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Poc abans de tancar aquesta edició de Ia revista del
mes d'agost ens arriba Ia notícia de Ia sol licitud, per part
d'un dels propietaris de Ia fmca de Montblanc, de parcel
lació de part de Ia possessió. Són 12 les parcel lacions
previstes. Fins aquí res a dir. Ara bé, si això ha de ser el
primer pas per, emparats en Ia legalitat sobre
l'edificabilitat en nuclis rurals, promoure un nou nucli
urbà, no hi podem estar d'acord de cap de les maneres.
Volem creure que l'actual majoria municipal, que es
destacà per Ia seva oposició al primer intent d'urbanitzar
Ia fmca, es mantindrà escrupolosa amb qualsevol intent
de disfressar aquesta parcel lació, amb Ia configuració
d'un nucli urbà nou, o amb Ia dotació dels serveis que
així ho possibilitassin en el futur.

La transparència en totes les decisions que es
prenguin sobre el tema, així com Ia capacitat de decisió
que el Consistori ha de tenir en Ia configuració del seu
ordenament territorial ha de ser clar i d'acord amb les
premisses que varen dur a Ia requalificació de Montblanc
com a zona rural, fora de l'especulació i de Ia pressió dels
nous urbanitzadors.
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AUTOESTIMA
Com anunciàrem el mes passat, el doctor Oriol Pujol,

un psicoterapeuta català, jesuïta, casat a l'índia, on viu
des de fa 35 anys, impartí un curs d'autoestima a Can
Gaspar de Maria de Ia Salut. EIs participants eren 17 per-
sones de distinta edat, nacionalitat, sexe i lloc de Mallor-
ca.

Direm que l'autoestima és el concepte que cada per-
sona, nin, adolescent i gran té d'ell mateix.

EIs puntals de Ia seguretat individual són Ia vàlua
personal i l'estimació pròpies.

La vàlua personal significa confiança en el
funcionament de Ia meva ment, en Ia meva capacitat de
pensar i entendre, d'aprendre d'elegir i agafar decisions;
confiança en Ia meva capacitat per entendre els fets de Ia
realitat, que entren en l'àmbit dels meus interessos i real-
itats; en creure en mi mateix.

L'estimació pròpia serà reafirmar-me en Ia meva
vàlua personal. Es una actitud positiva cap el dret de viure
i ser feliç. Es reafirmar de manera apropiada els meus
pensaments, els meus desitjós i necessitats. Es un sentiment
que expressa que l'alegria i Ia satisfacció són drets naturals
innats.

Diríem que els sis pilars de l'autoestima són:
- La pràctica de viure conscientment.
- « « d'acceptar-se a un mateix
-« « d'assumirlaresponsabilitatd'unmateix.
- « « de l'autoafirmació.

- « « de viure en propòsit
- « « de Ia integritat personal.
Durant aquest curs hem fetes pràctiques per conèixer

més Ia nostra autoestima i com millorar-la:
- Conèixer les nostres dependències.
- Com alimentar les nostres necessitats bàsiques des

dels altres i des de nosaltres mateixos.
- Com ens valoram en els distints àmbits de Ia nostra

vida.
- Entre les vàries fantasies, sobre les quals poguérem

pensar i reflexionar durant aquest curs, vos convidam a Ia
fantasia de l'àguila: Hi havia un pagès que tenia un corral
de gallines. Aquestes ponien ous, covaven i naixien pollets.
Però un bon dia va passar que, entre els ous de les gallines
hi va comparèixer un ou d'àguila. L'aguileta va néixer
amb els pollets i estava contenta de viure i créixer amb
ells. Però un dia va passar per allà un home del bosc i Ii va
dir a l'àguila: tu que hi fas aquí! Si tu ets Ia reina del bosc
i les altures! Tu has nascut per volar i ser lliure. VoIs sortir
a conèixer el món? L'àguila contestà que no, que es trobava
còmoda, que vivia molt bé en el galliner i no volia volar.

Pssats dos mesos més, l'home del bosc tornà passar
pel corral i va observar que l'àguila havia crescut molt,ja
destacava entre els polls i Ia va tomar convidar a sortir del
corral. ElIa Ii tornà dir que vivia molt bé entre les gallines
i els galls, que Ii donaven menjar i aigua i no es volia moure.

Al cap d'un temps, l'home del bosc va tomar passar

per allà i Ia tornà
convidar a sortir del
corral i ella I i
contestà que ara ho
voliaprovar. L'home
del bosc Ia va pujar
a una muntanya molt
alta i l'àguila es posà
damunt el seu braç.
L'home Ii donà un
parell de voltes per
agafar força i
Paguila prengué el
vol. No va tomar pus
al galliner.

Carai! M'ho
hagués perdut tot si
no surt des corral!

Franciscà Jordà
Franciscà

Montamarta
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ESPLAI: DIARI D'UNA ACAMPADA
Aquest any el grup

d'esplai Es Rebrot va concloure
Ia temporada 94-95 amb Ia tra-
dicional acampada. Enguany
ens desplaçàrem a un dels llocs
més emblemàtics de l'illa: Lluc.

Després d 'uns dies
d 'ac t iv i ta t per part dels
monitors, per tal de preparar els
detalls i tota Ia resta de coses
que comportaria l'acampada, el
passat 21 dejuliol nins. pares ,
monitors i cuineres, ens diri-
gíem cap a Lluc.

Quan fórem allà, amb
l 'a juda dels al . lots,
descarregàrem tot el material i
ens disposàrem a iniciar el que
seria una gran acampada.
Començàrem distribuint els

nins per tendes fent unjoc: havien de trobar una targeta de
color amb el seu nom, cada color era un grup de nins que
dormirien plegats durant tota l'acampada. Muntàrem les
tendes, llavors vam fer grups per les feines (aquests
s'anaven tomant segons les tasques: cuina, banys, exteriors,
etc.); tot seguit, anàrem cap a les dutxes (l'estat d'aquestes
tenia molt que desitjar, i no parlemja dels banys...) Després
del típic trampó de cada any, vam fer Ia primera vetllada.
Enguany l'acampada es va convertir en territori indi i els
nins estaven agrupats en famílies índies. Així, el primer
vespre van haver de cercar les plomes del gran cap de Ia
tribu índia que s'havien perdut. Una vegada trobades totes
les plomes, el gran cap ens saludà i ens agraí Ia feina feta.
1 per celebrar-ho van ballar Ia seva dansa. Tot seguit es va
obrir un debat entre ianquis i indis: Ia meitat defensaven
una part i l'altra meitat, l'altra. EIs ianquis volien cons-
truir un tren i volien ocupar part de les terres dels indis i
aquests no ho volien. La cosa va quedar una mica a l'aire
perquè cap de les dues parts es posà d'acord; aquí posàrem
punt i fmal i ens anàrem a dormir.

L'endemà, el dissabte, ens aixecàrem a les vuit, i
amb un monitor férem Ia primera classe de gimnàstica de
l'acampada. Suats i morts de gana ens disposàrem a
berenar. 1, quina fou Ia nostra sorpresa aquell matí? Dons
que un grupet d'abelles van venir a visitar-nos quan fitaren
els pots de confitura per sobre les taules, es veu que Ia
cosa els agradava i cada matí van venir a veure'ns...

El taller d'aquest matí consistia en construir les
tendes d'indis. Cada família tingué canyes, paper i pintures
per fer Ia seva tenda índia; llàstima del vent que hi va haver
després. Ja n'havia tirat algunes per terra. Acalorats anàrem

cap a Ia piscina, on disfrutàrem d'un bon bany. Després
anàrem a dinar i quan vam haver descansat, arribàrem
fins a Ia cometa dels Morts. En sortir berenàrem i tornàrem
al campament per dutxar-nos i sopar. La vetllada del
dissabte consistia en una gimcana on els nins cada vegada
que no superaven una prova o una pregunta, havien de
menjar una tallada de meló. ( N'hi va haver més d'un que
es va haver d'aixecar a Ia nit).

El diumenge erajomada d'excursió. Ens aixecàrem,
vam tornar fer una mica de gimnàstica i després d'haver
berenat preparàrem les motxilles i els panets per partir
cap a son Llobera. Allà vam dinarijugar una bona estona.
Fins i tot rebèrem Ia visita d'una ovella que s'havia escapat
de Ia guarda, es veu que tenia gana i s'acostà a nosaltres.
Aquest animaIet fou Ia diversió de més d'un, fins i tot alguns
s'atreviren a torejar-la. Fou molt divertit. Morts i rebentats
arribàrem a Lluc i ens menjàrem un gelat. La dutxa ens
féu reviscolar i anàrem a sopar. La vetllada que ens
esperava aquesta nit estava envoltada de misteri. Amb
molta poca llum i amb les orelles ben obertes escoltàrem
Ia història de Lluc i Ia del Salt de Ia BeIIa Dona. Totes
dues històries estaven un poc modificades. Ja una mica
atemorits, una nina del grup de les grans s'atreví a contar
algunes històries de por que no agradaven gaire i que
creaven un cert ambient de temor entre tots. Després anàrem
a veure les estrelles i un dels monitors s'encarregà d'esp-
entar-nos una mica més, però acabàrem Ia vetllada ballant
idivertint-nos.

El dilluns, després de Ia gimnàstica, una monitora
ens féu una petita classe d'aeròbic amb Ia qual ens ho
passàrem molt bé. En haver berenat, anàrem a fer-nos els
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vestits d'indis i índies que havíem de dur posats a Ia nit per
fer Ia gran festa. Tornàrem anar a Ia piscina a refrescar-
nos i a l'horabaixa vam pintar camisetes com a record de
l'acampada. Després del sopar començà Ia gran vetllada.
El gran cap de Ia tribu índia ens saludà i ens digué que
s'alegrava de veure'ns allà reunits. Cada família índia ens

contà Ia seva història i ens ballà Ia seva dansa familiar.
Després va aparèixer el bruixot de Ia tribu que ens féu
riure una bona estona. Ens digué que havia preparat una
poció màgica i que per elaborar-la havia mort sis someres
velles. Una mica sorpresos pel conjunt de Ia mescla i del
conjur que llevava els mals esperits, tots els nins van beure
d'aquella beguda. El bruixot
també s'encarregà de desta-
par alguns secrets dels nins,
cosa que no s'esperava.
Des-prés el gran cap ens
obsequià a tots amb un co-
llar i un «xup», i tots,
contents, ens anàrem a dor-
mir. Era l 'última nit que
passaven al campament.

Però Ia dormida no
durà gaire perquè els
monitors, sobre les tres de
Ia matinada, ens
encarregàrem de despertar
els nins dient-los que hi
havia hagut un eclipsi i que
era hora d'aixecar-se. Vam
fer gimnàstica i aeròbic, una
mica d'adormits, és clar, i
els que tenien torn de cuina

ja començaven a posar taula, fins que els vam dir que era
una broma i que podien anar a dormir. Molts d'ells no
s'havien assabentat del que havia passat, altres ballaven
d'adormits i altres s'enfadaren una mica... El matí tothom
tenia son, però així i tot berenàrem i desmuntàrem les
tendes. La cosaja s'acabava... Cap el migdia començaren

a arribar els pares i Ia resta
de familiars, i, tots plegats,
dinàrem i gaudírem d'una
gran paella, d'un bon tassó de
gelat i del pastís que feren els
monitors.

Així doncs, el dimarts
horabaixa tothom ja era a
Maria recordant i contant les
històries i les anècdotes d'una
acampada ben divertida i molt
entretinguda.

Des d'aquí volem do-
nar les gràcies a les cuineres
que un altre any ens han
tornat oferir els seus millors
serveis (uns menjars
deliciosos,...). També agraïm
l'ajuda d'algunes de les

al.lotes més grans de l'esplai per Ia tasca que han fet durant
aquests cins dies, que no ha estat poca i a tota Ia gent que
ens ha ajudat d'alguna marera. Gràcies.

EIs Monitors
Jerònia Aulet
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V JORNADES CULTURALS-ESPORTIVES

Enguany, i ja en
van cinc, se celebra un
altre programa d'activitats
estiuenques. Segons el full
repartit per l'Ajuntament,
les activitats es faran del
4 al 15 d'agost. Encara que
a l'hora de llegir aquesta
revista ja serem dins del
ple de les jornades, Ia
inscripció es va obrir el
passat 26 dejuliol i es va
tancar dimecres dia 2
d'agost.

La quota
d'inscripció a les diferents
activitats és de 600
pessetes. La camiseta que
enguany s'ha repartit té un
dibuix realment atractiu
que resumeix una mica el
contingut de les activitats.

EIs tallers que més
èxits tenien a l'hora de
tancaraquesta edició de Ia
revista eren els de fer
espardenyes, el de cuina i
el de llatra. A més
d'aquests també hi havia:
diapositives infants,
psicomotricitat, pintar
damunt vidre, nusos
mariners, tennis, ball de
saló, pasta de sal, ™~~~ ~-^--.-~--.~^— '_
senyalització de sa Comu-
na, fer burballes, pintar

camisetes, enquadernació, bàsquet, estels, punt mallorquí,
volei i filatèlia.

Com a novetat, enguany es pot citar Ia marató
fotogràfica que es farà dissabte dia 5 d'agost.

Per al diumenge 6 d'agost hi ha una gimcana infan-
til. Per als grans hi ha "teca" a Ia sortida que es farà el
dimarts dia 8 a Ia Llar dels Ancians de Palma, amb
espectacle inclòs. També una visita a l'espectacle pirotècnic
"Focs a Ia Mar" que es fa a Santa Ponça és un altre dels
actes programats. Dissabte dia 12 d'agost hi haurà Rapel
a Ia Plaça des Mercat i a Ia mateixa nit Ia Gimcana per als
grans.

-"*:':„..s.--

^te^>---•™*» f̂c- «- :_^>-—•

La Marxa amb Bicicleta, diumenge dia 13, enguany
es farà fins a Ia Comuna de Maria, un lloc desconegut per
a Ia majoria de mariers i que hauria de ser acondicionada.
A Ia tomada berenar a sa Plaça. A Ia mateixa nit es farà
ball de bot. El dimarts dia 15 es clouran les activitats amb
Ia mostra de cuina.

La nostra Associació hi aporta el seu gra d'arena
amb l'exposició de pintura de Joan Miquel Lladó Ribas a
Sa Capella Fonda.

El dibuix del full informatiu és obra del pintor marier
Joan Mariando.

Segons les previsions les inscripcions seguien un
bon ritme i s'esperava una bona participació.
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MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA
ORIENTACIÓ

OPOSICIONS
LABORAL. FER

Preparar oposicions és el camí per aconseguir un
lloc de feina dins les Administracions Públiques. Mitjançant
l'oposició s'aconsegueix un treball per a tota Ia vida i això
és important, però Ia competència és molt dura i s'han de
preparar amb molta cura durant mesos o anys.

Per ser funcionari de qualque Administració Públi-
ca (organismes estatals, autonòmics o locals) has de complir
els requisits següents:
- Tenir 18 anys o més.
- Estar en possessió del títol exigit a Ia convocatòria.
- No tenir cap malaltia o dfecte físic que impedeixi el
desenvolupament de les diferents funcions.
- No estar exclòs mitjançant un expedient disciplinari del
servei de l'administració pública, ni trobar-te inhabilitat
per a l'exercici de Ia funció pública.

Les oposocions als cossos de l'Administració de
l'Estat i Ia SEguretat Social es convoquen tots els anys
mitjançant l'OPE (Oferta Pública d'Ocupació).

L'objectiu de l'OPE és Ia contractació de personal
al servei de l'Administració que està obligada a publicar
totes les pnaces vacants de tots els nivells laborals dins el
primer trimestre de l'any. Una vegada publicada l'OPE, Ia
convocatòria de cada una de les proves tendrà lloc entre
els mesos de març i juny-juliol. Les proves es realitzen
normalment els mesos d'estiu.

La convocatòria de cada una de les proves es fa
pública a través dels butlletins oficials (BOE, BOP,
BOCAIB) que pots trobar en algunes Biblioteques o al
Servei d'Informació i atenció al Ciutadà (SIAC) a Ia plaça
de les Drassanes o diferents Centres d'Informaciójuvenil,
a Ia premsa diària o per algunes publicacons
especialitzades. Finalment els departaments de personal
de les diferents Administracions Públiques també ens in-
formaran sobre les oposicions. En darrer terme has d'acudir
al butlletí oficial on es publica Ia convocatòria per trobar
el termini de presentació d'instàncies (normalment 20 dies
a partir de Ia publicació al Butlletí), requisits i temari.

Per preparar les oposicions pots fer-ho pel teu propi
compte comprant el temari a una acadèmia o a una llibreria
que el vengui.

EIs tipus de convocatòria poden ser:
- Oposició: treu Ia plaça qui obtengui Ia millor puntuació
d'una sèrie d'exàmens o proves.
- Concurs: s'estableix un barem de mèrits pel qual es puntua
Ia formació i experiència professional.

Per altra part hem de distingir entre entre Ia
convocatòria lliure, a Ia qual poden presentar-se totes les

persones que no treballin a l'administració on es convoca
Ia plaça, i Ia restringida, en què es presenten aquelles per-
sones queja treballen a l'administració que convoca Ia
plaça.

EIs cossos de funcionaris es divideixen en diversos
grups segons Ia titulació exigida per ingressar-hi. Són
aquests:
- Grup A: Títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte
o equivalent.
- Grup B: Títol d'Enginyer tècnic, Diplomat Universitari,
Arquitecte Tècnic, FPlIl o equivalent.
- Grup C: Títol de Batxiller, FPIl o equivalent.
- Grup D: Títol de Graduat Escolar, FPI o equivalent
- Grup E: Certificat d'Escolaritat.

Per a qualsevol consulta que vulguis fer sobre te-
mes d'orientació laboral i recerca de feina pots dirigir-te a
Ia Mancomunitat PIa de Mallorca, Servei de Promoció
Econòmica del carrer Hospital, 28 de Petra o telefonar al
830441 on t'atendran gustosament i amb Ia professionalitat
que el tema requereix.

Aquest article està elaborat a partir de Ia «Guia
d'Ocupació» editada per Ia Direcció General de Joventut,
Menors, i Família de Ia Conselleria de Governació i Ia
Guia d'Orientació Laboral «Cerques feina?» editada per
l'Ajuntament de Palma.
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SA XERRADETA AMB. MADÒ MARGALIDA BERGAS MAS

Cercant centenàries, persones de Maria que
s'acosten als cent anys, ens parlaren de madò Margalida
Bergas, que havia viscut molts d'anys a les darreres cases
del carrer Antoni Monjo i des de en fa uns quants viu a
Ciutat amb Ia seva família. Un horabaixet Ia visitam en el
carrer Julià Alvarez, 14 - 10. Allà Ia trobam amb Ia filla i
una neta, tota xalesta, plena de vida, clara de memòria,
agradable de tracte i de sentiments amorosos. Segons el
carnet d'identitat, va néixer el dia 14 d'agost de 1897,
però segons el registre civil de Maria de Ia Salut, tom 11,
pàg. 137, nasqué el 14 d'agost de 1996. Per tant, aquest
14 d'agost farà, si Déu ho vol, 99 anys i l'any que ve
compliràels 100.

ElIa diu que va néixer a sa Tanca, a una tanca molt
tanca en aquell temps que encara hi havia poques cases.

- I Ii feim sa pregunta de ritual i ens equivocam:
segur que anàreu a escola a ca ses Monges.

- Idò no, diu ella, vaig anar a ca n'Antònia de
DeuIosal. Allà hi venia una mestra. Jo tenia uns 7 anys i
guardava animals a ca nostra. Quan venia de pasturar-los,
els tancava al corral i me n'anava a Deulosal per aprendre
lletra.

- Vos agradava anar a escola.
* Disfrutava molt. No sé si ho feien per alabar o si era

així, però el cert és que Ia mestra deia a ma mare: és un
llàstima que aquesta nina no vagi a escola. Te bon cap, és
aprenent i podria fer-se envant.

- Es que no hi havia cap escola a Maria en aquest
temps?

- A Maria no hi havia escoles. Ses escoles que hi ha

ara es feren després.
- Com una nina creient i religiosa, deguéreu fer Ia

primera comunió?
- Com jo era nina, combregaven grandets. EIs

mateixos mestres ens ensenyaven ses quatre oracions i
combregàvem com si res, ben rentadets i sense luxe de cap
classe.

- Ja hem combregat, ha passat el temps,ja teniu 15
anys, teniu amigues i amics, com vos ho muntau?

- AIs 15 anys feia feina a fora vila.
- Be, però, endemés de Ia feina, què fèieu?

* Es diumenges fèiem es
dinar, anàvem a missa i a
l'horabaixa passejàvem amb
els amics.

_ Com era lajoventut de
llavors?

* No fèiem ses porcades
que fan ara. Tot era vedat. No
fèiem res.

* Però, i si ningú els
veia?

* No fèiem gaire cosa.
Teníem por.

* Sou molts de germans?
* Jo som Ia major de 8

germans:jo, na BeI, n'Eulàlia,
na Coloma, n'Antònia, na
Maria, en Bernat i en Pere.

* Sou una f amí l i a
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nombrosa i segur que vós, essent Ia major, féreu un poc de
segona mare.

* Feia un poc de teta, cuidava dels germans, els
rentava a ells i Ia seva robeta. Era el que normalment fèiem
les germanes majors quan n'hi havia de més petits.

* Deu ser ben cert que qualque dia us enamoràreu.
Són aquestes, coses bones de recordar per pertànyer als
més vius i vitals sentiments. Com fou tot això, madò
Margalida?

* En Jaume Pastor va dir a qui després seria el meu
home: t'he trobada una al.lota. En Jaume Mayol, amb qui
me vaig casar més tard, Ii demana: qui és? Es na Margalida
Bergas, contesta. Ja m'agrada, diu en Jaume, és vivaratxa
i feinera. Així, amb aquesta sempenta i recomanació d'en
Jaume Pastor, ens miràrem de prim compte i, a poc a poc,
ens enamoràrem de bon de veres.

* Tardàreu molt de temps?
* Poquet, poquet. Crec que el nostre festejar no va

durar més de mig any.
* Aquest fou l'únic enamorat que tenguéreu?
* No. En vaig tenir més de nóvios. Concretament en

record dos més.
Aquí Ia filIa Àngela diu: Jesüs, ma mare, això no

m'ho havíeu dit mai. No havíem sabut mai que haguéssiu
tengut més nóvios que mon pare. ElIa riu, satisfeta d'haver
destapat un secret als casi cent anys. Idò sí, diu ella, dos
en vaig tenir de nóvios i me vaig casar amb el recomanat.

Ara, madò Margalida, amb una memòria clarivident,

no gens comuna en persones d aquesta edat, recorda un
enfilall de cançons del seu temps i, sobre tot, del tema dels
enamorats, dejoves, de festejar, etc.:

Què passa de tribunal
un fadrí per una al.lota
molta volta i no Ii toca
ses vetes des davantal.

S'al.lota em vol dar entenent
que es bancs de l'església ballen
i ses muntanyes davallen
a beure aigua a n'es torrent.

Es vespre festejaré?
Això serà per ventura,
si ve aquella hermosura
quejo Ii vull tant de bé.

Si no venia,jo hi anava
no podia més estar
tan fort era mon penar
com lluny de vós habitava.

Si vols venir,ja vendràs,
festejaràs amb ma mare,
però de mi, bona cara,
no n'esperis, no en veuràs.
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Festejar de lluny, no treu,
i a mi mai m'ha agradat,
només costat per costat,
i poder trepitjar-li un peu.

Un sol pic per advertència,
però no m'hi tornis dur,
podràs dir que has collit tu
dejo Ia primera hortènsia,
Io que em queda més és dir
que no facis diferència
davant sa meva presència
que em tocaria es morir.

Tu cada dia m'insultes
amb sos modos de pensar,
adiós, fins en tornar,
i si no torn, no hi posis dubtes.

- Passejàreu una mica després de casar-vos?
* La nostra passejada fou anar a collir figues. En

aquell temps se'n collien moltes de figues i en menjaven
persones i animals.

Era el costum. Acabats de casar, Ia gent normal,
anava a fer feina. Peròja no era mai com abans de casar-
se. Ara eren dos, dos amics, uns nous esposos, un conviure
junts, una fidelitat, un sentir-se recolzats, fins a Ia mort de
Ia il.lusió o del cos. Aquell horabaixa era el primer
horabaixa. Aquelles figueres i aquell rostoll tenien un altre
sentit. Sa molesta i guardiana sogra havia amollat a lloure.
Ara havien d'aprendre d'estar plegats i tot sols, sense
passar-se, sense abusos ni assaciaments anormals, amb
paciència amorosa i amor pacient. Així aprengueren a es-
timar-se en Jaume i na Margalida.

- Fills, madò Margalida?
* Tenguérem dues filles: n'Àngela i n'Eulàlia. Sa

- Després d'aquestes cançonetes tan ben fetes, del
vostre temps, que expressen els costums, l'entorn i
l'ambient de Ia vostrajoventut, ens podríeu dir com i amb
qui us casàreu?

* Me vaig casar contenta i enamorada d'en Jaume
Mayol Femenies. No em record qui fou el capellà i l'escolà
d'aquelI moment, però el que és cert és que ens casàrem a
l'església de Maria. Férem un parell de palanganes de
paciències, compràrem unes quantes botelles de suc i
convidàrem els parents i amics.

petita morí prest. Tenc dos nets: n'Antoni i en Jaume; un
renet: en Marti.

- De casats, on anàreu a viure?
* De tot d'una llogàrem una casa a sa Raval, mentre

en fèiem una devora l'escola de Baix. Quan l'acabàrem,
ens hi mudàrem. Hi vàrem viure sempre. Jo hi vaig estar
fins complits els 90 anys. No tenia gaire ganes d'anar-
me'n, però havia d'anar a viure amb Ia filla. Ara n'estic
contenta d'haver anat a viure amb Ia família. Aquí hi estic
molt bé. Desiara me duen a Ia vila, a Maria de Ia Salut. Jo
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tenc mal caminar i no hi puc anar quan vull.
- Endemés d'aquestes cançons d'amors que ens heu

contat, en recordau d'altres?
Aquí madò Margalida pensa un poquet i mos ne diu

una de notaris i missers:
Es notaris fan embulls
i es missers les aclareixen
ells venen i s'enriqueixen
de Ia gent que no té ulls.

Madò Margalida pensa ara en Ia política del seu
temps i recorda dues gloses ben significatives:

Feren una processó
de banderes sense sants,
tots eren republicans,
gent de forca i presó,
no volen religió
ni frares ni capellans.

D'ençà que es republicans
han estesa sa bandera
es caciques van darrere,
plorant amb sos capellans.

Finalment, madò Margalida, com hermosa i digna
pinzellada final, ens recorda una glosa ben mariera i ben
nostra:

Ses nostres figueraleres
quan canten pes figueral,
fan resplendir Deulosal
per mig i per ses voreres.

Acabat aquest horabaixa i aquesta agradable con-
versa, vos demanaríem, com solem fer sempre, un consell
pel poble de Maria.

* Maria és un bon poble. M'hagués agradat no anar-
me'n.

_ Què diríeu a Ia vostra família?
* Estic molt contenta dels fills i dels nets. Tots vénen

aquí a veure'm.
* Estau contenta de seguir vivint més i més anys?
* Estic molt contenta de viure. Estic tant o més bé

que Ia Reina. Ja fa més de vuit anys que som aquí i tenc
moltes ganes de viure. Cada dia pas el rosari per tothom.
Cada dia record Ia Mare de Déu de Ia Salut. Me pas Ia
vida resant. Quan vaig a dormir, dic aquesta oració:

Jesús, Josep i Maria,
Jesús de Ia creu,
no em desempareu
ni en sa nit ni en de dia.

Realment, a Ia padrina Margalida, dóna goig escol-
tar-la i parlar amb ella. Sou encantadora, moderna,jove,
alegre i divertida. Seguiu així i passareu de molt els cent
anys. L'alegria i Ia contentació fan viure llargament.
Gràcies per Ia vostra amabilitat i gràcies també a Ia vostra
família que han fet que es pogués aconseguir aquesta
xerradeta.

Madò Margalida, volem que sigueu sempre feliç
devora els fills, nets, renets i amistats. Fins un altre
momentet, estimada centenària.

Pere Fons.

El Mariense
cap a l'any
1970,anyde
Ia seva
fundació (foto
d'en Jaume
Pastor)
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BULLIT DE NOTICIES
EL VIIl FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSSICA

PLA DE MALLORCA PASSARÁ PER MARIA
Hem rebut l'opuscle informatiu del 8è Festival In-

ternacional de Música organitzat per Ia Mancomunitat del
PIa. Enguany són vuit els concerts que tindran lloc a
diferents localitats del PIa, i enguany serà quan per prime-
ra vegada un d'aquests concerts passarà pel nostre poble.
Serà dissabte, dia 9 de setembre, quan a l'església de Maria
es farà una actuació de Ia Camerata Sa Nostra, una
formació que segons indica l'opuscle, va néixer fa uns
quants anys en el si del Centre Cultural de Ia Caixa
d'Estalvis Sa Nostra. EIs components de l'Orquestra, amb
instruments de corda, com els violins, violes, violoncels i
contrabaix, interpretaran obres de Holst, Quantz i Dvorak.

PLATAFORMA EN DEFENSA DEL FERROCA-
RRIL

L'A*sociacio d'Amics del Ferrocarril ens ha fet arri-
bar un full informatiu en el qual diverses entitats mostren
Ia seva preocupació pel poc interès que l'Ajuntament de
Palma i el Govern Balear mostren per Ia potenciació del
ferrocarril com a mitjà de transport. També demanen que
l'Estació del Tren de Palma no sigui traslladada i mantingui
Ia seva actual ubicació.

SEPARATA DE LA GUIA DEL PLA DE MALLOR-
CA

Al costat de l'opuscle informatiu sobre les Jornades
Culturals i Esportives, també es va repartir una separata
de Ia Guia del PIa de Mallorca, referida a Maria de Ia
Salut. En aquesta separata hi trobam un mapa del terme
municipal, així com del nucli urbà, una descripció del
municipi, Ia història, indrets d'interès, artesania, fires festes
i mercats, entitats sòcio-culturals, serveis i itineraris
recomanats.

INAUGURACIÓ DE LA NOVA FÀBRICA
D'EMBOTITS DE CAN MATAS

El passat diumenge dia 30 dejuliol, es va inaugurar
Ia nova fàbrica d'embotits de Can Matas. Amb una
tecnologia punta, però amb les maneres tradicionals i
artesanes de sempre esperem que aquesta nova etapa sigui
tan exitosa com fins ara. Que sigui enhorabona!

FOTOS DEL CORRELLENGUA
A l'Ajuntament tenen un bon grapat de fotografies

de Ia gent que participà, el mes d'abril passat al
Correllengua. Si en voleu qualcuna passau per
l'Ajuntament i demanau-les a en Martí. Amb 500 pessetes
les podreu tenir. A més, si tot va bé, tenim Ia intenció de
passar Ia pel lícula que es va fer sobre l'esdeveniment, per
les festes de Maria.

TEATRE PER LES FESTES
EIs joves i al lotes que varen fer Ia representació

dels Reis preparen una obra de teatre per les Festes de
Maria. Diuen quel'obra que preparen no tendrà res a veure
amb les típiques representacions del teatre mallorquí, sinó
que presentaran una obra ben diferent i ben lluny del teatre
regional tradicional.

UNA PENYA MADRIDISTA A MARIA?
No ens ho han confirmat oficialment, però sembla

que s'està muntant una penya (o una peña?) del Reial
Madrid a Maria. EIs promotors són ben coneguts pel seu
madridisme i començaren de Ia manera més intel ligent
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BULLIT DE NOTICIES
com se solen fer aquestes coses, amb un sopar. Segons
alguns dels assistents eren més de quaranta els interessats
en formalitzar Ia legalització de l'entitat.

QUINA POLÍTICA SE SEGUEIX A L'HORA
D'ASFALTAR CAMlNS RURALS?

No s'acaba d'entendre Ia política que se segueix a
l'Ajuntament a l'hora d'asfaltar els camins rurals. No es
tracta de qüestionar l'asfaltat de cap camí, sinó per què es
deixen sense arreglar camins molt propers al municipi i
per tant molt transitats i que presenten un estat lamenta-
ble, o camins que uneixen carreteres i que també necessiten
una bona repassadeta. Així camins com el dels Infernets,
el camí de son Canet, el camí Creuer, el camí des Pujolet a
Deulosal i es Rafal, el camí del Rafal Nou a sa Serra, etc.
necessiten mà de mestre.

ART DE LA NACIÓ BURIATA
Buriatia és una nació enclavada al continent asiàtic

entre Ia Sibèria Central i Mongòlia. Perquè en tenguem
coneixement de l'art i cultura d'aquest llunyà país, des del

dia 1 d'agost i fins el novembre podreu contemplar una
exposició sobre diferents aspectes d'aquest país, al castell
de Bellver de Palma.

L'ART DE L'ARGENTERIA A LES
COL·LECCIONS RElALS

Aquesta exposició sobre objectes d'argent de Ia
Monarquia espanyola Ia podeu contemplar a Ia fundació
"La Caixa" fins dia 10 de setembre. Es una sel·leció de
més d'un centenar de les prop de dotze mil peces que que-
den. La refosa de peces antigues, per fer-ne de noves, les
vendes duites a terme per tal de subvenir a despeses de
guerra, els saqueigs i, molt especialment, l'incendi de
l'Alcàsser dels Àustries l'any 1734, són unes quantes cau-
ses de Ia minva considerable d'aquest conjunt tan i tan ric.



FENT CARRERANY - 14(174) Agost, 1995

DEMOGRAFIA
-^s

¿J

\ENS HANDEIXAT:

Na Maria Seguí Ferrer morí dia 10 dejuliol de 1995 i vivia a
C. Empúries, 8. Tenia 91 anys

Na Joana Maria Carbonell Carbonell mori a l'edat de 88 anys,
el dia 12 de juliol i vivia al carrer Sant Rafel, 4.

Que descansin en pau.

Hem rebut un poc tard ja un poema del Sineuer Biel Florit,
dedicat a Ia mort del santjoaner Josep EsteIrich Mieres, l'amo en
Pep Turricano.

Versos a Josep Estelrich i Mieres, "Turricano"

EL MEU PETIT HOMENATGE

Al PIa els homes de bé tenen Ia gorja crica,

cares llargues per tot arreu, avui horabaixa.

A Hortella els pins regalimen i no és roada,

les rosellesja destenyeixen d'anyorança...

A les cases, marriment de porxada buida...

Poca folga, barrams estrets de Vilafranca,

i braços sorrers, i càrritx a Ia mirada.

Plorem, que un pagès ha mort quan treballava!

Ara, anit, ni truc ni retruc a Ia taverna,

cal callar per nodrir Ia bona recordança...

I que el seu exemple faça condreta camada

entre els que ens deixondia Ia frescal paraula.

Poca herba avui, que Ia gelada és gruixada,

que un calabruix lleig ha malferit l'anyada!

Plorem, que un pagès ha mort quan treballava!

Gabriel Florit i Ferrer "Sabater"

Sineu,8deJunyde 1995

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT 525002

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

HORARIS:
AJVNTAMENT:
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 19hores.
LÍNIA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a lnca: 9'40 i 18'50 hores

PUNT D'ATENCIÓ CONTJNVADA DE SlNEU:
Carrer Ponent, número 3.

- Per demanar hora al servei de Pediatria heu
de cridar de 8 a 14 hores al 855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu
de cridar al 520292
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius
heu de cridar al .. ...236624
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[ El temps| MES DE JUNY
MAXIMES • MINIMES

20 -

15 -

10 -

5 -

n L . . .

FLUVlUMbIKlA
Dia 9 51.
D i a l i 61.
Dia 12 2'5 1.

TOTAL: 13'5 LITRES

Temperatura Màxima
29 ° C (Dies 20 i 29 )
Temperatura Mínima
16'5°C(Dia2)
Temperatura Mitjana
21'80C
Mitjana Màximes
24'4 0C
Mitjana Mínimes
19'20C

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

1EXCURSIO A CABRERA

El passat Diumenge, dia 16 de Juliol, un grup de 55
persones, Ia majoria dels quals membres del cor parroquial i
escolanets anàrem d'excursió a l'illa de Cabrera.

El dia era assolellat i Ia mar semblava una bassa d'oli,
Ia qual cosa facilità Ia travessia a Ia gent marejadissa.

Partírem de Maria amb autocar cap a Porto Petro i des
d'aquí amb vaixell cap a Cabrera. La duració de Ia travessia
fou aproximadament d'una hora i tres quarts. A l'arribada a
Cabrera ens esperava un grup de monitors d'Icona que ens

donà les explicacions pertinents sobre el parc i ens
acompanyà a visitar el castell i el monument als
francesos.

Després de prendre un bon bany a Ia platja vàrem
dinar devora Ia mar sota un sol que cremava.

Cap a les quatre de Ia tarda ja tornàvem esser
sobre el vaixell que ens tornaria dur a Porto Petro on
ja ens esperava l'autocar per tornar cap al poble, cansats
però satisfets d'haver pogut gaudir d'un meravellós
dia i de les cançons de l'amo en Xesc de Son Cloquis
tant a l'anada com a Ia tornada.

Onofre Sureda Ribas.
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UARXIPELAG DE CABRERA
L'arxipèlag de Cabrera és un grup d'illes i illots

situat al sud de Mallorca de Ia qual el separa un freu d'uns
deu quilòmetres. Es tracta d'una prolongació de Ia Serra
de Llevant que emergeix de Ia mar. Les illes més importants
que el formen són: na Foradada, na Pobra, na Plana,
l'Esponja, l'Illa dels conills o Conillera, na Rodona, Ca-
brera, Illa de ses Bledes, l'Illa de ses Rates, els Estels i Ia
Imperial. La superficie total de l'arxipèlag és de 14
quilòmetres quadrats. L'illa de Cabrera té 14'03
quilòmetres de costa
molt retallada i amb
moltes cales i entrants
i els illots tenen un to-
tal de 38'3
quilòmetres de costa.
Te un relleu molt
muntanyós amb poca
altària, el Puig de Na
Pica Mosques amb
172 metre és Ia seva
màxima altura.

Parlant un poc
de Ia història es pot dir
que Ia relació dels
homes amb Cabrera
comença durant
l'Edat del Bronze ja
que es troben restes de
talaiots i ceràmica del
mateix període.

Va i x e 1 1 s
romans, piques
romanes per a salar el
peix i una llumeta in-
tacta després d'uns
dos mil anys,
asseveren Ia presència
dels antics imperis
m e d i t e rra n i s .
Després, en els
primers temps de
l'alta Edat Mitjana,
sembla haver-hi hagut
un monestir.

Després de Ia conquesta catalana de Mallorca, el
Rei en Jaume cedeix l'arxipèlag de Cabrera al paborde de
Tarragona.

PeI fet d'esser un excel.lent amagatall pels pirates,
a Cabrera s'hi basteix, possiblement al segle XIV, un castell
enlairat sobre un rocam de més de 70 metres. Des d'aquí,
els guaites podien comunicar, amb senyals de foc, Ia

madtMiRju*
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presència dels pirates a les torres de defensa de Mallorca.
Avançant en el temps, a Cabrera són desembarcats

al 1.809, uns 9.000 presoners francesos captius a Bailèn
durant Ia Guerra de Ia Independència. Les malalties, man-
ca d'aliments i aigua provocaren una mortandat altíssima,
sembla que només en sobreviviren uns 3.600 quan pel
tractat de Valançai, varen esser alliberats al 1.814.

Cap al 1.890, Ia família Feliu, aleshores propietària
de l'arxipèlag hi funda Ia Vil.la Cristina, es construeix can

Feliu i s'hi implanten
conreus de vinya i blat.
A Ia Primera Guerra

Mundial(1.914-1.918), i
per Ia seva importància
estratègica, Cabrera és ex-
propiada per l 'Estat i
passa a mans dels militars.
L'exèrcit hi realitza des de
l'any 1.973 finsal 1.986,
diferents maniobres amb
foc real que repercuteixen
negativament sobre
l'ecosistema de
l'arxipèlag.
Finalment l'arxipèlag de

Cabrera i les aigües que
l 'envolten, després
d'intenses campanyes per
a garantir Ia seva
preservació són declarats
PARCNAClONALMA-
RÍTlMO-TERRESTRE
l'any 1.991. Aquí, i així,
comença doncs, una nova
etapa de Ia seva
existència. Això significa
que tot l'arxipèlag i les
aigües que l'envolten està
protegit. També es
protegeix tota Ia fauna i
flora tant marítima com te-
rrestre. Des que és Parc
Nacional hi ha un grup de
monitors i monitores

d'ICONA que guien tots els visitants explicant les
carcterístiques de l'arxipèlag. Es pot visitar el castell, el
monument als francesos, el far de Punta EncioIa,... sempre
seguint els consells i recomanacions necessaris per a Ia
conservació dels espais naturals.

Joana Maria Colombram Llompart.

NlRedoni

Cap Vtmós
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PASSAR UESTONA AMB... UN SAVI: JOAN ORO
Havia de tenir en compte Ia diferència horària entre

els Estats Units i Barcelona, perquè a l'altra banda del
telèfon hi havia una persona molt important en plena feina.
Joan Oró i Florensa, científic de renom mundial, català de
Lleida, director de programes a Ia NASA i responsable de
Ia investigació de l'existència de vida més enllà de Ia Terra.

- Bon dia professor Oró, únicament vos molestaré uns
minuts.
- Bon dia, digui, digui!
- Voldria convidar-vos a fer una conferència sobre l'origen
de Ia vida, a Ia Unitat Docent de l'Hospital del Mar, de Ia
facultat de Medicina de l'Autònoma de Barcelona, de Ia
qual en som el coordinador.
- MoIt bé! He de venir d'ací uns dies a Europa; si em voleu
enviar per Fax el programa, jo ja us contestaré també al
vostre Fax.
- D'acord,ja en parlarem amb més detall a Barcelona; que
tingueu un bon dia.
- Igualment fins ben aviat!

Va baixar del taxi i aparegué una persona -em va
semblar més menuda que fa uns anys quan el vaig conèixer
per primera vegada-, amb uns ulls vius, caminar ràpid i
segur, amb poques ganes de perdre el temps i anar per
feina. EIs minuts que varen precedir Ia conferència, mentre
prenia un tallat a Ia SaIa de Professors, em va fer mil i una
preguntes, volia saber i saber, saber-ho tot de l'Hospital,
en què treballàvem els metges, quines línies d'investigació
fèiem, quines publicacions teníem, quina relació hi havia
entre nosaltres i els científics americans...

La seva exposició fou brillant. Pensada, en principi,
per a quaranta minuts, quan duia més de dues hores Ia
vaig haver de tallar perquè havíem d'anar a dinar.

Deixant de banda els detalls de Ia seva exposició,
fou contundent en afirmar que actualment es pot explicar
l'origen de Ia vida per Ia formació de síntesi de mol·lècules
orgàniques simples i per processos naturals; si bé encara
no es coneixen les primeres passes de l'origen de Ia vida,
sí que no s'està lluny de fer-ho, i a partir d'aquestes
primeres mol lècules orgàniques, amb milions i milions
d'anys, seguint un procés darwinià, es pot explicar i
comprendre l'evolució dels organismes vius a Ia Terra.

Sobre si l'origen de Ia vida fou terrestre o extrate-
rrestre, si bé encara no hi ha certesa absoluta, sembla que
fou a Ia Terra on aparegué per primera vegada Ia vida,
encara que les condicions per fer-ho es donaren per
l'existència de convergències planetàries per fer-ho, com
per exemple el xoc de cometes, formats per gel, amb Ia
Terra, i Ia liqüefacció del gel posteriorment; així s'explica
l'existència d'aigua a Ia Terra, ja que en estat sòlid no hi

ha vida a l'aigua. A més a més a Ia Terra es donen
característiques específiques perquè hi hagi canvis diaris i
estacionals, oscil lacions tèrmiques adequades i components
en estat i concentració adequats a Ia possibilitat de vida.
En canvi, fins ara, ni les sondes Víking, ni Giotto, ni
Mariner, de les que ell també en fou responsable de recerca
bilològica, no han evidenciat Ia possibilitat de l'existència
de vida, com tampoc en sistemes solars allunyats que fins
ara s'han explorat. Sembla que a Ia constel lació d'Orió,
algun planeta pot tenir condicions semblants a les que hi
ha a Ia Terra, per possibilitar l'existència de vida, però
d'això no hi ha més que càlculs teòrics.

El que sí queda clar -i en Ia darrera diapositiva que
passà el missatge fou colpidor-, és que actualment Ia
humanitat no té altre lloc on anar; no tenim més que una
casa, Ia Terra. 1 s'imposa conservar-la en les millors
condicions possibles, no fer malbé Ia natura, estalviar
energia i matèria. Tampoc des de l'espai no es veuen
fronteres, ni colors, el que ens obliga a ser solidaris i tenim
Ia responsabilitat de garantir també un planeta en bones
condicions a les generacions futures. DeI fet que ens
sapiguem comportar com a espècie «homo sapiens
sapiens», en dependrà el nostre propi futur.

Antoni Gelabert Mas
Barcelona, maig de 1995.



FENT CARRERANY - 18(178) Agost, 1995

UN MACOLÍ DINS LA SABATA
Ja sé, segur, que no vull ser quan sigui gran.

Politicòleg. Què és això, vos demanareu? Idò, escriure sobre
Ia política i sobre els polítics. No hi deu haver professió
més frustrant que aquesta. Passar-se mitja vida pontificant
sobre el fet polític i els seus protagonistes, criticant a tort
i a dret -segons l'especial tombant de cadascú-, mostrar
fílies i fòbies sense manies i al marge de tota ètica
professional, i fer futurisme polític sempre seguit, omplint
pàgines i pàgines a Ia premsa diària és una feina que s'ha
demostrat ben ingrata. 1 per què? Perquè s'ha demostrat
que és molt més fàcil endevinar una primitiva, o el nom
del proper entrenador d'en GiI y GiI, que preveure quin
serà el proper «merder» que afectarà tal polític o tal
formació.

¿Qui, a penes fa tres anys, en pIena eufòria olímpi-
ca, s'hagués atrevit a pronosticar que a hores d'ara els
psoistes semblarien més un cadàver en descomposició, que
no els moderns hereus de «cien años de honradez»?; ¿qui
hagués col·locat na Maria Antònia Munar al capdavant
del Consell Insular de Mallorca, quan «l'amo» Ia va
despatxar del Govem i es quedà amb els seus homes de
confiança?; ¿qui hagués fet fora «el lloro vell» a penes fa
dos mesos, després de guanyar per quarta vegada, i per
majoria absoluta, les autonòmiques?. Ningú. Absolutament
ningú. Ni els bruixots que ens visiten periòdicament per Ia
Mare de Déu no ho haguessin endevinat.

La ciència política és quelcom indesxifrable i subjecta
a paràmetres absolutament imprevisibles. Posarem un
exemple. Supòs que tots i totes haureu llegit aquella cèlebre
frase de don José Mari «el del mostatxet» (segons atribut
del germà de l'ex-honorable), adreçada a en Canellas: «por
el bien de España no puedes ser un obstáculo en mi
camino hacia Ia Moncloa». ¿Creieu, vosaltres que si tot
aquest enrenou sobre les comissions s'hagués produït dos
anys abans, quan encara no hi havia expectatives de victòria
electoral, aquí hagués dimitit ningú? Ca barret! Canellas
no hagués estat cap macolí dins Ia sabata del líder del PP.

Trista misèria per a Ia classe política illenca, veure
com el seu enemic de sempre desapareix de l'escena polí-
tica, no per una derrota electoral, sinó perquè ha passat
d'amo de possessió illenca a macolí que molesta el cami-
nar ferm i segur per les Espanyes de don José Mari.

Què passarà d'aquí dos mesos, d'aquí dos anys?
TaI com deia abans, és preferible dedicar-nos a a fer
primitives que aventurar qualsevol hipòtesi sobre Ia políti-
ca i sobre els polítics.

Per un d'aquests atzars de Ia vida vaig tenir en un
moment determinat de Ia meva joventut -a l'època
d'estudiant a l'Institut d'lnca- una relació directa amb el
qui avui és el novell president de Ia nostra comunitat, i
amb l'actual conseller d'Obres Públiques. En Tòfol i en

ToIo-eren els nomsdeIs meus companysaeclasse- poc es
devien imaginar que un dia es trobarien allí on es troben
actualment. Nijo tampoc. Ni ningú.

Des que vaig saber això d'en Canellas, per si de
cas, si m'entra cap macolí dins de Ia sabata me'l trec a poc
a poc i el deix a Ia vorera, suaument, sense tirar-lo lluny,
ni maleir-lo, no fos cosa que un dia me'n penedís.

Mentrestant, encara, no he perdut l'esperança que
em caigui qualque càrrec important. Però tenc Ia impressió
quejug en camp contrari, que m'he equivocat de camí i
que no me'n record mai de tirar Ia primitiva. 1 així és ben
difícil guanyar.

Joan Gelabert

ELS INDEPENDENTS INFORMEN:

Després de Ia constitució del nou Ajuntament, en el
mes de Juliol es va celebra un primer plenari amb caràcter
extraordinari per tal de crear les distintes comissions que
regiran en aquesta legislatura.

El grup municipal INDEPENDENTS DE MARlA
presentà una proposta alternativa a Ia presentada pel Batle
que establia un plenari cada 2 mesos a celebrar el primer
dissabte de cada mes a les 11 hores. Tant el dia de celebració
com l'hora no ens pareixia els més adequats ja que, com
dèiema Ia nostra proposta alternativa, no afavoria en res
Ia participació ciutadana, un dels eixos del nostre progra-
ma electoral. A més, consensuat amb tots el grups
municipals proposàvem l'elaboració d'un reglament de
participació ciutadana als plenaris per tal que el públic
assistent pugui formular precs. Aquesta qüestió no és tan
fàcil de dur a termeja que Ia legislació no ho contempla
com a part de l'ordre del dia, sempre s'han de produir una
vegada acabada Ia sessió. Això fa que serà el tarannà
democràtic de cada un el que possibiliti una major o me-
nor extensió de Ia participació dels veïnats als plenaris i
puguin esser recollides i ateses les intervencions. Tenim
esbrinat un borrador que presentarem als altres grups per
esser millorat o modificat.

També és primordial pel nostre grup Ia publicitat
màxima a les convocatòries dels plenaris i dels acords pre-
sos. Volem que els ciutadans de Maria debatin amb els
papers "que van a missa", davant l'actualitat municipal i
l'actuació dels seus elegits.
Cercam Ia presència activa dels mariandos i mariandes als
òrgans de govern municipal i fer d'ella una actitud habi-
tual en el futur.

El grup INDEPENDENTS DE MARlA va lliurar
a les oficines municipals un escrit amb data 21 dejuliol de
1995 en el que es designava el seu únic regidor JAUME
MESTRE LLOMPART com a representant a Ia Comissió
Informativa de Comptes i Hisenda.
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VACANCES ESCOLARS A FORMENTERA
Un grup de vuit nines del Col.legi Públic A. Monjo

de Maria de Ia Salut dels cursos de tercer, quart i cinquè
poguérem gaudir de les vacances escolars organitzades pel
MEC. Aquest any tengueren una durada de vuit dies, durant
Ia primera setmana de Juliol i foren a Ia petita illa de
Formentera.

El tema central d'aquestes vacances-95 va esser Ia
TOLERÀNCIA, totes les activitats que es feien envoltaven
aquest tema.

Partírem el Diumenge 2 de Juliol i ¡QUlN VlATGE!.
Per anar a Formentera vàrem agafar un avió fíns a Eivissa.
Allà els que no ens coneixíem ens vàrem conèixer un poc.
Quan arribàrem a Eivissa fou el moment d'agafarl'autobús
per anar al vaixell que ens duria a Formentera, això sí que
va esser una aventura!. El vaixell es movia com una
muntanya russa. Mentre uns es marejaven els altres es
divertien. Ja arribats a Formentera vàrem agafar un auto-
car i anàrem cap a l'escola de Sant Francesc Xavier i allà
els monitors ens van donar Ia benvinguda cantant-nos una
cançó.

Durant els altres dies de Ia setmana férem diverses
activitats com per exemple: gimcanes, sortides amb bici-
cleta, tallers de cuina, pasta de sal, estampació de
camisetes,... A més d'aquestes activitas, cada dia férem
una sortida per diferents punts de l'illa i visitàrem: Ia platja
de Roca Bella, el Pilar de Ia MoIa, es Caló, l ' I l la de
l'Espalmador, CaIa Saona i les platges de Migjorn.

També aprenguérem moltes cançons i férem molts
d'amics. Això és una petita memòria del que ha estat el
centre de vacances escolars a Ia preciosa illa de Formentera.

Catalina Sureda Colombram.
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SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 13 DE JULIOL

Sota Ia presidència del Batle RAFEL OLIVER
MAS, el dia 13 de Juliol a partir de les 21'00 hores es va
celebrar un plenari extraordinari. Assistiren el regidors
MIQUEL QUETGLAS ALCOVER, ANTÒNIA
TORELLÓ MARTÍ, JOAN CARBONELL MATAS,AN-
TONlO TORRENS CASTELLÓ, ANTONl MULET
CAMPINS, CATALlNA CASTELLÓ CASTELLÓ i
JAUME MESTRE LLOMPART, excusant Ia seva
assistència FRANCISCA BERGAS FRAU. Dóna fe de
l'acte el Secretari-
Interventor BARTOMEU MARIMON SlMO amb el
següent ordre del dia:

lr.- APROVACIÓ ACTA ANTERlOR.-

Acte seguit el Sr. President demanà als assistents si
volien formular alguna observació a l'esborrany de l'acta
de Ia sessió anterior: Ia sessió extraordinària de constitució
del nou Ajuntament i de l'elecció de Batle celebrada el dia
17 dejuny de 1.995, i en no formular-se'n cap, fou aprovada
per unanimitat l'acta anterior indicada.-

2on.- PROPOSTA DE LA BATLlA SOBRE LA
PERIODICITAT DE LES SESSlONS ORDINÀRIES
DEL PLE.-

A tal efecte, d'ordre del Sr. Batle, pel Secretari es va
fer lectura íntegra de Ia Proposta de Ia Batlia, de data 7 de
juliol de 1.995, que literalment deia:

" De conformitat amb el que disposen els articles 46.2
a) de Ia Llei 7/1985, de 2 d'abril i 78.1 del R.D. 2568/
1986, de 28 de novembre (R.O.F.), tenc l'honor de proposar
a l'Ajuntament PIe l'adopció del següent ACORD:

1.- Establir el règim de sessions ordinàries del PIe
de Ia siguient manera:

L'Ajuntament PIe celebrarà una sessió ordinària BI-
MENSUAL, fíxant-se el PRlMER DlSSABTE, a les 11
hores.-

Si el dia indicat fou festiu, es celebrarà Ia sessió ordinària
el primer dia hàbil immediatament anterior al senyalat i a
Ia mateixa hora.

2.- Revocar, per tant l'anterior acord adoptat per
l'Ajuntament PIe en el que s'establia una periodicitat MEN-
SUAL de les sessions ordinàries a celebrarper l'Ajuntament
PIe.

Acte seguit, intervingué el Sr. Jaume Mestre del Grup
Municipal Independents de Maria presentant, per escrit,
una proposta alternativa a Ia Proposta de Ia Batlia, que
fou llegida pel Secretari i que literalment deia:

" PROPOSTA ALTERNATIVA QUE PRESENTA EL
GRUP MUNlClPAL INDEPENDENTS DE MARlA A
LA PROPOSTA DE BATLIA SOBRE LA
PERlODlClTAT DELS PLENARlS.

Considera el nostre grup que un plenari amb caràcter
bimensual és massa poc contacte entre els ciutadans de
Maria i els seus elegits. Dos mesos són un espai massa
llarg de temps entre plenaris i no ajuden gens a Ia
participació ciutadana en ells. Pensam que com a mínim
s'ha de relitzar un plenari ordinari mensual, i s'ha de donar
Ia màxima publicitat a Ia convocatòria, amb antelació i a
unes hores que permetin l'assistència del major nombre de
ciutadans. A més consensuat per tots els grups, proposam
l'elaboració d'un reglament de participació ciutadana als
plenaris per tal que el públic assistent pugui formular precs.
La celebració dels plenaris els dissabtes a partir de les 11
hores consideram que no és un horari ideal ja qué els
dissabtes són molts els ciutadans que aprofiten aquest dia
per realitzar feines i dedicar-se a les seves aficions i als
temps lliure.

Es per això que PROPOSAM:

1.- La celebració d'una sessió ordinària mensual, el pri-
mer divendres de mes a partir de les 20'00 hores en horari
d'hivern i tardor i a les21'00 en horari d'estiu i primavera.

Si el dia indicat fou festiu, es celebrarà Ia sessió
ordinària el primer dia hàbil immediat al senyalat i a Ia
mateixa hora.

2.- Que es doni Ia màxima publ ici ta t a Ia
convocatòria dels plenaris i als acords presos a l'anterior.
Que es pengin a tots els cafès, botigues, Centre Sanitari,
Apotecaria, Local de Ia 3a Edat, entitats bancàries, cen-
tres escolars, etc... i a diversos taulers d'anuncis col.locats
a indrets del poble Ia RESOLUCIÓ DE LA BATLIA
convocant-los i, una vegada aprovada, l'acta de l'anterior
sessió.

Així mateix, per Ia megafonia que porta Ia furgone-
ta de l'Ajuntament anunciar pels carrers de Maria Ia
convocatòria dels plenaris amb l'antelació suficient perquè
els ciutadans hi puguin assistir.

3.- Crear, consensuat per tots els grups municipals,
un reglament de participació ciutadana als plenaris per tal
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que el public assistent pugui formular precs.".-

A continuació, després de l'explicació del Secretari
sobre els tràmits a seguir, el Sr. Batle proposà que el punt
quedàs sobre Ia mesa per esser estudiat novament i en el
seu cas, reconsidérât.

Manifestant, així mateix, Ia seva intenció de posar a les
sessions extraordinàries el punt de Precs i Preguntes.

1 els reunits, d'acord amb Ia Proposta de Ia Batlia, per
unanimitat, ACORDAREN:

Deixar el punt sobre Ia mesa per a un millor estudi.-

3r.-PROPOSTA DE LA BATLIA DE CREACIÓ DE
COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT.-

A continuació, d'ordre del Sr. Batle, pel Secretari es
donà lectura íntegra a Ia Proposta de Ia Batlia, de data 7
dejuliol de 1.995, que literalment deia:

" Amb motiu de Ia Constitució de Ia nova Corporació
Municipal i de conformitat amb el que disposen els articles
20.1.c) de Ia Llei 7/1985, de 2 d'abril i arts. 123, 124.2 i
127 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre (R.O.F.), tenc
l'honor de proposar a l'Ajuntament PIe l'adopció del següent
ACORD:

1.- Crear una única Comissió Informativa
Permanent, amb Ia denominació següent: COMISSIÓ IN-
FORMATIVA DE COMPTES 1 HlSENDA, en Ia que hi
hagi una representació proporcional dels tres grups
municipals.

2.- L'adscripció concreta a l'única Comissió Infor-
mativa Permanent per part dels membres de Ia Corporació
que hagin de formar-ne part en representació de cada grup,
es realitzarà mitjançant escrit del Portaveu dirigit al Sr.
Batle, i del que es donarà compte al PIe, i s'haurà de co-
municar en el termini de deu dies a partir de l'adopció del
present acord.

1 els reunits, per unanimitat, ACORDAREN:

Aprovar íntegrament Ia Proposta de Ia Batlia abans in-
dicada.-

4t.- DONACIÓ DE COMPTE DECRET DE LA
BATLIA SOBRE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN I NOMENAMENT DELS TINENTS DE
BATLE.-

Acte seguit, aordre del Sr. BatIe, pel Secretari es va fer
lectura íntegra del Decret de Ia Batlia, de data 7 de juliol
de 1.995, que literalment deia:

" Amb motiu de l'elecció com a Batle per l'Ajuntament
PIe a Ia sessióextraordinària celebrada el dia 17 dejuny de
1.995 i en virtut de les competències atribuïdes a aquesta
Batlia pels articles 41.3, 46 i 47 del R.D. 2568/1986, de
28 de novembre, pel present HE RESOLT:

1.- Designar com a membres de Ia COMISSIÓ DE
GOVERN d'aquest Ajuntament els següents Regidors:

- Dn. MlGUEL QUETGLAS ALCOVER.-
- Da. ANTÒNIA TORELLÓ MARTÍ.-
- Dn. JOAN CARBONELL MATAS.-

2.- Designar TINENTS DE BATLE els següents
membres de Ia Comissió de Govern, establint-se l'ordre de
prelació per a Ia susbtitució de Ia Batlia i per a Ia totalitat
de les funcions, amb casos d'absència, malaltia, impediment
o vacant:

- Ir. TlNENT-BATLE: Dn. MIGUELQUETGLAS
ALCOVER.-

- 2n. TINENT-BATLE: Da. ANTÒNlATORELLÓ
MARTÍ.-

- 3r. TINENT-BATLE: Dn. JOAN CARBONELL
MATAS.-

3.- La COMISSIÓ DE GOVERN celebrarà sessió
ordinària cada quinze dies, el Ir. i 3r. dissabte del mes a
les 11 hores.-

4.- Donar compte del present Decret a l'Ajuntament PIe
a Ia primera sessió que es celebri i que es publiqui al
BOCAIB, notificant-se, a més aIs interessats i sense
perjudici de Ia seva efectivitat des del dia següent al de Ia
firma de Ia present Resolució.".-

La Corporació es va donar per assabentada.-

5e.- DONAClÓDE COMPTE DEL DECRET DE LA
BATLlA SOBRE LES DELEGACIONS QUE LA
BATLIA CONFEREIX.-

Acte seguit, d'ordre del Sr. Batle, pel Secretari es va
fer lectura íntegra del Decret de Ia Batlia, de data 7 de
juliol de 1.995, que literalment deia:

" Amb motiu de l'elecció com a Batle el passat dia 17 de
Juny de 1.995 i d'acord amb el que disposen els articles
43,44,120 i 121 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre,
pel present
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HE RESOLT:

1.- Designar Regidor-Delegat D'HISENDA,
PROMOCIÓ LOCAL, AGRICULTURA 1 ESPORTS el
Ir. Tinent-Batle, Dn. MlGUELQUETGLASALCOVER.

- Designar Regidora-Delegada de SANITAT I
BENESTAR SOClAL el 2n. Tinent-Batle, Da. ANTÒNIA
TORELLÓ MARTÍ.

- Designar Regidor-Delegat de PERSONAL, INFRA-
ESTRUCTURA MUNlClPAL I MEDI AMBlENT el
3r.Tinent-Batle, Dn. JOAN CARBONELL MATAS.

- Designar Regidora-Delegada de CULTURA 1
EDUCACIÓ, Da. FRANClSCA BERGAS FRAU.

2.- Les facultats que és deleguen son les de: Direcció,
Inspecció i Gestió de les funcions pròpies, sense arribar a
Ia facultat de dictar actes administratius.

3.- DeI present decret es donarà compte a l'Ajuntament
PIe a Ia primera sessió que celebrarà i es publicarà al
BOCAIB.

4.- En tot allò no previst en aquesta Resolució, es
seguiran Ia Llei 7/1985, de 2 d'abril i el R.D. 2568/1986,
de 28 de novembre dins el marc de les regles que
s'estableixen per a les Delegacions.".-

EIs assistents es donaren per assabentats.-

6e.- DONACIa DE COMPTE DECRET DE LA
BATLlA SOBRE NOMENAMENTS DE
REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DAVANT
DIFERENTS ORGANISMES.-

A continuació, d'ordre del Sr. Batle, pel Secretari es va
fer lectura íntegra del Decret de Ia Batlia, de data 7 de
juliol de 1.995, que literalment deia:

" Una vegada elegit Batle d'aquest Ajuntament a Ia sessió
extraordinària celebrada el dia 17 de Juny de 1.995 i d'acord
amb el que disposa l'article 38.c del R.D. 2568/1986, de
28 de novembre (R.O.F.), pel present

HE DlSPOST:

1.- La representació d'aquest Ajuntament davant el
CONSORCI D'AlGÜES DEL PLA, LA FEDERACIÓ
D'ENTITATS LOCALS DE LESILLES BALEARS ILA
MANCOMUNITAT DEL PLA DE MALLORCA
l'ostentarà el Sr. RAFEL OLlVER MAS, Batle-President

de Ia Corporació Municipal.

2.- La representació d'aquest Ajuntament davant el
CONSELL ESCOLAR DEL COL LEGl PÚBLIC A.
MONJO i el CONSORCl D'INFORMÀTICA l'ostentarà
el 3r. Tinent-Batle Sr. JOAN CARBONELL MATAS.

3.- DeI present Decret es donarà compte a
l'Ajuntament PIe a Ia primera sessió que es celebri i es
publicarà al BOCAlB.".-

La Corporació es va donar per assabentada.-

7e.-PROPOSTA DE LA BATLlA DE DESIGNACIÓ
DE REGlDOR-TRESORER.-

A continuació, d'ordre del Sr. Batle, pel Secretari es
va fer lectura íntegra del Decret de Ia Batlia, de data 7 de
juliol de 1.995, que literalment deia:

" Una vegada constituïda Ia nova Corporació Munici-
pal a Ia sessió extraordinària celebrada el passat dia 17 de
Juny de 1.995 i essent imprescindible Ia designació d'un
Tresorer com un dels tres clauers de Ia Corporació; atesos
els articles 18.4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre,
l'article 92.4 de Ia Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'article 164.2
del R.D.L. 781/1986, de 18d'abril, així com l'O.M. de 17
dejuliol de 1.963, tenc l'honor de Proposaral'Ajuntament
PIe l'adopció del següent ACORD:

" 1.- Designar com a TRESORER de Ia Corporació el
Ir. Tinent-Batle, Dn. MIGUELQUETGLASALCOVER,
amb caràcter gratuït i sense perjudici de Ia percepció de
les assistències reconegudes o acordades per l'Ajuntament
PIe.

2.- Que el Regidor designat sigui rellevat de consti-
tuir fiança, assumint tots els membres de Ia Corporació Ia
responsabilitat solidària per a Ia seva gestió.

3.- Autoritzar el Sr. Batle per poder realitzar totes
les gestions i firmar tots els documents necesaris per
executar el present acord.

1 els reunits, per unanimitat, ACORDAREN:

Aprovar íntegrament Ia Proposta de Ia Batlia abans in-
dicada.
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DONANTS DE SANG
Durant el mes de Maig, Ia Germandat de Donants

de Sang de Mallorca ha editat una revista en Ia qual es
passa balanç de les activitats més importants del 94 i
primers mesos del 95.

L'objectiu principal d'aquesta singladura que es
preveu que s'editi cada tres mesos, consisteix en ampliar
Ia informació sobre aquells actes i notícies d'interès pel
donant.

La revista es distribuirà gratuïtament entre els
Donants de Sang de Mallorca i té una tirada inicial de
30.000 exemplars.

A continuació reproduïm un fragment de l'escrit que
el President de Ia Germandat, D. Víctor Gistau, publica a
aquest número zero.

«Benvolguts donants, excel lents companys de
viatge: 20.094 bosses de sang, és a dir, més de 10.000
litres, refrenden l'actuació de Ia nostra Germandat, somni
desitjat fa pocs anys. Molts han estat els quilòmetres
recorreguts en aquesta carrera inverosímil però certa cap
al final dels nostres objectius, i en tots els casos els viatge
ens ha resultat del tot esperançador i feliç.

Tancaml'any 1994amb2.185 donatsnous. Mésde
dues mil persones han dipositat Ia seva confiança en el
nostre missatge.

Es cert que a cada Trobada s'incrementa el nombre
d'insígnies de 10, 25 i 50 donacions... La flama viva i
esplendorosa de Ia solidaritat arrela cada vegada amb més

força al nostre poble.
No és. però, un esperit gens especial. Es el sentiment

d'un deure social que neix sense cap necessitat dejustifi-
car Ia seva acció: si no donam sang, aquelles persones que
Ia necessiten moriran irremissiblement.

Em venen a Ia memòria aquelles paraules del poeta
Rabindranath Tagore: «La vida fa molts d'un sol; Ia mort,
un sol de molts». Per això nosaltres, que som molts però
no tants com voldríem, apostam per Ia vida.

M'agradaria recordar dos grups molt importants en
Ia nostra Germandat. Per una banda, aquelles persones
queja han deixat de ser donants en actiu però que durant
molts d'anys han configurat el teixit social de Ia nostra
associació; i per altra banda, a aquells que s'han acostat
per primera vegada als nostres centres extracció.

EIs primers conformen Ia nostra brillant història en
tant que passen a formar part del que podríem anomenar
Ia «reserva activa». Per motius diversos no podran donar
més sang però sí que podran col laborar per difondre el
mateix missatge que a ells els captivà, Ia seva experiència
i Ia veritat dels seus sentiments... Així també seguirem
creixent.

EIs segons perquè ens recorden Ia nostra vertadera
raó de ser. Han donat el seu primer pas; segur que en
vendran d'altres perquè Ia seva voluntat és il limitada.

L'any 1994 quedarà en el record com un any feliç,
de resultats immillorables i ple de contingut pel que fa a Ia
nostra tasca».
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BIBLIOTEQUES DE
MALLORCA

Centre Coordinador

APROP DE CAJA TEVA Ml MA UNA
BIBUOTECA.POTSANAR-HI.

CONÈIXER-W, SABERCON FUNCIONA...
A LA BIRlIOTECA POTS VIATJAR.

SOMNIAR. RIURE, INFORNAR-TE.
APRENPRE I ESTUPIAR, VIURE

AVENTURES ANB EU TEUS "AHICJ PE
PAPER', TOT LLE6IHT EU UIBRES QUE

PE MAMERA 6RATUlTA SON Al TEU
ABAST...

ATOTES IES BIBLIOTEQUES TROBARAS
PERSONES PISPOSAPES A

AJUPAR-TE A CERCAR EL LLIBRE QUE
VOLS, 0 AQUELLA INFORMACIÓ QUE ET

FA FALTA.

BffiUOTECA MUNIOPAL
CamrdcSantfttiqueLll

XARXA DE BmLIOTEQUES
DEL CONSELL HVSULAR

DEMALLORCA

T1AJUDAM A CERCAR
LLIBRES

E LS UIBRES PE TOTES LES
BIBLIOTEQUES SON ORPENATS

PER UN SISTENA QUE S'ANOMENA
-CLASSIFICACl6 PECIMAL UNIVERSAL*

|C.P.U.). íS CON UN EPIFICI PE IO
PISOS ON VIUEN LES PIFERENTS
FANfLIES PE LLIBRES QUE POTS

TROBAR..

0. OBRES 6ENERAU
1. PSICOLOOIA I FILOSOFIA
2. REllOl6
). CIENCIES SOCIALS
. OBRES INFANTILS I JUVENIU
. CIiNCIES NATURALS
. CIiNCIES APlICAPES
. BELlES ARTS I ESPORTS
. LINCÖISTICA I LITERATURA
. HISTÒRIA I CE06RAFIA

HORARI:
DifMrti
DiJMI

Dint4nt
DiM*r*t: Ji 17 - 20 h.
Diuittti: i» 10 - 13 k.

à» IS - 20 k.

ALA BIBLIOTECA Hl HA UN SERVEI
PE fRÉSTEC QUE PERMET

ENPUR-SE LlIBRES I TENIRlOS A
CASA PURANT I i I SETMANES.

AQUEST SERVEI Ü 6RATUÍT, NOMÉS
CAl

FER-SE SOCI PE LA BIBLIOTECA, I PER
AIXO HAS PE PORTAR:

UNA FOT06RAFIA CARNET

( r*\

Consell Insular de Mallorca




