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Passades les eleccions municipals, Ia composició del nou
Ajuntament serà Ia mateixa que Ia de l'anterior: cinc regidors de
P.S.O.E., tres del PP. i un dels Independents. Les altres dues formacions
que presentaven candidatures, Esquerra Republicana i Unió Mallor-
quina no aconseguiren representació municipal. La presentació de cinc
llistes afavoria, d'entrada, els dos partits d'implantació estatal en front
dels que tenen un àmbit d'implantació més reduït (els Països Catalans,
les Illes o el propi poble). EIs mitjans de comunicació i els partits
majoritaris plantejaren les darreres eleccions municipals com si es
tractàs d'unes eleccions generals, tenien interès en mesurar les pròpies
forces i el terreny de joc han estat els Ajuntaments i les Comunitats
Autònomes. Es de destacar, tanmateix, Ia pujada del P.S.M. i d'Esquerra
Unida, Ia qual cosa deu indicar que el nacionalisme i l'esquerra més
radical que ladel P.S.O.E. no són valors que es cotitzin a Ia baixa.

La campanya electoral fou animada i hi hagué gestos i detalls
per a tots els gustos; cartells i pancartes, alfabegueres, un original
diari de campanya, alguna candidata d'una llista que dóna suport una
altra amb Ia seva signatura (no és una mica estrany aixo7),un escrit
d'un partit repartit per les cases moments abans de cloure Ia campanya
amb acusacions greus contra Ia majoria que govemava l'Ajuntament
anterior (acusacions que, per cert, convendria que fossin retirades o
justificades documentalment).

Passades les eleccions, s'obren a davant nostre quatre anys en
els quals tendrem ocasió de comprovar com treballen els que ens
governen, tant des de l'Ajuntament com des del Govern de Ia Comunitat
Autònoma, si tenen en compte en les seves actuacions de cada dia els
interessos del poble o si hi tenen els interessos personals o del partit
que representen. Per Ia seva banda l'oposició, que sabem que no tendrà
cap poder de decisió, sí té l'obligació de fer una feina de control rigorós
per tal d'exigir claretat i transparència. Les majories tenen obligació
de respectar les minories, però l'obliden molt sovint perquè Ia força
del número representa Ia temptació de no tenir els altres en compte.
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VIIe CERTAMEN DE FOTOGRAFIA FENT CARRERANY

Dels dies 19 al 28 de maig hi
ha hagut a Ia Capella Fonda
l'exposició del Vllè Certamen de
Fotografia que organitza Ia nostra
associació, Podem qualificar d'èxit
aquesta nova convocatòria d'un Cer-
tamen que ja està consolidat i que
aplega un centenar d'obres de per tot
Mallorca i alguna arribada de Ia pe-
nínsula. Hi va haver un canvi de
calendari respecte dels. anys anteriors,
molts d'autors se queixaven que per
Setmana Santa estaven de viatge i no
podien assistir al lliurament de premis,
però aquest any l'afluència de públic
no va esser més nombrosa que anys
anteriors. Peraproperes convocatòries
continuarem amb el calendari d'anys
anteriors.

EIs premiats d'aquest any varen
esser: "Racó ", Primer Premi Blanc i Negre

-Ir. premi color : Mateu Barceló i Pastor
-2n. premi color : Jeroni Sagrera Cerdà
-Ir. premi b/n : Jaume Serra Serra
-2n. premi b/n : Miquel A. Dora CoIl
-Premi Juvenil : Antoni Català Niell
-Premi Local : Martí Serra Serra
-Premi Mestre Pere des Retrats : Jeroni Sagrera Cerdà

"Sa Corriola",
Primer Premi Juvenil



FENT CARRERANY - 4 (4) Febrer, 1995

DE «CURADORS», ESPERITS... IALTRESHERBES
Què és un «curador espiritual»? Es pot fer un

espectacle del suposat diagnòstic de malalties i de Ia curació
de malalts? Qui pot certificar que una persona tengui
«poders» especials per curar?. Es el mateix una persona
que ha après i domina una tècnica (o tècniques diverses)
de massatges terapèutics i una persona que «imposa les
mans»? Què és això de «l'aura» de les persones? Què té a
veure l'esperit amb «els esperits»? I Ia «comunicació me-
tafísica»?...

Les preguntes anteriors, i algunes altres, m'han
vengut al cap com exemple de les que es pot fer molta gent
si va repassant una sèrie de situacions que es vénen produïnt
a Maria d'un temps a aquesta part.

Primer fou Ia inclusió al programa de festes de Ia
Mare de Déu d'una «nit bruixa»; quan vaig llegir per pri-
mera vegada aquest títol, i sense tenir altra notícia de
l'assumpte, em vaig pensar que es tractava d'un nom
enginyós per referir-se a una vetllada de jocs de màgia
(cartes que canvien misteriosament de mà, conills sortint
d'un capell...), però no es tractava d'això, sinó de
l'exhibició d'uns suposats poders perpart d'algunes per-
sones que tenen una consulta oberta al públic on es donen
uns serveis que es cobren amb «la voluntat». Es veu que Ia
primera edició tengué èxit, perque des de llavors aquest
tipus de festa s'ha vengut repetint cada any (l'últim, amb
cameres de televisió incloses). Es pot dir que si un acte
semblant s'ha fet cada any és perquè hi assisteix molta
gent, però afluència massiva de públic en tenen tots els
actes de les festes, des de l'ofici fins al torneig de futbol,
passant pel ball de bot i les berbenes perquè l'objectiu de
les festes és divertir-se, apartar-se de Ia rutina quotidiana,
fer vida social, veure els amics. Però ara resulta que tenim
un acte que, a més d'això, també ens pot curar les pedres
del fetge o Ia ciàtica, sense passar pel quiròfan o prendre
medicines. Jo crec en el poder curatiu de les festes i les
vacances, perquè descansar quan un està cansat és Ia millor
medicina; no necessita ni bruixes !..

L'últim episodi el constitueix l'obertura d'una con-
sulta quatre hores setmanals de dues «curadores
espirituals». Voldria deixar molt clar que el que diré a
continuació ho diré amb tot el respecte per les persones
implicades, i des de Ia convicció que les mouen bones
intencions i millors sentiments. Però repassant l'entrevista
apareguda a l'últim número de «Fent Carrerany»,
m'agradaria aclarir alguns conceptes que hi apareixien.

Les esmentades «curadores» diuen, literalment:
«Curam depressions, càncers i tot tipus de malalties». Quasi
res! Si Ia cosa fos així de senzilla, ja podríem tancar els
hospitals i hauríem trobat Ia vareta màgica per endreçar el
dèficit de Ia Seguretat Social. EIs mètodes de tractament

que diuen que practiquen van des de Ia imposició de mans
fins a Ia comunicació metafisica (no em sé imaginar de
cap manera en què pot consistir aquest t ipus de
comunicació; ja ho sabem que transmetem missatges de
formes diferents, a través de l'expressió de Ia cara, d'un
somriure o d'una bufetada, però quan Ia comunicació porta
el qualificatiu de «metafísica» aixòja deuen ser figues d'un
altre paner). El temps que pot durar un tractament depèn
de Ia voluntat de curació del malalt (¡!)

Intentem aclarir les coses. Es cosa admesa per
metges i psicòlegs que moltes malalties afecten alhora Ia
ment i el cos ('esperit i Ia matèria, per dir-ho amb un altre
llenguatge), però això no implica que hom les pugui curar
amb un acte de fe, de voluntat i d'esperança. La bona
disposició del malalt és fonamental per Ia curació de molts
de mals, però ni tan sols les malalties mentals es curen
només així; quan una depressió, per exemple, és de les que
s'anomenen endògenes, que provenen d'un desequilibri
biològic intern, només es curen amb intervenció de les me-
dicines, encara que una actitud positiva pot contribuir
favorablement. Quant a les malalties que són clarament
somàtiques (del cos), Ia disposició mental deu ajudar, però
si no hi posani els mitjans quirúrgics i químics necessaris,
Ia ment no hi deu fer gaire miracles.

M'imagin que quan un «curador espiritual» diu que
pot sanar qualsevol tipus de malalties el que deu voler dir
és que ajuda els malalts a afrontar amb més coratge el seu
patiment ( i, en aquest sentit, Ia seva ajuda pot ser d'agrair).
Deuen ser persones amb capacitat de comprensió i de
persuassió, que saben convèncer; però, ¿per què no ho diuen
així?. Deu ser part del joc afirmar que «poden curar» en
lloc de dir que «poden ajudar a suportar Ia malaltia». La
utilització d'un llenguatge grandiloquent i aparatós, que
no s'entén, contribueix a crear un clima de misteri al seu
entorn, una mena de respecte i de distància, però crec que
aquesta forma d'expressió tan poc raonable confon les
persones i crea falses espectatives. I quan tot això es pretén
tenyir de religiositat l'embolic esdevé descomunal; en una
ocasió vaig assistir al començament d'una d'aquestes «nits
bruixes» de les festes que va tenir lloc a l'interior de
l'església i vaig sentir dir a un dels participants (o actors)
de l'espectacle que aquell era un bon lloc per l'acte que
anaven a començar perquè estava ple d'energia positiva.
Es sabut que hi ha llocs que per Ia seva disposició, Ia seva
riquesa estètica, el seu significat especial per una persona
o per Ia col.lectivitat són llocs que conviden a Ia reflexió o
al recolliment (també a les cases procuram crear un ambient
diferent a Ia sala d'estar o als dormitoris, per exemple,
perque els utilitzam per funcions distintes), però d'aquí a
assimilar religiositat i esoterisme, sospit que Ia distància
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és molt llarga. Pot haver-hi persones amb uns sentiments
religiosos molt arrelats, però profundament incrèdules pel
que respecta als poders curatius dels que s'autoqualifíquen
de «curadors espirituals» i no per això Ia seva espiritualitat
és menys vigorosa; i alhora «l'esperitisme» pot tenirmolt
poc de religiós i molt de supersticiós.

Una altra cosa que em cridà fortament l'atenció quan
vaig llegir l'entrevista del darrer número de «Fent
Carrerany» fou l'afirmació que «quan venguérem amb na
Casandra i na Margalida Dalmau a donar una conferència
aquí, vaig captar que era un poble una mica trist i que hi

havia gent que tenia problemes interiors quejo podia cu-
rar». Com es pot percebre, així, d'entrada, que un poble
és trist i necessita curació espiritual? Es, com a mínim,
sorprenent, que algú pugui fer en qüestió d'hores un
diagnostic de l'estat d'ànim d'un poble i qui s'atreveix a
fer-lo demostra una confiança en les pròpies capacitats
que em deixa francament astorada, però ja he dit abans
que en el discurs que fa aquesta gent hi ha un element ( o
més d 'un) que sobrepassa Ia meva capacitat de
comprensió...

Margalida Mas i Vicens

VIVENCIES EN LILA, D'ARA I D'ABANS
Sempre que s'acosta Setmana Santa a un Ii vénen

les típiques imatges de les «cucuies», vestides de lila, així
com les creus de les esglésies també cobertes d'aquest
mateix color. Es a dir, s'acosten dies en lila, que és un
color seriós que ho difumina tot, que ho iguala tot.

La vivència actual de tot això és molt distinta de Ia
que un tenia quan era al lotet. Abans tot eren sermons de
passió, vivències apocalíptiques, mitges paraules, silencis
perllongats, cares llargues i tristes. Sonaven rèquiems per
Ia ràdio, no hi havia cinema..., vertaderament se sentia el
dol.

Preparàvem les celebracions religioses amb una gran
dedicació, especialment Ia «casa santa». Era tot un
muntatge escènic, de gran bellesa plàstica, amb una
coloració floral que escampava perfums encisadors. Era
una escenografia grandiosa tal i com pertocava a l'acte
que representava: «El Sant Sopar».

I les processons, amb una tirallonga..., llarga...,
llarga, separats els homes de les dones... no en mancaria
d'altra!; precedits d'estendarts i fanals negres, tètrics,
cançons religioses que recitaven Ia mort i Ia passió:

Per vostra passió sagrada
adorable redemptor
perdonau altra vegada
aquest pobre pecador.

Ara no. Ara és un espectacle als llocs on l'aportació
econòmica civil no escatima diners amb Ia indumentària.
Qui sap si per comprar el cel en vida!. Es va, anam, a
presenciar una desfilada quasi teatral, que encara que si-
gui en silenci i respectuosa, es viu com un espectacle aliè a
un mateix.

Ara, en aquests dies lila, ja no sonen les maçoles;
aquell so esquerdat, sec, tètric, impressionant i que havies
d'escoltar amb esment el seu repic si el volies sentir. Les
maçoles contribuïen a donar aquell aire de setmana re-
flexiva, profunda, uniforme, de dies en lila.

Però també eren liles les nits de Setmana Santa, ja

que Ia Pasqua cau sempre en lluna plena, i Ia claredat del
firmament és lila. Es vivia i es viu, encara ara, una tranquil
litat dolça, les nits de lluna plena. Es agradable passejar
pels carrers de Maria; es percep una olor del fum del foc
de les xemeneies; una porta entreoberta per on surt un petit
raig de llum i adesiara se sent una veu de padrina que
exhala un... ai, deumeuet!, o un... ai, compassa es temps,
un any me's ija som a Pasco!. La llum que surt de les
persianes d'un dormitori s'apaga i es fa un silenci més
profund. A Ia llunyania brillen dos puntets, immòbils, que
en arribar-hi aprop, arranquen a córrer; és un moix espantat
que pren carrer avall; al firmament cau un estel, deixant al
seu darrere, una retxillera fugaç sobre un decorat en lila.

De bon matí de diumenge es produïa
«S'Encuentro». Reverència, campanes que esclataven de
tant de repicar, xerrameca i corredisses, cap a l'església
falta gent, i... en sortir un bon frit a taula. 1 al capvespre a
besar mans, mentre els escolanets acompanyàvem el vicari
0 el rector a fer el solpàs i els quintos oferien mesclat dins
d'una «botilla» i arreplegaven quatre duros mentre
cantaven:

Madona sa vostrafia,
si no en té d'enamorat,
si n 'hi ha cap que Ii agrad
de sa nostra companyia...

Després vevien els encostipats dels al lotets; els nins
1 nines per anar a l'ofici de Pasqua estrenaven indumentària
estiuenca, i com que a pesar de fer sol, el temps encara era
fred, venien els mocs, els esternuts i Ia febre. Però totja
era a punt per fer les acaballes de les darreres panades i els
robiols amb el Pancaritat del dia de l'Àngel...

De Ia màgia d'aquells dies en guard un record dolç.

Antoni Gelabert
Maria-Barcelona, Abril-95
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UN BRUIXOT BATLER
El passat divendres, dia 2 de Juny, aparegué al

diari EL DlA DEL MUNDO aquest article del nostre
co-rectorJaumeSantandreu, en Ia seva columna de cada
divendres titulada La PeIl, el qualpel seu contingutper
Ia part que ens creim que ens afecta ipel seu interès,
reproduïm íntegrament:

Em podeu bé creure si us dic que per enllestir Ia
nostra comunicació d'aquesta setmana he apuntat fins a
quatre esquemes diferents. Però llegint les notícies, articles,
quadres sinòptics, etc, sobre els resultats electorals del 28-
M, m'he decidit a aprofitar les dues columnes que tan
generosament em concedeix aquest periòdic per cometre
una petita polissonada. Caigui el pecat damunt Ia meva
estugosa consciència i que tot sigui pel bé del meu estimat
i malsortat poble de Manacor! Abans de passar al tema,
formul dues súpliques. La primera és una demanda de dis-
pensa al senyor director d'aquest diari i al responsable
d'opinió per abusar del seu espai públic tot enviant un
missatge xifrat, una mena de fórmula màgica per obrar, si
Ia posen en pràctica, un vertader miracle. Perdonau-me
l'abús de confiança, però vull assegurar que Ia meva
revelació, aquesta espècie de «secret de Fàtima», arribi
als seus destinataris, alhora que en quedi un testimoniatge
públic. L'altra súplica va dirigida a qualsevol amic -el fet
d'amoixonar-me «La pell» es mereix tal títol -que
llegeixi aquest article: amic lector, et deman que t'enginyis
per fer que el PSM de Manacor, sobretot Ia meva admira-
da Maria Antònia Vadell, rebi aquest senyal de fum,
desentranyi el seu contingut i cregui en el poder d'un bruixot
sagrat que, entre moltes altres altíssimes manyes, domina
l'art de fer batles. Aquest ministre de Déu, disfressat de
porquerol de son Mesquida, suma al seu currículum vitae
prodigis com puguin ser, per exemple, Ia transformació
dels pobles on lajerarquia--en aquest cas inspirada per Ia
Divina Providència-l'envià de rector. Un cop que aquest
parauler de l'Evangeli ha donat una rella amb l'arada amb
rodes convertint Ia garriga en guaret profund i ha passat Ia
rastra per esmicolar els terrossos, el poble resta sementer
per a sempre i jamai toma ser el que era abans d'ell arri-
bar. Aquí a Mallorca, per no retreure Ia Serra del Perú, em
guarden de mentir Ia història de pobles com son Macià,
Vilafranca i Maria de Ia Salut.

Aquest pagès, amb barbes i sandàlies d'ermità,
maneja el pèndol per endevinar les coses amagades i els
pensaments ocults. Administra les herbes del camp per
guarir reumes, pujades de sang, baixades d'ànima..
Embruixa el seny, Ia prudència, Ia paraula, Ia intuïció, el
misteri, per endolcir les nadres, per desnuar llibertats, per
empènyer tasques, canvis i atreviments... Sense escainar
ni fregar-ho a ningú pels morros, acull, alimenta i trans-
forma més desemparats que moltes de les institucions

dedicades a l'atenció so-
cial.
Aquest mestre del
marxisme i de Ia teologia
de l'alliberament té uns
bemolls com un brau a
l'hora de treure braó i
mostrar cara per Ia veritat
i per les Benaurances,
caigui qui caigui i peti qui
peti, encara que estigui
beatificat pel Papa de
Roma, com és el cas de
Juníper Serra, o el senyor

del Fangar, o els nobles de son Sant Martí
Vet aquí que aquest autèntic personatge que, per

humil estètica, sembla que va ajupit per les voreres, té el
do de fer batle, per art i manya de Ia bruixeria a qui endevina
que es dedicarà al bé del poble. No creieu que faci massa
escarafalls, Ii basta un exorcisme clandestí a mitjanit o
una alçada de celles a l'hora de convidar a unes herbes a
qualsevol tasser dels bars de les foranes. Però en el cas
que ens ocupa no Ii caldrien ni exorcisme ni fórmules
magiques,ja que el macianer Pere Llinàs l'inicià i el forjà,
tot somniant en un home del poble i per al poble, en un
nacionalista de socarrel, en un pagès de Ia terra i per a Ia
terra. L'empengué ell tal com ho féu amb Tomeu Penya:
ell va fer, imprimir el primer disc de l'ara famós cantautor.
Tomeu Penya, lluny d'oblidar-ho, ho recorda sempre i
segueix venerant el coratjut profeta que Ii allargà Ia mà.
Comprenc que un polític per, entrar en pastura pot arribar
a les contradiccions més absurdes i a trair-se a si mateix
fins a graus increïbles, talment com el més noble dels cavalls
pot etzibar-te una coça quan l'apartes de Ia gripi, o el més
fidel dels cans pot marcar-te una dentada quan Ii retires Ia
menjadora. Però un polític, per gira-casaques que sigui
pot fer qualsevol cosa manco negar-se a anar a fer un pa
amb oli a Ca'n Miraiet amb qui va ser el seu Bon Jesús, al
pr incipi de Ia seva existència pública. I t ra i r
una<pamboliada>, amb el bruixot batler és com prendre
verí per a tota Ia vida. Maria Antònia, des del meu lloc
fictici del numero 31, com a vell prematur, m'hauria agradat
poder oferir-te dos regidors -un per a cultura i l'altre per
acció social- però el <barco> ha arribat a terra seca amb
poquets vots. A canvi, et revel, amb perill que em donin
mal bocí, el secret, del gran bruixot batler.

Araja ho saps: si no ets Ia primera i gran batlessa
de Ia història de Manacor no serà perquè els teus retrats
no portaven de fons el campanar del rector Rubí sinó perquè
no has cregut, de Fons, amb el poder Pasqual del barranc
de son Cifre.
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CAMPANYA

Oficialment reduïda a quinze dies, pràcticament n'hi
ha que no l'abandonen mai i personalment és un temps
que compartesc amb els companys de llista i amb els
veïnats, un temps divertit i entretingut, fins i tot potser
massa. En conjunt, Ia campanya electoral a Maria ha estat
més tranquil Ia que altres vegades, amb Ia novetat del diari
d'ERC.

ElECCIONS
Es normal que aquesta pàgina, aquesta vegada si-

gui quasi monogràfica i sobre el tema de les eleccions.
Durant el passat mes de maig fou quasi l'únic tema de
conversa i, a més, els resultats d'elles estableixen una sèrie
de premises que dominaran Ia vida social i política dels
propers quatre anys.

ENVEJA
Es una mala companya. No ens deixa mai

assossegats. Voler el que té Paltre, no estar satisfets amb
el que som perquè volem ser com l'envejat, i si potser,
esser nosaltres els que produiguem enveja als altres. No
està bé ser conformistes, perquè en aquest món
d'aferrissada lluita et trepitgen, però manco bé estar ser
envejós: pot ser, a Ia llarga, qüestió de salut.

ERC

Un candidaturajust de dones ha despertat simpaties
arreu de Mallorca, creant-se unes fortes expectatives
d'entrada a l'Ajuntament. El que passa és que dins el poble
s'ha vist massa que en Damià Quetglas era el que movia
els fils i això ha fet que es desvirtuàs prou allò de lluitar
per l'alliberament de Ia dona i del feminisme. D'això el
que o Ia que sàpiga coses que ho conti si vol, que jo en
cobrar ho contaré. (La insinuació sobre cobrament de
comissions ha estat de molt mal gust, encara que fos en
temps de campanya)

¡DM
El nostre grup es pot dir que ha salvat els mobles.

El nostre número u, en Jaume Mestre, ha aconseguit en-
trar a l'Ajuntament. Hem de seguir treballant bé per arri-
bar a Ia gent, amb les nostres forces, comunicant les nostres
idees i fent una oposició forta i seriosa. La nostra implicació
amb altres forces nacionalistes ha d'anar augmentant,ja
que perseguim els mateixos objectius.

¿vn ïï^çt' JwúJi

PRESSA
Vivim en un món de carreres. Sempre tenim pressa.

Quasi no tenim temps de parlar amb ningú. Ens despedim
dient: "Perdona, ara no tenc temps. M'esperen. Ja ens
telefonarem." La feina, els compromisos, Ia família, els
amics, les curolles... Tot dins un mateix sac, sense un ordre
de prioritats, que cada vegada es fa més necessari establir,
separar el gra de Ia palla, allò que és important del que és
intrascendent.Si no ens adonam a temps potser que Ia vida
se'n cuidi de passar, i nosaltres ens quedem amb un pam
de boca.

PSM
M'ha alegrat molt l'espectacular pujada en vots del

Partit Socialista de Mallorca-EsquerraNacionalista, sense
contrarestar Ia baixada dels Independents, Ia qual cosa,
com és natural m'entristeix. El nacionalisme creixent és Ia
força necessària per aturar Ia invasió de cultures foranes
que ens arriben de per tot arreu ija ben arrelades a Ciutat
i a Ia costa de Mallorca.

PP
No me n'he adonat quasi de Ia seva campanya. Molta

d'ella s'ha fet de casa a casa, supòs. Ha estat de mal gust
Ia manera com es repartí el full amb les promeses
incomplides pel PSOE. Crec que els votants hagués valorat
millor que les crítiques es fessin donant Ia cara, a plena
llum i poder contrastar les respostes amb els contraris.

PSOE
EIs resultats de les passades eleccions donen a En

Rafel i al seu equip, el recolzament necessari per a governar
durant quatre anys més amb majoria. EIs fils de'n Pere
Fons han funcionat a Ia perfecció. Rebin Ia meva
enhorabona. Esper, però, que no pensin que tenir aquesta
majoria els permet fer el que vulguin sense respondre davant
ningú. Hauríem de poder valorar els fets objectivament
pel seu valor, no simplement segons qui els fa o si Ia majoria
de gent els recolza.

UM
El recolzament no ha estat suficient per entrar a

l'Ajuntament. De totes maneres, enhorabona a En Tomeu,
el qual, durant els vuit anys que ha complit com a regidor,
ha demostrat ser una persona assenyada. Però quan aca-
ben unes eleccions sempre queda camí i treball per fer.
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SA XERRADETA AMB. MADO ANTONINA MAS VANRELL

Es matinet, dimecres, 24 de maig, quan visitam Ia
casa del carrer major, n. 49. Allà hi viu l'amo en Pere
Mas, popularment conegut com l'amo en Pere Escolà, na
Joana Maria i Ia padrineta, madò Antonina. N'Antoni i en
Pere ja no viuen a casa, han volat com els ocells quan
surten del niu. El Toni es va casar amb na Francisca i
tenen ja dos ninets, en Pere i en Bernat. Madò Antonina
seu a Ia camilla, ben arreglada, pentinada i amb cara
d'àngel i bona amistat. La madonajove treu galletes i aigua
fresca. L'entrevistada té 87 anys, va néixer el 20 dejuny
de 1908. EIs complirà prest, aquest mes, i ja els hi dóna
des d'aquesta revista.

Madò Antonina és filla de Pere Mas Mestre i de
Francisca Vanrell Perelló i és germana de na Francisca i
en Pere. Comencam aixi una petita conversa.

- On nasquéreu madò Antonina?
* A fora vila, a son Llompardet, a una caseta devo-

ra can Covetes. Llavors no era com ara que se'n van a
clíniques i hospitals, llavors naixíem a ca nostra. No hi
havia comares amb títol, només hi havia aficionades, do-
nes que tenien experiència i ajudaven les altres.

- Què recordau de Ia infància?
* Jo no vaig poder anar a escola, només una

temporadeta curta quan havia de combregar.
- Què fèieu abans de combregar?
* EIs pares se n'anaven a fer feina al camp o al

poble ijo quedava a guardar Ia casa. Record que ma mare
me deia: en sentir el carro has d'encendre el foc a s'olla i
en arribar tendrem aigua calenta per rentar-nos.

- Va durar molt aquest temps d'estar sempre a ca
vostra?

* AIs 12 anysja anava ajornal a ca'l metge Monjo.
Collíem herba dins el gra amb altres dones.

- Sempre estareu a son LLompardet?
* No. Quan els padrins anaren a viure a Maria,

nosaltres passàrem a LLampíijo anava ajornal a son GiIi
tot el temps que era fadrina.

- Vos hi posàreu prest a festejar?
* AIs 18 anys
-1 qui fou el primer enamorat?
* En Pere Negre Carbonell.
- Ara madò Antonina recorda aquell temps preciós

de l'oberta de les flors i vol dir algunes cançons referents
a les fadrinetes enamorades:

L'amo en Nadal Ferriol, sia al cel, n'hi va fer una
passant pel camí, quan ella treballava en un tall de dones,
a un bocí de l'amo Antoni Nepto:

Tonineta de LLampí,
fina com un tel de ceba,
i filla d'en Pere Mas,
si es fill d'en Negre t'aplega
et farà mudar de pas.

També en sap altres d'aquest tema:

S'oratge del meu ventall
m'ha entrepanada una galta
i jo, pensant que era una altra
no m'he gosat girar mai

Mare de Déu del castell
que vos heu posada d'alta,
enviau-me que em fa falta
per sa festa un bergantell

Quan te festejava et deia
sijo te puc alcançar
no te deixaré tocar
de peus en terra i t'ho creies.
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Jo festejava a Sa Serra
una al lota com un sol
ara sa mare no em vol
per saber tocar guiterra.

Diuen que en terra de mata
un claveller s'hi fa bo
també m'hi fariajo
devora una al lota guapa.

- No n'estimàreu d'altre?
* En tenia molts de pretendents, però no n'hi havia

cap que m'agradàs tant com ell. Ja fa 62 anys que mos
casàrem. Ens va casar el rector Arnau. Llavors demanaven
oracions i vaig aprendre els manaments que sé que eren
deu. Mos casàrem en dissabte i férem un dinar a ca nostra;
matàrem un mè i menjàrem arròs i mè rostit. Eren una
vintena o trenta els convidats. La lluna de mel va ser de
dissabte i diumenge i el dilluns mos n'anàrem a segar faves.

- De casats deguéreu partir de casa, com de costum?
* Venguérem a Maria, al carrer Font i Roig. Mos

hauríem casat més prest, però sa casa no estava acabada.
Durant un parell d'anys férem feina pels padrins i el
diumenge mos donaven dues pessetes si podien. Llavors
mos llogaren a ca's Saboners, a devora Bendinat. Allà el
meu home, en Pere, feia de missatge i jo de criada. Sa
madona volia que cada dissabte enblanquinàssim Ia
ximenea, que llavors es deia «fer el moro», però, com que
ja havíem comanat,jo no podia i ho feia en Pere ijo trobava

que això no era cosa d'homes i pensàrem, el meu home i
jo, que ens convenia tornar a Maria.

- A ca's Saboners, Ia parella Antonina-Pere
comanaren sa nina i, com Ia sagrada família, es posaren
en camí cap a Ia terra d'origen per donar al poble de Maria
una nova ciutadana.

- Com destribuïm el temps aquesta vegada?
- En Pere es va llogar a Montblanc. Hi anava cada

dia a peu. Jo anava a fer feina a ca es padrins. Passava que
el meu home, en Pere, era el major i els altres, en Sebastià,
en Jaume, Na Francinaina (sa monja), n'Antoni, na
Margalida i dues nines més que moriren, eren més petits i
necessitaven ajuda. Jo rentava Ia roba de tots. Hi havia
unes bones covenades.

- Com era el rentar d'aquell temps?
- Amb sos punys, amb sabó fluix, des matí fins el

vespre i bones fregades fins que era ben neta.
- Fèieu bugada?
- Teníem un cossi en el porxo on rentàvem els

llençols un pic cada mes.
- Com era tot això de Ia bugada?
- Trèiem cendra des fom. Teníem un cendrer, que

era com un sac rodó de Ia part de baix. Era de roba feta a
casa. A dins el sac hi posàvem Ia cendra; llavors componíem
els llençols i roba blanca dins el cossi. Quan estava a punt
hi posàvem el cendrer damunt amb Ia cendra porgada.
Llavors fèiem foc a Ia caldera i amb un carabassot tiràvem
l'aigua ben calenta sobre el cendrer i, per un canonet de
canya l'aigua passava del cossi a Ia caldera i així una i
una altra vegada, fins que Ia roba quedava ben neta. Fer
bugada era com una festeta. L'endemà repassàvem Ia roba
amb aigua clara i al sol s'ha dit. DeI lleixiu de Ia bugada,
tothom es rentava el cap i quedàvem més nets que una
plata.

- Madò Antonina recorda una cançó d'aquell temps:

Quan jo vaig venir al món
ma mare feia bugada,
sa llenya verda i banyada
per això morena som.

- A Maria teniu fama de saber fer randes, creueta,
etc., d'on vos ve tot això?

- Madò Xeloveta regalà a ma mare una camisa, amb
Ia que aprengué a fer creueta. Desfent un bocí vaig veure
com estava cosit. Ma mare me comprava fil d'embastar
perquè aprengués.

- També cosíeu?
- Quan plovia i no podíem anar al camp, aprofitava

per visitar madò Catalina Beata i m'ensenyava a cosir.
Aprenia a posar pedaços, tallar i cosir camises, cosir
calçons, etc. tenia prou feina.

- El matrimoni Antonina i Pere, ben avinguts, era
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incansable i una mica aventurer. De Maria, un bon dia,
tornaren partir. I ara cap on, madò antonina?

* AIs 6 anys de casats i amb Ia filla de quatre, mos
n'anàrem a son Vida, a devora Pollença, de pagesos, allà
hi havia molts de missatges: dos parellers, un porquer, un
cabrer, un bover, etc. Jo feia el menjar per tots i cuidava
l'hort. Hi estarem 8 anys. Sa nina quedava amb sos padrins
perquè havia d'anar a escola.

* De son Vida tornàreu a Maria?
* Encara no. Primer estarem 6 anys a son Vanrell i

després ja aquí, definitivament. En Pere, es meu home,
farà nou anys que és mort.

* Joja el record a l'amo en Pere. Quan va rebre Ia
unció dels malalts, me digué amb fe, emoció i devoció:
gràcies.

La senyora Antonina està conhortada, contenta i amb
ganes de viure. Si no era massa molestar-vos, demanaria
que donàssiu un consell a les dones de Maria.

* No tenc res que dir de cap. Que sien dones valentes,
lliures... Jo no vaig sermai esclava de s'home. Feia el que
volia i això és el que desig a ses dones de Maria. S'home
no me va malmenar mai ni jo a ell.

-1 als familiars, què els diríeu?
* Que els estim i si necessiten alguna cosa que jo

tenc, que venguin. No només els familiars, sinó tothom.
* Qui és Déu per vós?

* Déu m'ha ajudat a portar Ia creu. M'ha assistit
quan l'hecridat.

* Vos ha agradat anar a missa?
* Sempre que he pogut, hi he anat. De LLampí hi

veníem a peu tots els diumenges, encara que plogués. Jo
tenia 12 anys quan vaig fer Ia primera comunió i des de
llavors he procurat anar-hi sempre. En aquell temps fèiem
els set diumenges de sant Josep perquè encertàssim en l'es-
tat del matrimoni i els nou divendres per no morir en
desgràcia.

* Estau contenta, madò Antonina, del vostre destí,
del viure que us ha tocat?

* N'estic ben contenta d'haver estat i viscut així.
M'he afluixada de moltes de coses i he tingut un duro quan
l'he necessitat. Estic contenta.

* Vos agradaria arribar als 100 anys?
* Si estava com ara, hi podia arribar. Déu ho dirà.
Ara, madò Antonina, a Ia seva edat, es reuneix amb

les veïnades, els horabaixes i parlen, passen el temps, fan
randa i resen el rosari juntes.

Seguiu, madò Antonina, amb aquesta satisfacció i
alegria que us caracteritza. Gràcies per aquesta estoneta
que ens heu concedit per parlar amb vós.

Tancarem aquesta xerradeta amb unes cançons que
cantaven ell i ella quan tocaven amb sos carretons, biga i
cucales:



Febrer, 1995 FENT CARRERANY - 11 (11)

Una cabra estudiava
per acurçar el batxiller
i un xot fent d'espardenyer
amb bicicleta colcava.

La cançó preferida per madò Antonina, cantada en
es sol, damunt s'era, és aquesta:

Mare de Déujo vos duc
de clavells, una manada,
devallau, verge sagrada
de ses muntanyes de LLuc.

Pere Fons

PRESENTACIÓ D'UN LLIBRE SOBRE SA CANOVA, LA FINCA
EXPERIMENTAL AGRÍCOLA DE SA NOSTRA A SA POBLA.

El passat dia 11 de maig, tingué lloc, a
Sa Canova, Ia finca agrícola experimental que
Ia Caixa de Balears SA NOSTRA té a Sa Pobla,
Ia presentació d'un llibre que recull les activitats
duites a terme allà mateix des de l'any 1988 al
1994.

A Ia presentació hi foren presents D.
Jaume Galmés Tous, director Ia finca des de Ia
seva fundació fins a Ia sevajubilació el passat
setembre, el director actual D. Pere Miralles,
D. Andreu Ramis, coordinador de l'Obra So-
cial i Cultural de Sa Nostra, representants de Ia
Conselleria d'Agricultura i de Ia Universitat de
les llles Balears.

El llibre conté les experiències fetes en
col laboració amb Ia Conselleria d'Agricultura
i Pesca (Millora de varietats tardanes de cítrics,
pistatxer, patata per a l'exportació, mongeta de
gra), amb Ia Universitat de les Illes Balears (propagació
per estaqueta del garrover, farratge per a l'abastiment es-
tival i directe, etc), amb GESA (resultats de l'estació de
mesura d'emissions a Ia finca) i assaigs propis (girasol,
patata, tomàtiga, meló, goteig entre d'altres).

També es parlà de l'experiències que es duen a terme
actualment amb oliveres i flors ornamentals.

El qui dugué el pes de Ia parlada fou l'apassionat
de l'agricultura D. Jaume Galmés, qui, a resultes d'una
pregunta sobre resultats concrets que s'han donat a Sa
Canova, respongué: «No poden dir concretament que ha
donat a l'agricultura Sa Canova, però sí podem afirmar
que l'agricultura a Mallorca no seria el que és sense Sa

Canova. Aquesta ha servit de punt de trobada, de discussió
entre tots els sectors que incideixen en l'agricultura. EIs
pagesos interessats s'han acostat, han demanat i han provat.
La col laboració amb Ia Conselleria d'Agricultura també
ha estat constant».

Es convidà a tots els pagesos a visitar Sa Canova o
acostar-se a les oficines de Sa Nostra per demanar-ne
informació.

L'acte acabà amb un dinar per a tots eIs assistents
al menjador de Ia mateixa finca. VuIl destacar unes excel
lents taronges tardanes cultivades a Ia mateixa finca que
ens donaren a les postres.

Magí Ferriol
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BULLIT DE NOTICIES
GRUP DE CREIXEMENT PERSONAL
El passat dia 27, el grup de creixement personal va
organitzar una diada d'herbes medicinals. Dirigia el grup
Ia distingida i documentada curandera i massatgista de
Manacor, na Maria Pascual Bauzà, anomenada
popularment com a «Moraiona». Dins el terme de Roque-
ta es trobaren i classificaren unes 40 herbes curatives
distintes. Na Maria va anar explicant cada herba anotant
el que curava i com s'havia de prendre o aplicar.

LA FESTA DE COMIATDEL GRUP D'ESPLAI
El passat dissabte dia 27 de maig, el Grup d'Esplai acabà
les activitats dels dissabtes horabaixa amb una gran festa
a Ca'n Gaspar. EIs nins petits i més grandets oferiren una
festa als pares, plena de sorpreses i rialles. Les actuacions
dels petits i grans varen ser molt divertides. Cançons, teatre,
improvisacions, receptes de cuina i altres herbes fern passar
una bona estona als nombrosos pares i mares que hi
acudiren, al final tot s'acabà amb un soparet preparat per
les mateixes mares dels nins de l'Esplai.

AUTOESTIMA
El grup d'amics de creixement personal organitza pel mes
dejuliol una conferència per tothom a ca en Gaspar i un
curs d'autoestima per inici
ats. Ho dirigirà N'Oriol Pujol,
psicoterapeuta d'experiència de
més de 30 anys a Ia India. La
conferència per a tothom serà
sobre l'lndia: Cultura, religió,
economia i presència del
cristianisme.

ACAMPADES DE «SA
NOSTRA»
«Sa Nostra» ha preparat per
aquest estiu acampades per als
clients t i tu lars de «Diver-
targeta» o «Compte-jove».
Aquestes acampades seran a
Binicanella (Bunyola), Colònia
de Sant Pere, i La SaIa (El
Berguedà a Barcelona). Per a
més informació passau per «Sa
Nostra».

CERTAMEN DE PINTURA
L'Associació de veïnats «Es Riuet» de s'Illot convoca el
4t Certamen de Pintura s'Illot 95.Nomes es pot presentar

una obra i el tèrmini d'admissió acaba el proper 31 d'agost.
El premi està dotat amb 300.000 pts i podeu presentar les
obres l'Avinguda del Mar,21 de s'Illot.

S'OBRE SON FOGUERÓ
La possessió de son Fogueró s'ha convertit en un petit
hotel, diuen que molt confortable, embruixador i afrodisíac.
Es per a persones especials, tal i com diu el fulletó de
propaganda, perquè el lloc és especial. Al proper número
ja hi dedicarem una informació més detallada de les instal
lacions.

ESCOLA D'ESTIU DE MALLORCA
A Montuïri hi haurà una escola arrelada al medi, de qualitat,
participativa, alegre i compartida. Funcionarà del 22 al
25 d'agost. Tots els ensenyants que hi estigueu interessats
parlau amb el Patronat de l'Escola d'Estiu

JA NO HI HA BANYPÜBLICAL CARRER OBERT
Al passat número fèiem esment de Ia particular manera
d'obrir carrers i voravies que s'havia produït en el carrer
continuació del de son Puig. Ara ja podem dir que el
«descuit» ha estat eliminat i Ia vorera ha quedat neta i el
pas lliure. Al Cèsar el que és del Cèsar.

UNA PLAÇA BENENRAMELLADA
D'ençà que estrenàrem democràcia i eleccions, ningú no
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BULLIT DE NOTICIES
recorda una Plaça tan plena de propaganda com ha passat
en aquesta darrera ocasió. Tots els partits que es
presentaven a les eleccions municipals feren acte de
presència amb les seves banderoles, les seves pancartes,
els seus plafons, etc. També s'ha de dir, i això sí que és
motiu de satisfacció, que tal com aparegueren,
desaparegueren. A l'hora de tancar Ia revista només el
PSOE ha deixat les seves pengim-penjam.

XERRADES SOBRE SEXUALITAT
El passat mes de maig, hi hagué tres xerrades sobre
sexualitat. A l'Escola de dalt, els dies 11, 19 i 26 de maig,
Ia comare Carme Vallejo, parlà del tema amb els nins, amb
els pares i amb elsjoves respectivament.

LA DIADA PER LA LLENGUA DEL 6 DE
MAlG, VA SER UN ÈXIT
Encara que ja hagi passat un mes d'ençà de Ia
Diada que es va celebrar a Palma, el seu ressò
continua. Varen ser molts els mariers i les
marieres que feren acte de presència a Ia Cade-
na Humana. 1 és que prop de 30.000 persones
reivindicant un major ús i protecció per a Ia
nostra llengua no són bromes. A veure si ara
queja han passat les eleccions i han guanyat els
de sempre, peròjustetJustet, fan el cap més viu
i es mouen més del que han fet fms ara, en de-
fensa de Ia nostra llengua i cultura.

MES, SOBRE ELECCIONS
Si heu anat fent un repàs als resultats de les
passades eleccions, haureu pogut observar co-
ses força curioses, però molt significatives. Així,
per exemple, es pot veure com els resultats en-
tre les municipals i les autonòmiques presenten
unes diferències considerables, entre els dos
partits majoritaris, però també en relació a les
altres llistes.
Així, el PSOE, perd per al Parlament en relació
al vot municipal, 215 vots, mentre el PP en
guanya 128. El PSM treu per al Parlament 49
vots més que Ia llista municipal que Ii donava
suport. Igualment passa amb UM, que obté 38
vots més al Parlament que al municipi, mentre
que ERC perd 5 vots en relació al Parlament.
Es a dir que Ia suma de vots que perd el PSOE
per al Parlament es reparteix entre les altres
forces presents a les llistes. Es veu com hi ha
uns dos-cents i pocs vots que no estan consolidats i que
passen d'una banda a l'altra segons l'atractiu de les llistes

presentades.

UNS CAMINS I UNS PAISATGES ESTRANYS
El «Diario de Mallorca», diari que se suposa que és d'aquí,
concebut aquí i del qual sempre s'espera que tengui una
especial sensibilitat per les coses d'aquí, ens ha tornat
sorprendre, i no per a bé, quan ha fet Ia traducció al castellà
dels magnífics «Camins i Paisatges» de Gaspar Valero ,
per regalar als seus lectors en forma de fascicles. Quan
l'experiència del diari «Ultima Hora» amb Ia seva Gran
Enciclopèdia de Mallorca, en català, s'ha demostrat ben
viable, és una llàstima que el «Diario de Mallorca» torni a
deixar escapar una altra oportunitat per demostrar el perquè
del nom de Ia seva capçalera.

Començament de Ia cadena humanaper Ia llengua a
lafont de Ia Rambla.
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\ENSHANDEIXAT:

Na Catalina Femenies Bergas va morí dia 16 de maig als 79
anys. Era el seu domicili el carrer Llevant, 8.

Que descansi en pau.

\BENVINGUTS: \

Na Margalida Marina Carbonell Serra va néixer el dia 1 de
maig. Es filla de Joan i de Margalida. El seu domicili és Cami VeIl
d'Artà s/n.

En Bernat Mas Quetglas va néixer el dia 6 de maig . Es fill
d'Antoni i Franciscà. El seu domicili és Ses Corbates, 18.

Enhorabona als seus pares i demés família.

%*JUDI<A
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11 DE MAIC
DIA MUNDIAL SENSE TABA<

ENCARA FUMESt

Con*ell Inftular de Mallorca

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT 525002

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

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de8'30a 15hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT 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'ATENClÓ CONTINUADA DE SINEU:
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] MES D 'ABRIL
MAXIMES • MINIMES

20 -

15 -

10 -

5 -

0 -

r LU VUJMt, 1 KJA iemperaiura maxrn
Dia 2 1 3'51 2 1 0C (Dia 20)
Dia 28 5'5 1 Temperatura Mínim

8'5 0C (Dia 1)
TOTAL: 9 LITRES Temperatura Mitjan;

15'30C
Mitjana Màximes
18'20C
Mitjana Mínimes
12'40C

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

X TEMPORADA D 'OPERA
Entre els mesos de març ijuny té lloc al Teatre Prin-

cipal de Palma i amb el patrocini del Consell Insular de
Mallorca, Ia IX Temporada d'Òpera.

EIs dies 16, 18 i 21 de març es representà Madama
Butterfly de Giacomo Puccini. Ilona Tokody, Jorge Perdi-
gón, Carlos Bergasa, Miguel Sola i Marisa Roca foren els
principals intèrprets baix Ia direcció escènica de Horacio
Rodríguez Aragón i direcció musical de Renato Palumbo.

La segona obra, Don Giovanni, de Wolfang
Amadeus Mozart, es representà els dies 5, 7 i 9 d'Abril.
Carlos Alvarez, Kavin Glavin, Jordí Galofré, Paula
Rosselló, Ana Maria Sanchez, Joana Llabrés, Miguel Angel
Zapater i Pere Deià interpretaren els personatges
protagonistes de l'obra amb Ia direcció escènica de Stéfano
Poda i direcció musical de Marco Armiliato

Macbeth, de Giuseppe Verdi, basada en un text de
Shakespeare, fou Ia tercera opera representada. El
menorquí Joan Pons interpretà el paper del protagonista
acompanyat de Ia soprano Sílvia Corbacho, sota Ia direcció
musical de Romano Gandolfi i direcció escènica de Serafí
Guiscafré. Les representacions tingueren lloc els dies 9,

11 i 13 de maig.
Dia 17 de maig els Cors del Teatre Principal

l'Orquestra Simfònica de Balears dirigits per France;
Bonnín interpretaren dues magnífiques obres: «Alexandi
Nevsky» de Sergei Prokofiev i «Carmina Burana» de Ca
Orff. Malgrat les mancances que s'hi poguessin produi
el públic disfrutà molt amb les dues obres.

EIs propers dies 1, 3 i 5 dejuny s'escenificarà
darrera de les obres programades per aquesta temporad
Es tracta de Turandot, de Giacomo Puccini, de Ia qual e
seran els principals intèrprets Barbara de Maio, Dani>
Gàlvez-Vallejo, María Gallego, Josep Ruíz, JavierNicolà
Miguel Sola, Alfredo Heilbron i Pere Deià. Aquesta vegac
Ia direcció musical correrà a càrrec de Philippe Bende
director titular de l'Orquestra Simfònica i direcció escènic
de Serafí Guiscafré.

Pràcticament s'han venut totes les entrades de cac
representació molts dies abans de fer-la. En conjunt e
majors elogis han estat per l'Orquestra Simfònica c
Balears i els Cors del Principal, el director dels qual
Francesc Bonnín, està obtenint uns excel lents resultats.

Magí Ferriol
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PREMSA FORANA DE MALLORCA: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SO-
BRE LA SEVA HISTÒRIA I ELECCIÓ DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA

El passat dia 10 de Maig, al lo-
cal de l'Associació de Premsa Forana
de Mallorca, hi tingueren lloc dos actes
molt importants per a l'Associació.

En primer lloc es presentà el
llibre L'ASSOClACIÓ DE PREMSA
FORANA DE MALLORCA (1978-
1995). L'acte fou presidit pel president
del Consell Insular de Mallorca, Sr
Joan Verger, i pel president de Ia Caixa
de Balears SA NOSTRA, Sr. Joan
Forçades, entitats patrocinadores del
llibre. EIs dos coordinadors del llibre,
Miquel Company i Gracià Sànchez,
parlaren del procés seguit per a Ia seva
publicació i de les dificultats amb les
quals s'havien trobat, però manifestant
Ia seva satisfacció pel resultat. Tancà
l'acte el president de l'Associació, Sr.
Carles Costa, i seguidament es va servir als presents una
copa de cava.

Després es donà pas a l'ordre del dia que consistia
en Ia presentació de candidats per renovar lajunta directi-
va.

Se'n presentaren set de candidats, els necessaris per
a fer les eleccions, i mentre es confeccionaven les paperetes
s'omplí el temps d'espera que manen els estatuts amb un
sopar fred per als representants de les 33 revistes assistents
(50 revistes associades).

Seguidament es feren les votacions que donà el

^i^^iiMfè$$m^^Mm&&

EIs Srs Joan Forçades, Joan Verger, Carles Costa i
Miquel Company en l'acte depresentació del llibre

següent resultat: 3 paperetes en blanc, Maria Galmés (Flor
de Card de Sant Llorenç des Cardessar) 30 vots, Magí
Ferriol (Fent Carrerany de Maria de Ia Salut) 28 vots,
Jaume Català (Es Molí Nou de Vilafranca) 27 vots, Miquel
Company (MeI i Sucre de Sant Joan) 27 vots, Gabriel
Mercè (Veu de Sóller) 27 vots, Jaume Taberner (Ariany)
27 vots i Joana Mora (Llum d'Oli de Porreres) 26 vots.

EIs mateixos elegits varen designar el president i els
altres càrrecs que quedaren de Ia següent manera: President:

Miquel Company, Vice-
president: Magí Ferriol,
Secretari: Jaume Català,
Tresorera: Maria Galmés i
Vocals: Gabriel Mercè, Joana
Mora i Jaume Tabemer.
La junta directiva anuncià que
seguiria fent les reunions el pri-
mer dilluns de cada mes a les
21 hores en horari d'estiu i a les
20 hores en horari d'hivern, a
Ia qual hi estan convidats els
interessats en fer propostes o
exposarproblemes.
Redacció

EIs membres de Ia nova junta directiva, moments deprés de Ia seva elecció.
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A LA RECERCA DEL SUD
A Ia recerca delsud és un projecte de l'organització

internacional Medicus Mundi, Cofinançât per Ia Direcció
General de Desenvolupament de Ia Comissió Europea i
pel Departament de Benestar Social, Esport i Habitatge
del Govern de Navarra. Aquesta exposició ha estat
estructurada en forma de mostra itinerant per poder-la pre-
sentar a les comunitats autònomes de l'Estat Espanyol.

L'organització de l'exposició^/a recerca del sud
a Ia nostra Comunitat Autònoma ha tingut les col
laboracions de Ia Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, Ia Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i Ia
Conselleria de Governació del Govern Balear, l'Ajuntament
de Palma, el Consell Insular de Mallorca, Televisió
Espanyola, Ia Companyia Transmediterrània, «Sa Nostra»
Caixa de Balears, Ia Fundació Mútua Balear i AT&T.

Explicar Ia situació sanitària i educativa en els països
del tercer món, donar a conèixer l'entorn físic i afectiu
d'aquestes persones i informar sobre l'estructura de Ia
població, Ia religió, les festes populars, l'esport, Ia
comunicació i d'altres aspectes socials són els objectius
principals de l'exposició.

El muntatge es compon d'un vestíbul on s'exolica
Ia idea general de Ia mostra i de cinc espais que tracten de
manera específica els temes següents: el centre de salut, Ia
casa, l'escola, Ia plaça i Ia notícia.

En aquests apartats s'exposen textos informatius,
fotografies, gràfics, dibuixos reproduccions ambientals i
objectes d'ús habitual que procedeixen del tercer món i
que podran contrastar-se amb els que s'empren a Europa.
Tots aquests elements converteixen l'exposició en un
recorregut didàctic i atractiu.

CaI destacar el component interactiu de Ia mostra.
EIs visitants, a través d'ordinadors, jocs, gràfics,
fotografies, reproduccions ambientals, etc., poden gene-
rar informació sobre les situacions quotidianes pròpies
(dietes, horari d'estudi, assistència sanitària, oci, etc.) i
comparar-les amb les situacions homòlogues que es viuen
en els països del sud.

Aquesta participació activa té l'objectiu fonamental
de motivar el públic a reflexionar ia realitzar una anàlisi
crítica sobre Ia vertadera situació dels països del tercer
món que permeti adoptar una visió més àmplia, positiva i
esperançaa que Ia que habitualment es té sobre aquests
països.

A Ia recerca del sud és visitada per grups
d'estudiants de diversos,centres d'ensenyament secundari
i seveix perquè els docents puguin introduir-la dins els
programes curriculars d'educació per a Ia pau i de defensa
del medi ambient.

Moment de Ia
inauguració per part
dels consellers Rosa
Estaràs i Bartomeu
Rotger
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MANCOMUNITAT DEL PLA DE MALLORCA
BORSA DE TREBALL DE LA

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

L'ocupació laboral es una de les problemàtiques
socials mes preocupants de Ia societat actual, que afecta
de manera especial al col lectiujuvenil. Peraixò, des de Ia
BORSA DE TREBALL, vos volem anar informant, a les
successives publicacions de Ia revista, sobre les tècniques
de recerca de feina, els drets i deures dels treballadors, el
contracte de treball a més d'altres informacions d'interès
relacionades amb el món laboral.

Començarem per presentar-te una sèrie de
consideracions prèvies que t'has de plantejar abans de cer-
car un lloc de feina.

En primer lloc, en començar a cercar un lloc de
feina has de tenir Ia suficient motivació i desig en Ia recerca,
a mes d'una actitud i mentalització positiva davant Ia tas-
ca. Entre les teves activitats diàries cercar un treball ha de
ser l'objectiu prioritari, (per exemple: aixecar-se prest,
llegir detingudament les ofertes de feina o Ies oposicions
convocades a Ia premsa diària, visitar l'oficina de l'lNEM
o alguna empresa per oferir els nostres serveis).

Sobre Ia base de Ia formació que tenguis o una
experiència laboral anterior fes un repàs del tipus de feina
que podries o t'agradaria realitzar en l'actualitat, per tenir
un ventall de possibilitats a l'hora de triar un treball. Pensa
també en els coneixements i preparació que serien
necessaris adquirir per poder desenvolupar altres treballs
de cara al futur.

En Ia teva recerca, organitza't acumulant Ia major
informació que puguis sobre ofertes de treball, actuals o
futures, i sobre empreses, fent un inventari d'aquelles on
creguis que te puguin atendre.

Has de tenir preparat el «Currículum Vitae», així
com els títols, certificacions, diplomes o altra documentació
relativa a Ia teva formació acadèmica.

Així mateix, apunta't a tots els serveis i registres
d'ocupació, associacions professionals i borses de treball
que hi hagi a Ia nostra Comunitat, com ara Ia borsa de
treball de Ia Mancomunitat PIa de Mallorca.

En definitiva, podríem resumir les qüestions
d'aquesta primera aproximació a l'orientació laboral en: -
MOTIVACIÓ - ESFORÇ PERSONAL -
MENTALITZACIÓ POSITIVA - FORMACIÓ -
INFORMACIÓ

EIs interessats en:
- Apuntar-se a Ia borsa de treball.
- Realitzaruna entrevista d'orientació laboral.
- Trobar un treballador amb un perfil professional

determinat.

Poden adreçar-se a les oficines de Ia Mancomunitat
PIa de Mallorca del c/Hospital, 28 de Petra o telefonar al
83.04.41 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

CURSOS GRATUÏTS PER A LA
FORMACIÓ I RECICLATGE DE
TREBALLADORS EN ACTIU

La Mancomunitat PIa de Mallorca realitzarà a par-
tir de setembre cursos totalment gratuïts, dirigits a Ia
formació i reciclatge de treballadors en actiu.

El programa formatiu que es desenvoluparà en els
pobles de Ia Mancomunitat PIa de Mallorca, comprèn un
total de 5 cursos:

Comptabilitat general.
Fiscalitat.
Marketing, atenció al client i tècniques de venda.
Anglès nivell 11.
Alemanynivell II.
Un màxim de 75 alumnes ( 15 alumnes per curs) es

podran beneficiar d'aquests cursos subvencionats a través
de FORCEM, Fundació per a Ia Formació Contínua.

EIs destinataris dels cursos són els treballadors, per
tant Ia durada i els horaris previstos per a Ia impartició de
les classes són compatibles amb Ia seva disponibilitat de
temps, és a dir, fora dels horaris laborals i en dies alterns.

Les preincripcions per participar a qualque curs les
podeu recollir al vostre ajuntament o a les oficines de Ia
Mancomunitat PIa de Mallorca on es tindran que remetre,
una vegada complimentades, per correu o per fax. Les sol
licituds seran ateses segons l'ordre en qué es van
enregistrant.

Si necessiteu més informació no dubteu en venir o
telefonar, vos atendrem molt gustosament.

Oficines de Ia Mancomunitat PIa de Mallorca
C/Hospital, 28 07520 Petra.
TeI. 83.04.41./83.04.31
Fax: 83.04.40
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Amb una gran simpatia
Rafel te vull saludar.
L'enhorabona te vull dar
per poder continuar
essent batle de Maria.

Un home que no se plany
el cerquen per treballar
si pel cas tornam votar
i te vulguis presentar
vagi tan bé com enguany.

M'agrada ballar un bolero
no és que el balli refinat
però compte m'he donat
de puta a puta va zero.

Un home que molt s'enfila
llavors tarda a davallar
Rafel, te vull parlar clar
si comptes continuar
un favor et vull demanar

GLOSES DEL TEMPS
si volies fer arreglar
Io que l'aigua va espenyar
des camins de fora vila.

Ara pas a n'es rector
home de sabiduria
que ha posat sa rectoria
que pareix sa galania
de s'hotel de Formentor.

EIl és un home honrat
que es mereix es bravejar
no heu vist Ca l'amo en Gaspar
del modo que ho ha posat
i crec que tot ho té pagat
amb sos informes que hi ha.

Si són guapes les guaitam
a cada cap de cantó,
si voleu saber s'autor
qui ha estat es glosador
som en Joan Colombram.

L'Ajuntament de Maria
ésjove i vol treballar
i si ha tomat guanyar
és perquè s'ho mereixia.

I es partit del Pepé
els filats volgué parar,
a mi no me va agradar
es regal que me va fer.

Sa festa va anar molt bé
però no hi va acabar,
el que em deixàreu allà
jo no ho havia de mester.

Vaja quina pardalada
que vos vàreu inventar
i crec que aquesta vegada
vos vàreu equivocar.

Pep Vanrell Moragues

CARRERANY ESPORTIU
RETORNA LA PRIMERA CATEGORIA

El Club d'Escacs Maria de Ia Salut, un club amb
17anys d'història (fou fundat el 8 de setembre de 1978),
debutà el passat 4 de febrer de 1995 a Categoria Preferent
de Mallorca, Ia màxima categoria dels escacs balear. Per
primera vegada en l'esport marier un equip local era present
a Ia màxima divisió balear.

Així es complí un dels quatre objectius imposats
per 1 'actual directiva presidida per Miquel Ferriol Bergas,
quan prengué possessió dels seus càrrecs. Recordem
aquests quatre objectius:

1. Organitzar el Campionat de Mallorca Individual
dePany93.

2. Informatitzar el club.
3. Aconseguir l'ascens a Categoria Preferent per

equips.
4.Fomentar els escacs, especialment a nivell esco-

lar.
En dos anys, els tres primersja s'han aconseguit.

Per al quart, necessitam Ia teva presència. Volem fer una
crida pública a Ia vostra participació.

Amb l'objectiu esportiu aconseguit, Ia present tem-
porada es presentava amb Ia utòpica aspiració de mantenir-
se a Preferent, que per determinades circumstàncies o
realitats, que més endavant analitzarem, no s'ha pogut
aconseguir, encara que anecdòticament s'ha evitat caure
per 6 a 0. Les impressions abans del 4 de febrer eren «Ara
per ara Ia categoria ens ve grossa. Es una utopia mantenir-
se. S'ha dejugar per aprendre i passar-s'ho bé». Recordem
que Maria és el poble més petit amb Club d'Escacs, l'únic
que téjugadors locals i que enguany ha debutat a Preferent.

L'equip obtingué un empat i una victòria, assolint
1 ' 11 a posició i ocupant plaça de descens. El Club d ' Escacs
Maria també participà amb un equip a tercera categoria
(renunciant prèviament a Ia categoria superior) amb
l'objectiu de rodar elsjovesjugadors. Només aconseguí
3,5 punts de 9 partits, ocupant una discreta posició (18è
de 24 equips).

Tenim un equip perjugar a Preferent? Es Ia pregun-
ta del milió. TaI i com ja hem dit Maria és el poble més
petit que gaudeix d'un Club d'Escacs i aquest ha militat a
Ia màxima categoria ambjugadors locals. Només Antoni
Ballester, apotecari d'Ariany, no està lligat familiarment a
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Maria, però es pot considerar com a tal,ja que fa set anys,
descobrí els escacs
a través del nostre club.

S'ha de recórrer a jugadors foranis? Si voleu un
exemple tenim el cas del Club d'Escacs de Santa Margalida,
campió de Balears, que té el seu millorjugador local situat
en el número 8 de Ia seva llista de força.

Per què no ens hem mantengut a Preferent? La raó
principal ha estat Ia disponibilitat dejugadors. A preferent
els partits esjuguen a 6 punts de tauler. EIs nostresjugadors
1, 2 i 9 de Ia llista de força hanjugat les 11 partides; el
núm. 3, només n'hajugat una; el núm. 4, quatre; el núm.
5, cap; el núm. 6, set partides; el núm. 7, només dues. Es a
dir, que Ia pregunta hauria de ser: Volem un equip a
Preferent, o ens dedicam al truc, o al parxís?

Podem recordar que els escacs per equips esjuguen
a punt per tauler. EIs equips s'alineen per ordre de força, 1
contra 1,2 contra 2, etc. I el punt del primer o segon tauler
val igualque el del sisè. Comptar amb un Kaspàrov, o amb
un Kàrpov, no asseguren el campionat. El sistema dejoc
no permet que un jugador sol pugui sotmetre tot un equip
rivaI, com sí pot passar en altres esports com el ftuol, el
bàsquet, o el ciclisme.

Motius de deixar de ser un equip de Preferent:
1 .Laja citada disponibilitat dejugadors.
2.A nivell general Ia manca d'entrenaments, és a

dir l'adequada preparació escaquista (necessària si es vol
rendir en qualsevol esport en competició d'alt nivell).

Es fonamental Ia preparació d'obertures i l'anàlisi
de partides. Tot això aniria lligat a un sentiment escaquista:
Viureelsescacs!

3.Immaduresa escaquista de gran part dejugadors
en competicions d'alt nivell. Manca de coratge i seguretat.

Nombrosesposicionsteòricamentguanyadesm o 1 t
superiors a les dues o tres hores dejoc. Sort? Tècnica?
Immaduresa escaquista? Manca de concentració?
La concentració és Ia base del càcul escaquístic i aquesta
ha faltat especialment en els números 1, 8 i 10 de l'equip.

En el proper número realitzarem una anàlisi dels
resultats, jugador perjugador.

IV TORNEIG BUTZ (PARTlDES A 5 MlNUTS)
El passat 19 d'abril se celebrà el IV TORNEIG

BUTZ ( partides a cinc minuts) amb Ia següent
classificació:

1. Miquel Mascaró
2. Pere A.Bunola
3. Jeroni Bergas
4. Monserrate Munar

CAMPIONAT ESCOLAR DE BALEARS
CaI destacar Ia classificació dels dos escolars locals

per al Campionat de Balears a celebrar els dies 8, 9, 10 i
11 dejuny a Ca'n Pastilla. Són en Pere Ribas i na Catali-
na Bunola.

APUNTATALS ESCACS!
Si t'interessen els escacs, vine a Ia seu del Club

d'Escacs,
Llar de Ia 3a Edat, al carrer de Sant Miquel, 11, 2a, cada
divendres de 21 a 24 hores i els dissabtes de 10 a 13 hores
o parla amb qualsevol membre del Club d'Escacs.

PRACTICA ELS ESCACS!

Jeroni Bergas
Club d'Escacs Maria de Ia Salut
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CARRERANY ESPORTIU
PLA DE MALLORCA - GRAN PREMI
LA CAIXA

PORRAS I RIPOLL. ELS
DOMINADORS

El proper diumenge dia 11 dejuny finalitzarà una
nova edició del «Pla de Mallorca - Gran Premi La Caixa»
que patrocina el Consell Insular de Mallorca. En ciclisme
no es pot dir blat si no és dins el sac, però tot ens fa pensar
que l'onzena edició d'aquesta competició ens donarà una
nova alegria.La cursa va començar bé... i ha millorat.

EIs lectors de FENT CARRERANY recordaran que
a Ia primerajornada, un dels nostres representants, Antoni
Porras, s'havia situat com a líder de Ia competició mentre
que teníem a Sebastià Ripoll a Ia tercera posició.

Després de celebrar-se Ia cinquena etapa, Ia decisi-
va cronometrada individual de Vilafranca al Restaurant
Es Cruce sobre un itinerari de setze quilòmetres, Ia cosa
encara ha millorat. Antoni Porras ha augmentat Ia seva
diferència sobre el seu més directe perseguidor, Antoni

Sebastià Ripoll, Pep T. GenovardiAntoniPorras,portadors
de tres maillots del Pla-9S.

Antoni Porras, des del primer dia, líder.

Mulet (AC Sineu). Però, a més, Sebastià Ripoll va guanyar
Ia «crono» i es va situar en segona posició de Ia
classificació, empatat a temps amb Porras... i Antoni Font,
després de demostrar les seves vertaderes forçes, va mar-
car un temps sensacional que el va situar cinquè... i tant
Pep Toni Genovard com Bernat Vicente han millorat
posicions després de Ia cronometrada... i encapçalam Ia
generalperequips... i laderegularitat... i lad'aficionats...
i Ia d'especials... i Ia de juvenils... i hem guanyat dues
etapes...

Al moment de redactar aquesta informació, Ia
classificació general, als tant dels primers llocs com dels
nostres està configurada de Ia següent manera:
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1 . Toni Porras
2. Seb. Ripolli

3. Toni Mulet
4. Ant Mascaró
5. Toni Font
7. Bt. Vicente
9. PT Genovart
19 Jau. Macias
21 B. Miralles
22 J A Abraham
24 Joan Pira
25 C. Abraham
34 J L. García

Fonthisa
Fonthisa
AC Sineu
Botelles
Fonthisa
Fonthisa
Fonthisa
Fonthisa
Fonthisa
Fonthisa
Fonthisa
Fonthisa
Fonthisa

3.43.52
m. t.

a 00.25
a 00.54
a 01.06
aOl .15
a 01.43
a 05.36
a 05.59
a 06.08
a 07. 32
a 07.41
a 12.04

al velòdrom de Campos que fou l'escenari del campionats
autonòmics de pista. Xisco Mulet va guanyar Ia cursa en
l'especialitat de velocitat. També destacaren els aficionats
Tolo Pomar, Tomeu Macias i Emili Genovard a més dels
juvenils Àngel García y Christian Retolaza. El gran absent
fou Daniel Estarellas.

D'altra banda, el passat dissabte dia 27 de maig, a
Menorca es va celebrar una nova edició del campionat de
juvenils en l'especialitat de fons en ruta, sobre un itinerari
de 114 Kms. El guanyar, en solitari, fou Juan Manuel
Orenes, arrodonint una cursa a Ia qual els nostres
representants sempre foren els principals protagonistes.
Aquesta fou Ia classificació final:

MIQUEL I TOMEU ARBONA, SUPERVIVENTS

PeI que fa a Ia cursa per a veterans, Pep Ferriol i
Manuel Fernàndez no han pogut participar a totes les
jornades i per aquest motiu, tan sols Miquel i Tomeu
Arbona continuen a Ia classificació general, amb Ia
casualitat que ambdós estan empatats a temps i ocupen
respectivament les posicions vuitena i novena de Ia taula.
Aquesta és Ia classificació general:

1. X. Llompart
2. T Figuerola
3. Fer. Andrés
4. Raf Ferriol
5. Pau C. Rayó
8. Miq. Arbona
9. Tom. Arbona

AC Sineu
AC Sineu
P. Gomer
AC Sineu
Sa Pobla
Fonthisa
Fonthisa

4.04.49
a 01.23
a 01.38
a 02. 10
a 02.11
a 04.22
a 04.22

El Pla-95 finalitazarà el proper diumenge dia onze
dejuny amb una etapa molt esperada,ja que es tracta de Ia
que finalitza al cim del Puig de Bonany. La cursa per a
veterans passarà per Maria de Ia Salut a les nou i quart,
mentre que Ia d'aficionats ijuvenils hi passarà dues hores
després. Al cap d'amunt del Camí de Baix s'hi disputarà
Ia meta volant de lajornada.

El sopar de cloenda i lliurament de premis i trofeus
serà al Restaurant Es Cruce, el dijous dia quinze dejuny a
les nou del vespre.

DOS CAMPIONS DE LES BALEARS
A CATEGORIA JUVENIL

Dos dels nostres representants a categoriajuvenil,
Xisco Mulet y Juan Manuel Orenes, han aconseguit a les
darreres setmanes dos títols de campió de les Balears de Ia
seva categoria.

El primer ho va aconseguir el passat dia sis de maig

1. J.M. Orenes
2. A Bennassar
3. Julio Martí
4. R. Portilla

<cM^M^M<*****,M *̂*

Es Cruce 3.08.45
Caldentey 3.09.06
Mercadal 3.10.36
S.Duval 3.10.36

Club Ciclista de Maria de Ia Salut

Xisco Mulet, campió de les Balears de persecució.
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RESULTATS ELECTORALS A MARIA
Aquí teniu els resultats de les eleccions municipals i autonòmiques celebrades el passat diumenge dia 28 de Maig,

separats per meses, i globalment. El percentatge de votants és sobre el cens i el dels diferents partits sobre el número de
votants. CaI destacar que el percentatge de participació, un 87 %, és un dels més alts de tot l'estat.
x; N

MUNICIPALS

Escola de baix
1995 (%)

Cens 729
Votants 637
Nuls 7
En blanc 3
PSOE 315
PP 203
IDM 54
UM 23
ERC 32

87'4

49'S
31'8
8' 5
3 '6
5

1991 ( % }
735
616

7
7

315
185
80

83 '8

sri
30
13

Escola de dalt
1995 r/o)
751
650

9
1

320
198
58
39
25

86' 5

49' 2
30 1S

8 '9
6
3' 8

1991 ( % )
753
643

3
3

332
181
68

85'4

Sl'6
28 '1
10'6

TOTAL
1995 í % )
1480
1287

16
4

635
401
112
62
57

87

49' 3
31'4

8'7
4' 8
4'4

1991 ( % )
1488
1259

10
10

647
366
148

84' 6

S 1 '4
29
11 '7

AUTONÒMIQUES

Escola de baix
1995

Cens 723
Votants 633
Nuls 1
En blanc 5
PP 264
PSOE 207
PSM 83
UM 33
ERC 32
EU 4
ELS VERDS 4

(%)

87' 5

41 '7
32'7
1 3' 1
5 '2
5

1991
729
615

7
4

268
271

34

2
3

(%)

84 '4

43'6
44' 1

5'5

Escola de dalt
1995
751
650

2
4

255
214

78
67
20

5
5

(%)

86' 5

39'2
3 2 '9
12
10'3
3

1991
753
642

3
7

251
293

34

2
3

(%)

85' 3

39' 1
40 '9

5 '2

TOTAL
1995
1474
1283

3
9

519
421
161
100
52

9
9

(%)

87

40' 4
32' 8
12 '5

7'8
4

1991
1482
1257

10
11

519
564

68

4
6

(%)

84 '8

4 1 '3
4 4 '9

S'4

v • ¿)

Amb aquests resultats, i segons Ia llei d'Hont, per Ia qual es concedeixen les regidories dividint els resultats
per 1, 2, 3,4,... i així successivament fins que sigui necessari, Ia composició de l'Ajuntament serà Ia mateixa que
tenia abans. Es a dir, 5 regidors pel PSOE, 3 regidors pel PP i 1 regidor pels Independents.

Exemple de com s'aplica Ia llei d'Hont
1 2 3 4 5 6

COMPOSICIÓ DEL NOU AJUNTAMENT:
L- Rafel Oliver Mas (PSOE)
2.- Antoni Torrens Castelló (PP)
3.- Miquel Quetglas Alcover (PSOE)
4.- Antònia Torelló Martí (PSOE)
5.- Antoni Mulet Campins (PP)
6.- Franciscà Bergas Frau (PSOE)
7.- Catalina Castelló Castelló (PP)
8.- Joan Carbonell Matas (PSOE)
9.- Jaume Mestre Llompart (IDM)




