d'una
sabata i fou superat pel seu company Àngel García.
D'aquesta manera, dos dels nostres representants
demostraven el gran potencial del nostre equip juvenil.

1 . Àngel García Es Cruce 01.59.57
2. Christ. Retolaza Es Cruce 01.59.57
3. Andreu Barceló Caldentey 01.59.57
4. Antoni Colom Derbi 01.59.57
5. Miquel Clamor Caldentey 01.59.57
6. Dani Estarellas Es Cruce 02.03.22
7. Miquel A. Fdez Es Cruce 02.03.22
8. Toni Bennassar Caldentey 02.03.22
9. Fco. Trujillo S. Duval 02.06.21
1 0. Jaume Jiménez Derbi 02.07.40

XISCO HORRACH, CINQV È AFICIONAT

La cursa per a aficionats va congregar 1 1 1 ciclistes que
completaren 1 1 2 quilòmetres repartits en set voltes per Sa
Serra. Un dels nostres, Xisco Horrach es va ficar a l'escapa-
da decisiva i es va classificar en cinquena posició, amb el
mateix temps del guanyador.

En representació del nostre Club hi havia Emili
Genovard, Pere Moneadas, Antoni Oliver, Tomeu Pomar,
Miquel Arbona, Rafel Sampol, Antoni Pujol, els germans
Joan i Xisco Horrach, i Pere Ferriol Colombram que, per
primera vegada al nostre poble participava en una cursa
d'aficionats. Amb Ia seva participació a les curses
d'aficionats, per primera vegada en els quinze anys del
Club, un ciclista de Maria de Ia Salut participa amb el
nostre maillot en aquesta categoria. Una grip que havia
patit Ia setmana anterior l'havia deixat molt minvat respecte
al seu nivell físic habitual. Malgrat haver d'abandonar, el
ciclista va voler ésser present a l'homenatge a Llorenç
Seguí.

Quan mancaven dues voltes per acabar es va formar
un grup capdavanter de 17 unitats que seria decisiu de
cara al final de Ia cursa. Als darrers instants aquest grup
també es va rompre en distints grupets més petits.

Con a mostra de Ia duresa i combativitat d'aquesta
competició cal esmentar que tan sols finalitzaren 45
ciclistes. Això significa que 67 abandonaren.

1 . Thorsten Burkhart Alemanya 02.46.59
2. Roland Nestler Alemanya 02.46.59
3. Miquel Alzamora Caldentey 02.46.59
4. Stig Kristiansen Noruega 02.46.59
5. Xisco Horrach Es Cruce 02.46.59
1 7.Joan Horrach Es Cruce 02.48.46
24.Rafel Sampol Es Cruce 02.49.21
40.Emili Genovart Es Cruce 02.52.53

Finalment, en nom del Club Ciclista i dels familiars
de Llorenç Seguí cal agrairà l'Ajuntament, Ibatur i firmes
comercials el seu suport. Igualment, feim extensiu
l'agraïment, al nombrós públic que es va congregar a Maria
per contemplar els ciclistes i acompanyar els familiars en
un dia tan senyalat.
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EL PLA-95 COMENÇA A MARlA

LA CAIXA J EL CONSELL INSULAR DE MA-
LLORCA EL RECOLZEN

El proper dissabte dia 22 d 'abr i l , amb una etapa
cronometrada individual, el trofeu ciclista «Pla de Mallor-
ca - Gran Premi Ia Caixa», iniciarà Ia primera edició de Ia
segona dècada. Una segona part d'una competició que els
darrers anys ha estat marcada per Ia presència de Pere
Ferriol Colombram. Un gran esportista i una gran persona
que ha abandonat el ciclisme social per passar al camp
aficionat, però que conserva a Ia seva anterior categoria
un gran nombre d'amics que Ii desitgen sort en aquesta
nova etapa de Ia seva trajectòria deportiva.

El Pla-95, comja hem comentat a números anteriors
de FENT CARRERANY, tendrà sis etapes que es

desenvoluparan en menys d'un mes. La
cronometrada in ic ia l que patrocina
l'ajuntament de Maria de Ia Salut, serà Ia
tradicional Sineu-Maria, amb sortida des
de Ia Plaça des Mercat de Sineu -a intervals
d'un minut- i arribada a Ia Plaça des Pou
després de completar els sis quilòmetres que
separen ambdues localitats. La sortida del
pr imer ciclista serà a les quatre de
l'horabaixa.

La segona etapa serà el dia següent
sota l'organització del CC. Sencelles. Des
d'aquesta localitat, els ciclistes, partiran
cap a l 'encreuament de Ruber ts , sa
Llimonera (PM), Sineu, Lloret
(MV),encreuament de Pina, encreuament
de Ruberts , sa Ll imonera (PM),
encreuament de Costitx, Costitx (PM) i
arribada a Sencelles després dels 48 kms.

La tercera etapa, previs ta pel
dissabte dia 29 d'abril està organitzada per
l'Agrupació Ciclista de Sineu amb aquest
itinerari: Sineu, Maria, can Peris (PM),
Petra, Sant Joan, Sineu (MV), Llubí, sa
Verdera (PM), sa Serra (PM), Sineu amb
un total de 48 Kms.

La festivitat del dilluns dia 1 de maig
s'aprofitarà per disputar Ia quarta etapa
organitzada pel Club Ciclista de Muro amb
sortida des de Muro cap a Santa Margalida,
son Tovell (PM), Llubí, Muro (PM), San-
ta Margalida, son Tovell (PM), Llubí,
Muro (PM), carretera de Can Picafort, son

Morei i arribada a Muro després de completar els 47 Kms.
El dissabte dia 6 de maig, organitzada pel Club Ci-

clista Petra, es desenvoluparà l'etapa reina d'aquesta edició.
La sortida serà des de Petra cap a Ariany, Maria de Ia
Salut (MV), Santa Margalida, encreuament de son Serra
de Marina, son Doblons (PM), ses Comunes (PM), Petra,
i arribada al santuari del Puig de Bonany després de recórrer
els 46 Kms programats.

La jornada final serà Ia tradicional cronometrada
individual amb sortida des de Ia Plaça Major de Vilafranca
cap a l'encreuament de Felanitx i desviar-se en direcció al
Restaurant «Es Cruce» amb un total de 16 quilòmetres.

L'acte de cloenda i lliurament de maillots premis i
trofeus serà el divendres següent, és a dir, el dia 19 de
maig a les instal·lacions del Restaurant «Es Cruce» que,
de forma semblant als anys anterior patrocina les
classificacions de regularitat.
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VlI CERTAMEN DE FOTOGRAFIA «FENT CARRERANY» MAIG-1995

BASES
TEMA: Lliure.
PARTICIPANTS: El certamen és obert a tothom. A
l'apartatjuvenil hi podran participartots els nascuts l'any
1977 o posteriors.
OBRES: Cada participant podrà presentar un màxim de
3 obres a cadascun dels apartats del certamen. Al premi
«Mestre Pere des Retratos», no s'hi concursa directament,
és el jurat el que atorga aquest premi a Ia fotografia de
totes les presentades que consideri que reflecteix millor Ia
vida de les persones o del poble de Maria. Aquest premi és
compatible amb els altres.

APARTATS IPREMIS
-Premi Color.
ler.20.000'-ptes. itrofeu.
2on. lO.OOO'-ptes. itrofeu.
-Premi Blanc i Negre.
ler.20.000'-ptes.itrofeu.
2on. lO.OOO'-ptes. i trofeu.

-PremiJuvenil.
lO.OOO'-ptes. itrofeu.

- PremiAutor Local.
lO.OOO'-ptes.itrofeu.

- Mestre Pere des Retratos
20.000'-ptes. i trofeu

FORMATIPRESENTACIÓ: Les obres seran lliures
d'imatge i format fotogràfic i aniran muntades sobre
cartolina reforçada de 30 x 40 cms. blanca o negre.
IDENTIFICACIÓ: AIs dors de cada fotografia hi figurarà
el títol, lema i apartat en el que es concursa. EIs autors
locals ho faran constar així als dors de cada fotografia. En
un sobre tancat s'escriuran les dades personals de l'autor
(nom, adreça i telèfon), amb el seu lema a l'exterior. Totes
les fotografies que no s'identifiquin d'aquesta manera que-
daran fora de concurs, si bé, si hi ha espai s'exposaran.
ENVIAMENT: Les obres podran ser l l iurades
personalment o enviades per correu, sempre que arribin
abans del 3 de maig del 1995 a aquestes adreces:
*Associació Cultural «FENT CARRERANY». C/Antoni

PATROCINA:

Consell Insular
de Mallorca
Comissió de Cultura i Educació

Monjo, 2. 07519 Ma de Ia Salut.
*Ajuntament de Maria. Plaça des Pou, 13. 07519 Maria

de Ia Salut.
*lmatges, material fotogràfic. C/ Pere Riera, 1. 07550

Manacor.
*Rudi's Foto-Servei. C/ Blanquerna, 18.07003 Ciutat de
Mallorca.
Al sobre s'ha de fer constar VIl Certamen de Fotografia
«FENT CARRERANY» i el número d'obres que hi ha
dins i apartats on concursen.
JURAT: Eljurat estarà format per 5 persones nomenades
per l'Associació. El seu veredicte serà inapel·lable i els
premis es podran considerats deserts.
CALENDARI: Termini de presentació: 3 de maig de
1995.
Inauguració i lliurament de premis: 19de maig de 1995 a
les 20'30 hores.
Exposició: DeI 19 al 28 de maig de 1995 a «Sa Capella
Fonda».
Devolució de les obres: Aquestes podran ser retirades al
llocd'entrega apartirdel 12dejunyde 1.995
NOTES:
1 .-Les obres premiades quedaran en poder de l'Associació
Cultural «FENT CARRERANY», que es reserva el dret
de reproduir-les, exhibir-les i publicar-les.
2.- L'organització es reserva el dret a seleccionar les obres
a exposar.
3.- Les obres seran tractades amb Ia major cura possible,
però no es respon de les malifetes o pèrdues que es puguin
produir.
4.-Cap obra presentada pot haver estat premiada
anteriorment.
5.-Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt
perl'organització.
6.-La presentació a aquest certamen pressuposa
l'acceptació d'aquestes bases.

Se'ns ha comunicat ja que el pressupost del
certamen, de 150.000 pts, correrà a càrrec del Consell
Insular.

CaI agrair el patrocini de Ia Comissió de Cul-
tura i Educació del Consell Insular de Mallorca que
des de que començà el certamen, essent responsable
de Ia Comissió Ia sra Pilar Ferrer, el recolzà
econòmicament, i que ara, baix Ia presidència del
sr. Antoni Sansó també tenim el seu suport.

Gràcies en nom de l'Associació Cultural Fent
Carrerany i en nom de tots els participants a Ia 7ena
edició del certamen de fotografia.




