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Sembla que només fa dos dies que començava el curs
1994-95 i ja l'hem acabat. El mes dejuny els estudiants
han «passat comptes», com cada any. Molts d'ells s'hauran
trobat amb les mans ben plenes de descans, d'alegria per Ia
feina feta durant els mesos d'hivern i que ara dóna els seus
fruits; alguns altres hauran trobat que havien invertit poc
en el treball i que el rendiment ha estat escàs. En qualsevol
cas, per estudiants i pares, estiu és sinònim de vacances,
de dies en els que el rellotge es pot deixar una mica de
panda, i es poden fer algunes d'aquelles activitats per les
que no disposam de temps durant el període escolar; és
temps d'esport, de lectura, de música, de conversa relaxada,
de retrobament amb Ia família i els amics, de viatges per
visitar els indrets que tenim a prop i no apreciam prou, o
aquells llocs més llunyans que ens atreuen pel seu exotisme.
Temps, en resum, de viure un poc més lentament, assaborint
el moment, desgranant les hores que passen sense Ia pressió
de les obligacions de sempre. Però saber descansar és un
art i ens convendria molt aprendre'l, perquè no es tracta de
no fer res, sinó de fer allò que realment volem fer perquè
ens agrada. Per això és tan important que Ia societat,
l'escola, els pares i les Institucions facin un esforç per ajudar
els joves i els nins a desenvolupar Ia creativitat i Ia
imaginació per tal que puguin anar configurant un ventall
d'interessos, d'afícions i de gustos per omplir els moments
de lleure que de cada vegada seran més nombrosos si Ia
societat segueix evolucionant en el mateix sentit que ho fa
ara.
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AQUESTS SON ELS REGIDORS, ELS QUALS JUNTAMB EL BATLE RAFEL
OLIVER, FORMEN EL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE MARIA

Antoni Torrens Castelló (PP) Miquel Quetglas Alcover (PSOE)

Antònia Torelló Martí (PSOE) Antoni Mulet Campins (PP)
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Francisca Bergas Frau (PSOE) Catalina Castelló Castelló (PP)

Joan Carbonell Matas (PSOE) Jaume Mestre Llompart (IDM)
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CONGRUÈNCIA

Si els fets, pensaments, conseqüències, etc., són o
es miren individualment, no tenen res a veure amb Ia
paraula en qüestió. Però si els analitzam dins el conjunt,
dins Ia societat, tots aquests fets poden avenir-se, ser
adients, amb el que ha passat fins ara i el que passarà
després o no. Es el que anomenam congruència o
incongruència.

CONSCIÈNCIA
Aquesta pot ser vital. En certes ocasions tenir

consciència és utilitzat en moments dramàtics, perquè hi
va Ia vida, o Ia salut. Però en general és més utilitzada
en el sentit d'estar assebentat de les coses, esser madur
enfront de les situacions viscudes. La Teologia i Ia
Filosofia se n'han ocupat prou de Ia definició de
consciència que ha anat variant o treient-li punta des
dels filòsofs grecs al nostre segle.

DESINÈNCIA
Les paraules existeixen per conveniència, per

acord entre els que les usen, en principi. Aquestes
paraules tenen una part formal i una part significativa i
ambdues parts formen el tot. Si Ia part formal es pot
separar en troços, a aquests, els gramàtics els anomenen
de diferent manera: Ia part de darrera és Ia desinència.
Aquí en teniu un grapat, totes elles acabades en -ència

INDULGÈNCIA
Sense tenir consciència del que guanyàvem quan

éremjovenets, per un grapat d'oracions o altres actes
religiosos, obteníem un determinat número
d'indulgències que atorgava el Papa o el Bisbe, i de les
quals mai en vaig dur Ia comptabilitat. Com es perdien?
No ens ho digueren, però hi devia haver qualque siste-
ma. La paraula en qüestió vol dir facilitat en perdonar o
dissimular les culpes o en concedir gràcies. Les
indulgències podien ser per dies, mesos o anys, parcial o
plenària, segons es perdonàs temps de pena, part o tota
Ia pena.

INNOCÈNCIA

Es no tenir res a veure amb el pecat. Però és
utilitzada amb molts altres significats. Així pot ser una
etapa de Ia vida, més o manco llarga, depenent de si es
coneix el que està bé o no, o si els pares ho han sabut
donar a conèixer als fills. Així Ia Bíblia ens parla dels
Sants Innocents. També ens trobam amb l'expressió
"perdre Ia innocència" que utilitzam amb el sentit
d'entrar al món dels adults,ja sigui per Ia iniciació de Ia
relació sexual o per altres descobertes ocultes al món
dels infants.

SAPIÈNCIA
Sinònim de saviesa, Ia qualitat del savi, aquell que

té un coneixement profund de les ciències, les lletres o
les arts, i el món que l'envolta. El savi no neix, creix. Es
fa tenint una conducta prudent en Ia vida: calla i re-
flexiona.

URGÈNCIA
No fa molt vaig tractar un terme semblant: Ia

pressa. No sempre són sinònimes, no signifiquen el
mateix. La urgència sol ser objectiva; Ia pressa
subjectiva. Les coses urgents convé que tenguin pressa,
però moltes vegades es fan amb pressa les que no són
urgents i a l'inrevés. La urgència és Ia necessitat o falta
apremiant del que s'ha de mester per posar remei. Si
parlam de lleis o preceptes, és l'obligació de complir-los
ara mateix.

VlVÈNCIA
Es el fet de viure i experimentar qualque cosa, i

tot el seu contingut. Així com passa el temps les
vivències es van acumulant en el record, convertint-se en
actes psíquics. Tot això va produint un enriquiment
formant-se el que anomenam experiència personal. Es
per això que m'agraden les xerradetes que publicam a Ia
nostra revista: estan ben plenes d'experiències i vivències
viscudes per Ia nostra gent.
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SA XERRADETA AMB.

Noranta nou anys sónja molts d'anys. Idò aquesta
simpàticajoveneta de Sa ravalja els té. EIs va complir dia
12 de maig d'aquest any. Amb aquella rialleta de nina feliç
ens va dir:>>ma mare deia que vaig néixer dia 12 de maig».
Justament, sense fer-ne comptes, hi hem anat el dia de Sant
Joan i ella fa festa i l'hem felicitada.

- Li demanam pels seus pares i ens contesta sense
returada:

* Antoni Castelló Ribas i Maria Moragues Pastor.
- On naixéreu madò Joana Maria?
* Vaig néixer a Maó i me deia ma mare que me

batiaren a l'església de Sant Francesc i me posaren per
nom Joana Maria.

- Hi estareu molt de temps a Menorca?
* No. Me deien que quan tenia un anyja venguérem

a viure a Maria.
- Éreu molts de germans?
* Jo n'he coneguts cinc. En moriren un parell de

petitets.
- Anàveu a prendre de lletra?
* Fins els 10 0 12 anys anava a ca ses Monges.

MADO JOANA MARIA
CASTELLÒ MORAGUES

Quan sortia d'escola anava a guardar els animals. Teníem
indiots, ovelles, una cabra per sa Ilet, porcs per fer matances
i dues vaques. Sempre vaig fer feina a casa i terra nostra.

Na Joana Maria anava creixent, aprenent de les
monges, deIs pares i amics. Conta ella mateixa que sempre
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estava amb Déu i les seves coses.
* Què me'n deis de Ia vostra vida de fadrina?
* Quan era fadrina tenia una amiga i anava amb

ella i ens divertíem, però aquesta amiga es va casar un bon
dia i vaig romandre sola. Llavors vaig començar a parlar
ambunjove.

* Era aquest el primer amor?
* Si, si, però poc després de parlar amb ell, tot es va

desbaratar.
-1 com superàreu aquesta primera desilusió?
* Jo Ii vaig dir: si no me vols, que déu te doni bona

ventura. Jo estava amb so pensament de Déu. Si un no me
vol, no he de viure amargada. Jo vull poder estimar tothom,
inclosos els sogres. Jo vull poder estimar-ho tot. Aquell
jove es va casar i jo Ii vaig dir: que Déu et do sort i a mi
que no em manqui.

L'entrevistada amb els seus pares

Aquesta preciosa senyora, casi centenària, amb Ia
més neta claredat de pensament, està demostrant que era
unajove valenta, digna i amb bon seny.

- Això es posa interessant. 1 llavors, madò Joana
Maria?

* Llavors me comparegué unjove nomenat Miquel
Torrens Mascaró, el dia de Ia festa del poble, dia de Ia
Mare de Déu. Conversàrem plegats, mos miràrem i
començàrem a sentir un per l'altre.

- Fou molt llarg el festeig?
* Només vàrem festejar un parell de mesos.

Començàrem per Ia Mare de Déu i mos casàrem per Ia fira
de maig.

- En Miquel fou com un regal de Ia Mare de Déu?
- Es vera. Mos casàrem amb molta alegria i sempre

mos avenguérem. No vaig tenir un disgust mai amb ell.
No ens barallàrem mai.

- Segur que féreu bona festeta?
- Després de Ia missa anàrem a ca nostra. Havíem

mort un mè i el mos menjàrem amb sos amics i parents. En
aquell moment eren a Bones Aires tres dels meus germans:
en Nicolau, en Toni i en Pere. En Pere era casat a Maria i
vengué, els altres dos no han vingut més.

- Tenguéreu molts de fills?
- Tenguérem quatre fills: en Miquel, Na Margalida,

Na Maria i n'Antoni. Araja són tots casats i tenc un enfilall
de netets.

- Contau-nos, madò Joana Maria, alguna coseta de
Ia vida de després de casada?

- Endemés del meu home i els meus fills, vaig assistir
tota Ia vida a mon pare i ma mare. Ma mare va perdre els
ulls. No hi veia cap mica. Una vegada Ia vàrem dur a Inca
amb una bèstia i el carretó. Anàrem a veure un especialis-
ta. El metge Ia va mirar i ens va dir que no hi havia res a
fer, que Ii havien posat aigua als ulls per fer-n'hi perdre
un. EIs té tots dos morts, ens va dir. Només érem ma mare
ijo i arribàrem a Maria a les dotze de Ia nit. En Miquel, el
meu home, quan Ii vaig contar el fet, me digué: no te
preocupis, Joana Maria, Ia tendrem a casa nostra tota Ia
seva vida. Ma mare va viure deu anys sense ulls. Per anar
a fer feina, Ia guardaven les meves filles. Mon pare va
morir en temps de Ia guerra.
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- Quina relació teníeu amb els vostres germans de
Bones Aires?

* Jo sempre els escrivia. No tenc molta lletra, però
si per escriure cartes. ElIs contestaven sempre. Un dia els
vaig enviar a dir que ma mare era morta. Me contestaren
tot d'una donant-me les gràcies pel que havia fet pels pa-
res, que ells eren casats per allà i que ja no vendrien.
Enviaren un renúncia als bens que les poguessin tocar.
Anàrem a veure el testament i m'ho deixaven tot ajo pel
servei als pares, però jo vaig dir al germans que mos ho
havíem de partir i així ho férem davant notari. Com a bons
germans mos ho repartírem.

Madò Joana Maria, vós tenguéreu un gest poc usual,
un pensament i una acció de molta noblesa. Gestos com
aquests donen llarga vida. Segur que aquesta haurà estat
Ia vostra paga. Aquest fet és per imitar.

- Quin do demanaríeu per vós, madò Joana Maria?
* El do d'anar a Ia Glòria de Déu i que m'apreciïn

tot el temps que viuré.
- Què diríeu als vostres fills?
* Estic contenta d'ells per l'apreci que m'han tingut

fins ara.
- Què els diríeu als vostres netets?
* Sou alegries meves. Quan vos veigja tenc alegria.
Ara, Ia padrineta Joana Maria, refrescant una mica

Ia memòria, ens conta gloses de quan ella era nina ijoveneta:

Oh mort, que ho ets d'atrevida
tu ets qui m'ha de matar
cada hora que sent tocar
ja Ia tenc manco de vida.

La mort som, què no em coneixes?
a qui pretens guanyar?
Ara te'n véns quan me veus
i no estic per pelear.

Com era petit sentia
plorar fadrins per amor
jo deia, Jesús, senyor
si fosjo no ploraria
i ara de cada dia
si ho pens, per mi és pitjor.

Adiósvoliadir
i Io meu cor no bastava,
bon amor, quanjo pensava
que havíem de morir.

Les penes seran més grosses
que d'aquí envant em daràs
voldria que s'encontràs
el meu enterro amb ses noces

Adiós sant del meu nom
àngel de Ia guarda mia
assistiu-me nit i dia
que em vaig perdent no sé com.

Heu estat molt atenta i amable. Ha estat una
estona molt agradable Ia que hem passat amb vos. La vostra
neta mirada, Ia vostra dolça conversa i Ia vostra pacient
conformitat fascinen el que vos contempla i escolta. Es
ben assegurat que el maig del 96 estareu tan sana, tan feliç

i tan preciosa com
ara.Llavors tot serà
goig i alegria quan
festejarem els
vostres cent anys.
Sereu, si Ia
memòria no falla, Ia
primera centenària
de Maria de Ia
Salut. Gràcies per
haver parlat amb
nosaltres i fins un
altre momentet, si
Déu ho vol.

Pere Fons
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SON FOGUERO
Son Foguero, cap a les set de l'horabaixa. La remor

del vent, el cant d'un gall i el miular d'un grapat de moixos
s'entremesclen amb Ia nostra conversa. Na Maria Antònia,
l'ànima i propietària de Ia finca, ens ofereix una beguda:
«Hi ha de tot. Això és com un cafè». Mentre ens prenem
un tallat, anam parlant de com ha sorgit Ia idea de dedicar
part de Ia finca als hostes.

«Això ha tornat gran ijust du despeses. La intenció
és obtenir els beneficis necessaris per mantenir Ia fmca, i
al mateix temps passar-m'ho bé, fent una cosa que
m'agrada. No pens fer propaganda: tan el restaurant, que
ja fa dos mesos i mig que funciona, com els apartaments
es donen a conèixer boca a boca, entre gent coneguda»

El petit restaurant, per un màxim de vint persones,
funcionajust els vespres i s'ha de comanar el sopar abans.
Tot el que s'hi serveix té una elaboració natural i molt
personal. EIs ingredients sempre són els de temporada i
d'aquí mateix: es té molt en compte els principis de
l'ecologia.

«Les relacions d'enPere amb Ia gent de l'art i Ia
necessitat de donar estança a Mallorca a aquesta gent ens
animà a fer aquesta inversió. L'estructura no es compara-
ble a cap tipus d'establiment hoteler dels que hi ha a Ma-
llorca o en altres llocs.»

«Quan vinguérem a viure a Son Fogueró, les cases
s'esbucaven. Per això aquesta casa és el nostre orgull i Ia
nostra vida. Tots els detalls que hi podeu veure han estat
dissenyats per nosaltres.»

Na Maria Antònia Carbonell, Ia propietària

Ara també hi intervé un paó que està dins el galliner.
El seu fort crit ens fa girar.

« També tenim intenció de mantenir-hi una activitat
cultural variada: per exemple, estam arreglant eljardí per
donar-hi concerts de música clàssica».

Després d'una hora de parlar, a l'ombra d'un grapat
d'arbres deljardí, ens mostra Ia seva casa «que també és
Ia vostra».

Vos desitjam tota classe de ventures en aquesta nova
activitat.

Magí Ferriol.

Entrada a Ia
fmca de Son
Fogueró
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BULLIT DE NOTICIES
FIDE CURS.

El passat dia 20 dejuny acabà per enguany el curs
escolar. Es feu amb una festa que consistí en una ginkana
que començà a les 5 de l'horabaixa. Aquesta comptà amb
una gran participació de mares i alumnes i, segons els
protagonistes, fou molt divertida. A les 7, els alumnes que
havien participat en les activitats extraescolars de Ball de
bot i Karate feren les demostracions del que havien après.
1 a continuació, «menjada de coca» que havien fet les ma-
res, cosaja tradicional i acompanyada de refrescos i gelats.

ANUARI DEL CENTRE
Un any més, el C. P. A. Monjo ha editat un anuari

on hi estan reflectits els fets més significatius ocorreguts
durant el curs, alguns treballs dels alumnes i les fotografies
dels diferents cursos i mestres.

CONFIRMACIÓ
Dissabte dia 8, a les 9 de Ia nit hi haurà Confirmació

a l'Església Parroquial. El Sr. Bisbe de Mallorca, si Déu
ho vol, confirmarà 28jovenets de Maria de Ia Salut. Tothom
està convidat a assistir a aquesta cerimònia i a escoltar les
paraules que D. Teodor ens vulgui comunicar.

CORO PARROQUIAL
Diumenge dia 16, el Coro parroquial i els escolanets

faran Ia tradicional excursió de cada any. No hi pot man-
car un bany, o dos, en aigües salades i Ia tramponada davall
els pins. El coro parroquial s'ho té ben merescut. Sempre
tenen els cants a punt, sense deixar cap diumenge, festao
funeral.

XARLA SOBRE L'ÍNDIA.
Dia21, dissabte, a les 9,30 a Ca l'Amo en Gaspar

hi haurà una xarla sobre l'índia; costums, gent, religió,
actualitat política i social, influència del Cristianisme a
aquell país.

Parlarà el Dr. Oriol Pujol, un català resident i casat
a l'índia, on hi és des de fa trenta anys.

La Conferència és per a tothom i al final hi podria
haver un tramponet si hi ha per fer-Io.

Organitza: Amics de creixement personal.

TAULA
EIs homes de Ia Rectoria estan construint, dels quatre

maressos que sobraren d'obres anteriors, una típica taula
aljardinet de Ca l'Amo en Gaspar. Tot sigui perquè el lloc
sigui més acollidors.

DEIXALLES.
La Institució Deixalles recull roba, mobles i altres

coses que siguin de utilitat i que vosaltresja no useu. Tan
les podeu dur a l'Ajuntament com a Ia Parròquia. Feis bé
i no mireu a qui.

PREMIS LITERARIS
VALL DE SÓLLER

El «Grup Novetat»
convoca els «Premis
literaris VaIl de sóller
1995». EIs Premis abar-
quen les modalitats de
Poesia, narració curta i
glosa. El termini
d'admissió de treballs
acabarà el dia 29 dejuliol
de 1995. Han d'enviar-se
a: Llibreria Calabruix,
Carrer de Sa Lluna, 5 -
07100Soller.

11DE ÔŒR
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BULLIT DE NOTICIES
NATACIÓ

El proper dia 4, si fa bon temps i Ia Piscina Munici-
pal està en condicions ( per què no s'han fet les obres i Ia
neteja abans que arribas Ia calor?) començaran el cursets
de Natació. El dels nins l'organitza l'A.P.A. de l'escola i
el de grans, Ia Mancomunitat del PIa.

ERROR AL DARRER NÚMERO DE FENT
CARRERANY.

Volem demanar disculpes als nostres lectors per una
errada que cometérem en el muntatge del número dejuny
de Ia revista. Si bé a Ia portada hi figurava correctament Ia
indicació que es tractava del número dejuny, a les pàgines
interiors posàrem <<febren> en comptes de «juny». De totes
formes, com que Ia nostra influència encara no arriba a Ia
meteorologia, no hem tengut un temps propi de febrer, sinó
dejuny, amb Ia calor que pertoca.

ACAMPADA DE L'ESPLAI
L'Esplai Es Rebrot, com cada estiu, farà una acam-

pada. Serà del21 al 25 dejuliol. En aquets moments no es
sap en certesa si es farà a LLuc o a cala Mesquida. PeI
proper dissabte, dia 8 de Juliol, hi ha convocada una re-
unió per acabar d'aclarir el tema.

JORNADES D'ESTIU
Segons hem pogut saber enguany lesjomades d'estiu

seran, segurament, Ia primera quinzena d'agost. Com l'any
passat els tallers seran variats i per quasi tots els gusts.

ESPORTAL CAMPD'ESPORTS
Gran activitat es prepara aquest any al Camp

d'Esports. Encara que Ia programació no està acabada i a
part del troneig de futbol sala, es preparen tornejos de
tennis, ping-pong, futbol sala femení, futbol sala de nins
petits i un de bàsquet.
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DEMOGRAFIA
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\ENSHANDEIXAT:

En Miquel Bunyola Mestre, a
l'edat de 74 anys, el dia 29 de maig
de 1995. El seu domicili és Petra, 4.

Na Jerònia Bergas Ferriol, a l'edat de 63 anys, el dia 4 de
juny de 1995. El seu domicili és Villalonga, 21.

Na Maria Quetglas Carbonell, a l'edat de 72 anys, el dia 15
dejuny de 1995. El seu domicili és Església, 14.

N'lsabel Mas Carbonell, a l'edat de 88 anys, el dia 16 de
juny. El seu domicili és Sa Raval, 101.

Que descansin en pau.

\BENVINGUTS: \

En Miquel Ferriol Galmés va néixer el 6-6-95 a Sa Quintana,
19. EIs seus pares són Guillem i Catalina Inés.

N'Isabel Alomar Sureda va néixer el 7-6-95 a Ia Carrera
Plana, 2. Es filla d'Antoni i Margarita.

En Miquel LLuIl Cladera va néixer el 18-6-95 al carrer
Major, 67. Es fill d'Antoni i Franciscà.

Enhorabona als seus pares i demés família.

S^SiC55

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT 525002

FAX 525194
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia) 525594
APOTECARlA 525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) ...525083
ESCOLA DE BAlX 525252
CA SES MONGES 525144
LOCAL TERCERA EDAT 525564
PARRÒQUIA 525033
GESA INCA: AVARlES 880077
BOMBERS 085
AMBULATORI D1INCA 502850
URGÈNCIES A TOTA L1ILLA 061
SON DURETA (Centraleta) 175000
AMBULÀNCIES S.S. (lnca) 502850
AMBULÀNCIES 200362
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
DE LA CAlB (Inca) 505901
ADMINISTRACIÓ D1HISENDA
(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: 730 i 15 hores.
Sortides Palma: 13 i 19 hores.
LÍNIA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE 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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ARRELS D'UN POBLE
Moltes vegades, de diferent pensament, cor i boca,

he sentit contar, amb sentiment i enyorança, Ia història de
Ia cooperació, col laboració i solidaritat de l'antic poble
de Maria: en aquell temps mos ajudàvem, diuen. Quan un
volia construir una casa, Ia gent s'oferia per ajudar, feien
viatges gratis de maressos, deixaven eines, braços i bona
cara. Tot era una amistat, una festa i una alegria el cons-
truir una mansió pel qui no en tenia o havia de començar
Ia via de casat, etc.

Com es va poder perdre aquesta nova tradició dels
anys 1600 - 700 i part del 800?

Una de les causes podria haver estat el naixement
de vividors, recolzats pels «nobles» i explotadors senyors
de les terres.

Les ganes de tenir, de ser més que els altres, d'ocupar
els quatre càrrecs per fer un duro i de llepar el.... als falsos
posseïdors de les terres de tots, sembraren l'ambició, l'odi
i Ia divisió en el poble de Maria. Es sempre el mateix lema
el del ric, del baldufer, del fals, contra el poble: «divideix i
guanyaràs»; en contra del lema que mantenia el poble de
Maria: «la unió fa Ia força». Era objectiu primordial dest-
ruir aquesta unió per fer víctima, culpable i pecador a
l'immaculat poble marià. EIs posseïts pel mal i els seus
seguidors se'n rentaven les mans com en Pilat i deixaven
que el poble es destruís a ell mateix.

A quina banda i a favor de qui es trobava el clergat?
Preferiria que a n'això ho digués un altre per allò de no
apedregar les pròpies teulades. A dins el temple parroquial
de Maria i prop de l'altar major hi ha uns noms reveladors.
Les llistes de donatius amb noms i llinatges també diuen
alguna cosa. I Ia repetida frase que diuen que deien els
vividors al rector: vostè demani al poble i el que Ii falti l'hi
donarem nosaltres, ho diu tot. Segurament uns capellans
es deixaven dur per aquesta hipòcrita falsedat i altres no.

Avui en dia, el poble de Maria, destapant i
desenpolvant les arrels dels seus nobles padrins, d'aquells
que lluitaren pacíficament pel seu poble i aconseguiren Ia
llibertat, com si s'haguessin reencarnat i tornat néixer,
encara amb una mica de por, però amb força democràtica,
diuen i manifesten el que volen: unitat, netedat de
pensament, solidaritat, cartes obertes i blancura de gestió
municipal.

Segur que el poble de Maria té avui el que fa temps
es mereixia: un equip de govern del poble i pel poble, un
Ajuntament obert a tothom, uns diners gastats a favor del
poble. Un Ajuntament manejat per ell mateix i pel poble
de carrer i no un equip manejat per figures negres, invisi-
bles, que, com vampirs, xupaven Ia sang a Ia magror po-
pular.

Naturalment, aquest és un camí difícil. La
democràcia no mata, no venç l'enemic, sinó que,
senzillament, tracta de convèncer-lo.

Pere Fons
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LA FULLA DE LA MALA SEMBRA
Us assegur que em va xocar i que em vengué de

nou. Jo que em felicitava, com a bon marier, per l'exemplar
caminada que seguia Ia campanya electoral, que, així com
anava acostant-se a Ia meta, es veia seny per onsevulla es
giràs. Però tristament he de confessar que seguesc sent un
ilús. No. Per desgràcia, el món no és comjo el somniava.

Per tant, gràcies a «FENT CARRERANY», una
vegada més, puc exposar amb tota claretat el que tenc a
dir, que és molt, referent a Ia distribució -d'amagat i en
nocturnitat- d'uns paperots, a totes les cases, que l'únic
que demostrà és Ia poca categoria moral que tenen els autors
o inspiradors d'aquestajugada.

1, si al començament dic que em va xocar, és perquè
m'havia agradat molt l'interés que tots els partits
desplegaren prometent una lluita forta, però civilitzada i
respetuosa. Quan vaig veure -i d'això fa més d'un any-
sortir del «bunker» «l'artilleria pesada» i emplaçava, a
poc a poc, les posicions estratègiques, vaig entendre que
«L'estat Majoo> no es fiava de Ia infanteria i que aquesta
vegada s'utilitzarien les forces d'èlit com fan els bons
estrategues. I això em va agradar. Sa lluita cara a cara és
cosa de demòcrates. Entenc que s'ha d'acusar, però s'ha
de donar opció a l'adversari perquè es defensi. I així és
com s'actuava des del començament de Ia campanya. 1
vénen els mitins, concentracions i festes de carrer, tot anava
de meravella. Es veia gent de l'altre bàndol degustant les
torrades i pastissos de les ofertes que cada partit tengué a
bé obsequiar al poble. Es va ballar a Ia plaça sense mirar
el color del company. I, fins i tot, els polítics grossos pareix
que es posaren d'acord a l'hora de discursar,ja que no ens
donaren "Ia lata". Solsament es limitaren a alabar-se un
poquet. Aquests detalls m'indicaren -ja he dit que som un
ilús- que sa DEMOCRÀCIA havia arrelat. Però arribà Ia
nit del dia 26. Fins aquell moment, com he dit, tot seguia
honestament i les meves càbales respecte del resultat es
decantaven per un 4-4, amb els independents al mig. 1
aquest pronòstic, confès, no em contentava poc ni mica.
Però, arribada Ia nit de 26, en poc temps vaig canviar de
pronòstic. 1 que llamps passà aquest vespre perquè
canviasen les enquestes? I com que no m'agrada deixar
els interrogants a l'aire, contest: - Passà que voltant Ia
mitjanit, per l'obertura de les persianes de casa, unes mans
misterioses deixaren caure un paperot escrit en tan mala
llet que, en aquell moment, més ben dit, després de llegir-
lo, vaig exclamar: JA TORNAM TENlR EL 5-3!. AL-
TRA VOLTA, GOLEJADA! Perquè si el que volia el PP
era confondre l'electorat, el que aconseguí (Ia ignorància
és mala companya i aquesta gent no sap que els mariersja
no es xupen el dit) fou el que es diu «BOOMERANK», o
sia que el tret els sortí per Ia culata i com aquell mal caçador

que, pensant matar una perdiu, destroçà un puput que hi
havia darrera.

I ARA ANEM A DONAR UN REPÀS AL DlT
ESCRlT

PROMESES:
Tothom sap que no hi ha cap govern que, al final de

Ia seva administració, hagi pogut complir el 100 per 100
les obres anunciades. Exigir tal cosa és pura
DEMAGÒGIA .

SA GLOSSA:
Però, si no s'avé ni s'encontra. Hi ha una regla que

es diu RlMA.
ENDEUTAMENT:
MaI d'empressari que no s'arrisqui a endeutar-se.

Se conta que hi hagué un batle que, per no endeutar
l'ajuntament, deixà de comprar, per un preu de saldo, Ia
finca de SON ROIG. Us n'adonau de Ia riquesa perduda?
Que no val avui Son Roig, això si que és un pecat.

Demanau a on s'han invertits els 22 milions d'lVA.
O és que no heu sentit dir mai allò de que qui tengui ulls
que miri. No hi ha més cec que el que no hi vol veure.

I, ara, sa més grossa: de l'any 91 al 94, afirmau,
l'Ajuntament solament ha invertit 6.900.000.1 aquí pareix
que s'ha d'haver produit el miracle dels pans i dels peixos.
Dic això perquè si per menys de 7.000.000. de pessetes,
en 4 anys, aquest ajuntament ens dóna tot el que tothom ha
vist en qüestió de serveis i demés atencions, AL.LELUlA!.

VENEN O NO VENEN DOBLERS DE FORA?
Només faltaria això! Aquest ajuntament encara no

és una república independent. Naturalment que vénen diners
de fora. Al mateix temps que vénen funcionaris, metges,
infermeres, dentistes, capellans i obrers marroquins. 1 ben
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vinguts sien. El que passa és que el PP confon, mescla, en
fa de tot un bolic, entre govern i partit. NO ES AlXÍ. El
batle de Maria és el batle de TOTS els mariers. El president
del Consell Insular és el president de tots els mallorquins i
el president de Ia comunitat autònoma el president de tots
els balears, encara que no ens agradi. Es per demés que
intenteu confondre o distreure.

ALTRES ANOMALIES
Remolcar les diferències que hi pugui haver hagut -

problema, per cert, resolt al seu degut temps- entre el batle
i el secretari, és anar de mala fe (és estrany que no hi fiqueu
allò del «robatori»dels plànols).

«ACTUACIONS QUE PAREIXEN IL·LEGALS»,
deis, però s'haurà vista ximplesa més ridícula!

PAREIXEN...!Vengaja!
«TOLERÀNCIA D'UN XALET A SOL

RÚSTIC». I a on anam. si a Maria, començant pel
capdamunt de Sa Raval, passant per les places i acabant a
Son Perot, tot és una BUNYOLARIA» d'obres il·legals, i
aquest batle solament fa quatre anys que administra. No
volgueu fer riure. Un poc més de formalitat. Endemés o no
sabeu que aquesta obra fa més de 10 anys que estava mig
feta.

Ben aposta he deixat pel darrer l'assumpte del solar
de Villalonga. Us proposau confondre els mariers ija us
he dit que us tirau terra a damunt, ja que el marier no és
«tonto». Deixau interrogants a l'aire perquè els mal pensats
aprofitin les vostres tortes intencions, lja que us agraden,
anem d'interrogants. Per exemple: -en temps passats,
l'Ajuntament de Maria -en bona hora- va decidir traslladar
Ia Casa de La Vila a Ia plaça principal, però per cumplir
tal decisió era obligat comprar una casa que era propietat
d'uns familiars del batle que a les hores comandava el
Consistori. Idò bé, es comprà aquella casa sense anar a
pensar que els desconfiats de torn, els que van de mala llet
pel món, els que cerquen ossos al lleu, podrien imaginar-
se «bubotes», al contrari dels que presumim de cristians;
els que no volem pels altres el que no voldríem per nosaltres
mateixos, que solament demanam: -QUl Hl HA SORTIT
GUANYANT 1 QUI HI HA SORTIT PERDENT?-1 en
lloc de deixar l'interrogant a l'aire contestam rotundament:
-Hi ha sortit guanyant tot el poble de Maria que avui dis-
fruta d'una casa de Ia vila digna i a Ia plaça. I hi ha sortit
perdent el propietari de Ia casa que ha perdut Ia propietat
que, avui, tendria un valor de mil per un.

I ara comparem. Resulta que actualment s'ha repetit,
quasi calcat, una operació idèntica: -l'ajuntament acordà
obrir el camí que va des del carrer de l'Escola de d'Alt al
de Villalonga, i per complir aquest acord era indispensa-
ble comprar un solar que -mira quina coincidència!- era
de propietat d'uns familiars del batle actual. I com que
l'Ajuntament no tenia per què tèmer als mal pensats als
que em referia abans, aquells que sempre van de mala llet

pel món, aquells que, SI, voldrien pels altres el que no
admeten per ells, comprà el solar i obrí el carrer. I aquí les
persones de bona fe han de fer Ia mateixa pregunta: - QUl
HI VA SORTlR GUANYANT 1 QUl HI VA SORTlR
PERDENT? 1 no deixant l'interrogant en l'aire, sinó
contestant noblement, hem de dir: Hi han sortit guanyant
tots els confrontants que han vist com terrenys que no valien
dues dècimes, avui pot disfrutar d'una via més de
comunicació. I ha sortit perdent el propietari deI solar, ja
que aquest ha desaparegut, terreny que, dia a dia, hagués
augmentat de valor.

Si cont aquestes coses (assegur que em fa pena
haver-ho de relatar) és perquè he sebut que el matí del dia
de les eleccions uns quants mal intencionats volgueren es-
campar brutor -supòs que hauran perdut l'esperança de
guanyar honestament les eleccions-, menyspreuant Ia
intel·ligència dels mariers, que, com he dit,ja no es xupen
el dit. No, amics meus del PP, quan deis: «JACOMENÇA
A SER HORA D'OBRIR ELS ULLS», supòs que
pensaríeu que Ia gent va aclucada com un temps les bèsties
damunt l'era. I si baixàssiu dels núvols comprovaríeu que
els mariers ja no van de xotets de cordeta. 1 quan deis:
«QUI SEMBRAVENTS RECULLEIXTEMPESTATS»,
el poble us contesta: «QUI SEMBRA MALA LLAVOR,
EL QUE RECOLLEIX ES POCA COSA.

I punt, com diria aquell meu antic «camarada» don
Manol.

1 per no ser menys, em despediré amb una glosa:
UN JOVENT QUE ESTA PRES
D'AMORS I NO HO PASSA BE
ES COM EL NOSTRE PP
QUE S1HA ENAMORAT DEL 3
I no us enfadeu. Siau bons al.lots, que no us ne

penedireu.
El vostre amic que, noblement, s'atreveix a discor-

dar de vosaltres.
Miquel Oliver Roig
Primerdejuny de 1995

CARTA D'AGRAÏMENT

Volem donar les gràcies a certs membres de Ia can-
didatura d'Independents (de qui?) per fer-nos propaganda
post-electoral. Pot ser molt útil per d'aquí a quatre anys
treure majoria si segueixen parlant tant de nosaltres.

Al nostre diari de campanya ja vàrem deixar clar
que els ocellets i les floretes també compten, maldament
no els donin aigua!

#X milions de gracies#

Les dones d'ERC.
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ELS INDEPENDENTS DE
MARIA A LA SALA

EIs vots dipositats dins les urnes el passat dia 28 de
maig varen decidir que els Independents de Maria aconse-
guíssim un regidor a l'Ajuntament de Maria per aquests
propers 4 anys. La majoria dels votants del nostre poble
dipositaren les paperetes del PSOE dins les urnes i en Ra-
fel Oliver serà el nostre batle fins al 1.999. Enhorabona a
ell i al seu equip per haver sabut aglutinar a tant de gent
amb Ia seva feina i manera de fer les coses.

AIs altres 115 votants de Ia candidatura dels Inde-
pendents de Maria vull dir-los que no els decebrem i de-
fensaré el veu vot amb el mateix entusiasme que si ha-
guéssim estat els guanyadors de les eleccions. Després de
8 anys amb representació a Ia Casa de Ia Vila i d'haver de
lluitar democràticament amb partits de nivell estatal és una
satisfacció i al mateix temps un compromís aconseguir un
regidor. Seguim vius i amb ganes de tirar endavant. Ens
esperen quatre anys de feina dura, d'oposició constructiva
i ferma. Volem dur a l'Ajuntament l'esperit del nostre pro-
grama electoral i ens esperen hores de feina. Tantjo com

als meus companys estem a Ia disposició dels mariandos i
mariandes per millorar el nostre poble i recollir les seves
inquietuds i problemes i pujar-los a Ia sala de plenaris per
ser debatuts.

La nostra feina passa per Ia realització del nostre
programa i els compromisos que agafàrem a Ia carta que
rebéreu a ca vostra.

Cada mes a les pàgines de FENT CARRERANY po-
dreu seguir Ia nostra activitat i Ia de Ia resta dels grups
municipals, així com una reproducció de l'acta dels plena-
ris que es celebrin. La nostra intenció és que els plenaris
siguin els màxims possibles i tenguin Ia màxima publicitat
a fi de què tots els veïnats puguin acudir a ells.

Rafel Oliver, damunt Ia teva esquena tens una gran
responsabilitat. En aquests quatre propers anys ens tendràs
el teu costat en tot el que honestament creiem positiu pel
poble de Maria. Quan honestament creiem que no sigui
així Ia nostra oposició serà constructiva i ferma i Ia nostra
crítica anirà acompanyada d'una proposta alternativa o
una modificació per a millorar-la.

Gràcies per Ia vostra confiança.
Jaume Mestre.

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

COM CERCAR FEINA
A l'article publicat en el número anterior de Ia re-

vista, començàrem per presentar-te una sèrie de
consideracions prèvies que has de plantejar-te abans de
cercar un lloc de feina. En aquest exemplar continuarem
exposant Ia inscripció a l'oficina de l'INEM, com una de
les passes a fer a l'hora de cercar feina:

- Inscripció a l'oficina de l'lNEM.
- Anuncis a Ia premsa.
- Iniciatives pròpies.
- Informa a les persones conegudes de Ia teva recerca de
feina.
- Feroposicions.
- Les borses de Treball

INSCRIPCIÓ A L'OFIClNA DE L1INEM
Lloc:
- T'hauràs de presentar a l'oficina de Treball que et
correspongui per domicili, presentant-te personalment.

L'Oficina de Treball facilitarà un volant o targeta
justificativa que hauràs de presentar quan trobis feina.
Requisits:
- Esser espanyol o nacional de país membre de Ia CE, així
com cònjuge o fill menor de 21 anys, o major d'aquesta
edat a càrrec d'un nacional comunitari que tingui
nacionalitat no comunitària.

- Esser treballador no comunitari, en possessió d'un permís
de treball en vigor i a qui Ia direcció Provincial de Treball
i Seguretat Social concedeixi certificació expedida per
aquesta finalitat sempre que reuneixi els requisits
necessaris.
- Estar en edat laboral: més de 16 anys.
- No estar impossibilitat per al treball.

Documents que has d'aportar:
- DNI, Targeta d'ldentitat o Passaport en vigor i, si escau,
el visat corresponent.
- Certificació corresponent de Ia Direcció Provincial de
Treball i Seguretat Social, si és el cas.
- Cartilla de Seguretat Social en cas d'haver treballat amb
anterioritat.
- Justificant de titulació professional o acadèmica si se'n té
alguna.

NORMES QUE HAS DE TENlR EN COMPTE AMB
L1OFIClNA DE TREBALL DE L'lNEM

EIs demandants de treball inscrits en una oficina
d'ocupació hauran de:
- Renovar periòdicament Ia demanda a l'Oficina de Treball
en les dates que prèviament se t'indiquin.
- Presentar-te a l'Oficina quan siguis citat per això.
- Comunicar Ia teva col·locació o el resultat de l'entrevista
amb l'empresa a Ia que se t'ha enviat.
- Comunicar les modificacions de les teves característiques
professionals (realització de cursos, obtenció de títols, etc)

(Continuarà al proper número)
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CARRERANY ESPORTIU
FUTBOL CLUB MARIENSE

Ha acabat Ia temporada futbolística per al Mariense,
desprès de 34 partits, i entre 18 equips, el nostre Mariense
ha quedat en el lloc onze. Si bé els darrers partits han estat
guanyats per golejades de mitja dotzena, tant a l'Alqueria
com al Campanet, a Ia classificació adjunta es pot veure
així com ha quedat definitivament.

Quant a l'aspecte econòmic, com cada any ens ha
vengut benjust, tenint en compte que l'Ajuntament ens va
aconseguir uns equipatges nous; també s'han de tenir en
compte les empreses que han contribuït posant publicitat
al Camp de Futbol.

Com a punt final de Ia temporada, ens reunirem el
passat dia 10 dejuny al Restaurant SA CREU, de Petra.
Una cinquantena de persones; directius,jugadors, dones i
al lotes. Varem tenir un bon sopar i, acabat el mateix, hi va
haver els parlaments de rigor. Començà el President Esteve
Mas, agraint Ia col laboració dels directius i amb especial
dedicatòria a na Carme i na Bàrbara; important feina Ia
que s'ha feta, cobrant entrades, rifant cuixots i procurant
aplegar el màxim de diners per dur endavant Ia part
econòmica del club. El President també agraí alsjugadors,
tant l'assistència com l'esforç realitzat, però els recriminà
les faltes d'assistència als entrenaments; per acabar va dir
que estava molt cansat i que havia decidit deixar el futbol;

Sopar de cloenda de Ia temporada

despès de tants anys de dedicació, volia deixar Ia
Presidència així com els entrenaments.

Li va prendre Ia paraula en Pedro Font, que ha estat
l'entrenador de mitja temporada endavant. En Pedro troba
que, donada Ia qualitat delsjugadors, el lloc en què havien
quedat no era el que corresponia, perquè els ha faltat Ia
constància en els entrenaments i les ganes qualque
diumenge.

Com a record de Ia temporada es va obsequiar els
presents amb una foto delsjugadors.

Ja ben contents, va acabar el sopar; més d'un va
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EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC

ña Na Tea 50 34 22 6 6 88 39
RW. La Victoria 49 34 20 9 5 79 38
S'Hom 49 34 22 5 7 80 39
SorvVèrt 45 34 20 5 9 87 41
SonCtetem 44 34 19 6 9 84 43
Uuchmayor 42 34 19 4 Il 8247
Sano Maria 41 34 17 7 IO 68 49
VaWonossaAt;38 34 15 8 Il 5439
Patronato 37 34 14 9 Il 8257
Collerense 37 34 14 9 Il 6249

I Mariense 30 34 12 6 16 68 85 |
|w. Bufala 28 34 9 IO 15 60 79
Campanet^ 25 34 9 7 18 49 74
Arfefty 24 34 6 12 164072
Uorent 24 34 IO 4 20 44 86
Alquería B 34 8 7 19 41 70
ÇabDor IJ 38 4 I 25 40110
Juger ; * 34 2 5 27 28119

Classificació final de Ia temporada 94-95

(CLUB CICLISTA DE MARIA
DE LA SALUT\^ ^

SOM ELS MILLORS

Som el millors equip del Pla de Mallorca. Ho hem demostrat

seguir Ia festa a Ia plaça i a qualque Pub de Sineu.
De cara a l'any vinent, ja en parlarem. Hi ha temes

com trobar una directiva nova, amb els mateixos delegats
o d'altres de nous, el delicat tema del Bar...

ASSOCIACIÓ DE CLUBS DE FUTBOL DE
BALEARS,

s'està creant una Associació de Clubs de futbol, amb
Ia intenció de defensar els interessos dels Clubs davant Ia
Federació, ja que exprimeix les butxaques dels Clubs que
Ia formen. Aquesta Associació està formada per equips de
totes les categories. Com a representants de segona regio-
nal hi ha En Tomeu Torres del Valldemossa i Pep Ferriol
del Mariense. Hi ha Clubs de molt de pes com puguin ser:
At. Baleares, Recreativo La Victoria, Calvià, Ferriolense,
La Unión, P. Ramon Llull. Ens reunim totes les setmanes
i ja ha estat constituïda davant notari, i ha estat presentada
al Govern Balear per el seu enregistrament.

Pep Ferriol.

i

9. Pep T. Genovart Fonthisa 5.09.10
10. Valeriano Martínez PauGomer 5.09.56
17. Jaume Macias Fonthisa 5.13.01
18. Biel Miralles Fonthisa 5.13.43
1 9. Joan Abraham Fonthisa 5.15.14
21. Carles Abraham Fonthisa 5.15.38
29. José L. García Fonthisa 6.00.27

a Ia Xl edició. EIs nostres ciclistes han estat els grans
protagonistes de Ia cursa des del primer dia. A Ia sèrie
bona, pera a aficionats, especials ijuvenils ho hem guanyat
pràcticament tot:

lerjuvenil:
leraficionat:
lerespecial:
Ia etapa:
5a etapa:
Regularitat:
lerequip:

Jaume Macías
Antoni Porras
Sebastià Ripoll
Antoni Porras
Sebastià Ripoll
Antoni Porras
Maria de Ia Salut

A Ia segona sèrie, per a veterans, el nostre
representant més qualificat, Manuel Fernández, no ha pogut
participar a totes les etapes i, a més va patir una neumònia
i una caiguda que el deixaren molt distant del seu millor
estat de forma fisica. Malgrat tot, va guanyar l'etapa rei-
na, a Bonany, i Miquel i Tomeu Arbona han estat sempre
al grup capdavanter de Ia cursa. La classificació ha estat
aquesta:

La classificació general individual, pel que fa als
nostres representants ha quedada de Ia següent manera:

1. Antoni Porras
2. Sebastià Ripoll
3. Antoni Mulet
4. Toni Mascaró
5. BernatVicente
6. Antoni Font
7. Rafel MuIet
8. Martí Ferriol

Fonthisa
Fonthisa
Sineu
Vilafranca
Fonthisa
Fonthisa
Sineu
Sineu

5.06.09
5.06.12
5.06.31
5.07.42
5.07.53
5.07.54
5.07.56
7.08.09

1. Xisco Llompart
2. Toni Figuerola
3.FerminAndres
4. Rafel Ferriol
8. Tomeu Arbona
9. Miquel Arbona

Sineu
Sineu
Pau Gomer
Sineu
Fonthisa
Fonthisa

5.36.14
5.37.37
5.37.52
5.38.24
5.41.52
5.42.13

El sopar de cloenda i lliurament de premis i trofeus
es va celebrar el dijous dia 15 dejuny al Restaurant Es
Cruce de Vilafranca amb Ia presència del màxims
representants de La Caixa i del Ajuntaments de Ia nostra
comarca. Rafel Oliver, Batle de Maria va ocupar un lloc a
Ia taula presidencial. Finalitzat aquest acte, el secretari
del Club Ciclista Maria de Ia Salut, Tomeu Arbona va
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anunciar Ia seva decisió de retirar-se de l'organització del
PIa de Mallorca.

DOS DOBLES A INCA

Després de finalitzar el Pla-95, les competicions per
a socials han tengut per escenari Ia ciutat d'lnca. El
diumenge dia 18 al polígon industrial fórem els màxims
dominadors ja que guanyàrem les dues curses. Manuel
Femàndez a veterans i Sebastià Ripoll en aficionats. Quinze
dies després, amb motiu de les festes de Ia barriada de
Crist Rei, Manuel Fernàndez tornà a guanyar després de
prendre volta a tots els participants, mentre que un altre
dels nostres, Bernat Vicente, resident a lnca, va guanyar
l'altra cursa arrodonint una gran actuació.

VICTÒRIA MONTIEL,
CAMPIONA DE LES BALEARS

Victòria Montiel segueix essent una de les deportistes
amb més projecció de Ia nostra localitat. Així ho va de-
mostrar el passat diumenge dia 18 dejuny a Sa Indioteria
al campionat de les Balears on va aconseguir Ia primera
posició de les fèmines cadets. Aquest campionat no és el
primer del seu important historial i estam segurs que tampoc
serà el darrer. Enhorabona.

DANIEL ESTARELLAS ABANDONA

Encara no ens ho podem creure. Daniel Estarellas,
un esportista amb un impressionant historial, tant a nivell
insular con nacional i amb unes grans possibilitats de cara
al futur, ens va sorprendre a tots quan,ja fa més d'un mes,
ens va anunciar que abandonava Ia pràctica del ciclisme
de competició. Ens va assegurar que no hi havia res que
dir del Club Ciclista de Maria i que si alguna vegada
retornava a Ia competició ho faria amb els nostres colors.
Des d'aquí volem manifestar el nostre més gran disgust
per haver perdut un gran esportista. No ens volem despe-

TORNEIG FUTBOL SALA - 1995
Un any més tornam tenir torneig de futbol sala. El

proper cap de setmana començaamb Ia primera jornada
que teniu a continuació. Les demés jornades encara no
s'havien publicat, en el moment de tancar l'edició.

JORNADA N 1
Divendres, 7 dejuliol

21 h. Ciutadans - Construccions Joan Carbonell
22 h. Esports La Vila - Taller Guillem Mestre

Dissabte 8 dejuliol
20 h. Cop de Gas - Barralets
21 h. Quintos - Sa Pandilla
22 h. Bar Sa Plaça - Sa Penya Barcelonista

Descansa : Pintures Florit.

NORMES BÀSIQUES:
- Màxim 12jugadors perequip.
- S'han d'inscriure a Ia primerajornada.
- Jugadors de fora poble han de dur D.N.1.
- Reglament Federació Futbol SaIa.
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