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MES DE MAIG... MES DE MARIA

Aquest mes de maig que tot just encetam ben bé el podríem
qualificar com el nostre mes de Maria.

Si tot va així com hauria d'anar, començarem Ia primera de les
xerradesquetenim previstespercelebrarels lOanysde l'Associació. 1 el
convidat i el temaja no pot ser més adient ni més conegut. El popular
"Home del temps" de l'Informatiu Balear, en JOAN BARCELO ens farà
una xerradeta sobre Ia informació del temps en pronòstics i almanacs, un
tema que domina prou bé i que segur farà les delícies de Ia gent que hi
assistirà. Un altre punt fort de les nostres activitats s'ha de centrar en Ia
convocatòria del VIIIe CERTAMEN DE FOTOGRAFIA, exposició que
inaugurarem divendres dia 17 a Sa Capella Fonda. El mateix diaja farem
lliuramentdelspremisdelCertamen. L'endemàdia 18,dissabte,el nostre
poble s'haurà guanyat el premi de ser punt de partida d'una de les columnes
del CORRELLENGUA. Si l'any passat el pas de Ia Flama de Ia Llengua
per Maria demostrà el grau de participació de Ia gent del nostre poble en
actes de mobilització i sensibilització per les nostres coses, enguany no
podem quedar enrere i hem de demostrar el perquè d'aquesta distinció. El
mateix dia 18, el capvespre, tots els mariers i marieres som convidats a
participarà laconcentracióqueesfaràaPalmaamb l'eslògan II DIADA
PER LA LLENGUA, LA CULTURA I LA IDENTITAT DEL PAIS. La
nostra Associació no pot quedar al marge d'accions com aquestes que
reclamen uns drets que com a poble tenim i que massa vegades queden al
sac de l'oblit dels nostres representants polítics. Es cert que el Govern
actual pareix que té una altra sensibilitat tant en matèria autonòmica
com en matèria lingüística, però no podem deixarde reclamardel Govern
Central millores que satisfacin les nostres aspiracions d'autogovern. Des
d'aquestes línies vol volem convidar a gaudir i participar de tots aquests
actes i esdeveniments.

10 ANYS FENT CARRERANY,
10 ANYS FENT HISTÒRIA

<r %
EQUIP DE REDACCIÓ:

Magí Ferriol Bauzà
Joan Gelabert Mas
Margalida Mas Vicens
Miquel Morey Mas
Onofre Sureda Ribas

HAN PARTICIPAT EN AQUESTNUMERO:
Catalina Pilar Bergas Bauzà, Jaume Mestre, PP de Maria de Ia Salut,
Tòfol Pastor, Catalina Morey, Míquel Salom, Pere Mas, Antoni Gelaber^
Mas i Club Ciclista de Maria de Ia Salut,

V

EDITA: Associació Cultural FEi
Fax:971-525585
Sant Miquel, 11 0751

IMPRIMEIX: Gràfiques SIBA
Santa Margalida

vlT CARRERANY

9- Maria de Ia Salut

La redacció de Fent
no es fa responsable
opinions dels qui hi

Carrerany
de les
escriuen

y



Maig, 1996 FENT CARRERANY - 3 (99)

EL CORRELLENGUAILA DL·UDA
Tots recordam com el 22 d'Abril de l'any passat el

poble de Maria mostrà ben a les clares el seu tarannà
participatiu i de compromís amb Ia seva llengua i cultura
quan rebé Ia Flama de Ia Llengua de manera espectacular
i amb una participació nombrosa. Igualment recordam,
quinze dies més tard, Ia Cadena Humana per Ia Llengua i
l'Autogovern que reuní a Palma prop de 30.000 mallorquins
i mallorquines preocupats pel futur de Ia seva llengua ¡
cultura.

Enguany, CORRELLENGUA I DIADA
coincideixen en el temps. L'èxit aconseguit l'any passat ha
aconsellat que les dues accions es complementassin per
augmentar-ne el ressò i Ia part icipació. Aix í el
CORRELLENGUA es farà entre els dies 17 i 18 de maig
seguint un itinerari invers al de l'any passat. Si l'any passat
partí de PaIma per arribar a Lluc, després de travessar
l'illa, enguany es farà a l'inrevés. I a més, per donar més
possibilitat de participació no es farà un itinerari únic, sinó
que hi haurà quatre columnes que alhora s'ajuntaran en
arribar a Palma, volent expressar d'aquesta manera
simbòlica l 'exigència de Ia Part Forana que Palma
assumeixi Ia capitalitat cultural i lingüística pròpia que Ii
correspon com atal capital i no en faci renúncia.

I el nostre poble, després de guanyar-se a pols els
elogis que rebé per Ia manera d'organitzar el pas de Ia
Flama, és enguany punt de partida del seu recorregut cap
a Palma. Hem de demostrar que l'èxit de l'any passat no va
ser fruit de Ia casualitat, sinó que responia a un sentiment
unànime i a una voluntat clara de compromís amb les senyes
d'identitat pròpies. Quan llegireu Ia revistaja s'hauran fet
reunions amb les diferents associacions del poble per do-

nar participació a tothom que ho vulgui. I així és com ha
de ser. La llengua no és patrimoni exclusiu de ningú, és un
patrimoni col lectiu que ens identifica com a poble i que
tots tenim l'obligació de defensar i projectar cap aI futur. I
així es va entendre l'any passat i així ho hem d'entendre
enguany amb Ia nostra participació. Veniu, apuntau-vos a
dur Ia Flama. Si voleu una camiseta commemorativa
apuntau-vos a Ia Comissió Organitzadora. Tots hi sou
convidats.

I IaDIADA.. .
I el capvespre del mateix dia 18, quan arribin les

quatre columnes amb Ia Flama de Ia Llengua a Ia Plaça
Major de Ciutat, es celebrarà Ia II DIADA PER LA
LLENGUA, LA CULTURA, LA IDENTITAT I EL PAiS.
Si l'any passat, més de trenta mil mallorquins i mallorqui-
nes respongueren a Ia crida a manifestar-se en defensa del
país, enguany Ia convocatòria es fa en termes semblants.
L'especificitat del nostre territori: pluriinsular, llengua
pròpia, comunitat històrica, etc necessita d'un tractament
diferenciat més quejustificat i d'unes solucions que donin
resposta a les nostres necessitats d'autogovern. La Plaça
Major de Ciutat ha de ser el punt de partida d'aquesta
exigència. Si realment volem demostrar que no ens
resignam a ser considerats una autonomia de tercera, si no
volem ser els oblidats en els pactes que es fan a Madrid cal
que Ia nostra veu, Ia veu de Ia nostra gent, ressoni ben fort
el dia 18 a Ciutat. Assumir el compromís de defensa del
nostre país ens exigeix fer-nos present sempre que calgui.
Dia 18, no hi podem faltar. El futur de les nostres ¡lles
passa per Ia Plaça Major.

IHLM.
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VIATGE D'ESTUDIS ALS PIRTNEUSICARCASSONNE
Enguany el viatge d'Estudis pereixia molt llunyà, fins

i tot, quasi impossible. La bona voluntat posada per tots els
implicats féu que es realitzàs i que, a més, sortís ben rodó:
un viatge molt bonic, una setmana de molt bona convivència.
EIs protagonistes, nou alumnes de vuitè, quatre de setè i
tres mestres del Col·legi Públic A. Monjo. Na Catalina Pi-
lar Bergas Bauzà ens relata el viatge i les fotografies que
il·lustren el reportatge són fetes per altres companys i
companyes.

DIUMENGE,24-3-96
El vespre de dia 24 de Març ens vam veure amb tots

eIs pares, a les 9 del vespre, damunt Ia plaça per arribar
totsjunts al port.

Quan vam arribar alla,ja hi havia els tres mestres:
en Joan Capellà, en Joan Carbonell i en Magí. Al cap d'una
estona vam embarcar cap a Barcelona, tota Ia nit en ruta.

Vam estar tot el vespre desperts, jugant a cartes,
escoltant música i, per no perdre el costum, a les màquines
dejoc. Allà dins, vam conèixer molta gent i també ens van
haverde cridar l'atenció perquè fèiem un poc de trull; però
Ia veritat va ser una nit inoblidable.

Ah! Per cert, en els camarots,jo el compartia amb
na Xisca, na Francisca ¡ n'Encarna però també hi havia na
Joana Maria.

VA ESSER FANTÀSTIC!

DILLUNS, 25-3-96
Arribàrem al moll de Barcelona damunt Ies 8 h. del

matí. Vam colliries maletesi vam arribarasortir. Allàens
esperava un autocar petit,a fi de no sobrar tant de lloc.
Vam pujar i ens vam dirigir tot seguit cap a Montserrat.
Allà visitàrem el monestir i pujàrem a veure Ia Verge de
Montserrat (Ia patrona de Catalunya). Per cert, quan
anàvem cap al monestir, na Xisca Maria, na Franciscà i
na Xisca de setè es varen perdre i vàrem haver d'esperar
una estona per trobar-les.

Després ens vam dirigir cap a Llívia, però primer
ens aturàrem a dinar a un restaurant a Bellver de Cerdanya.
AIIa ens donaren un menjar molt bo: de primer plat hi havia
tortellinis amb salsa i formatge; de segon hi havia bistecs
amb patates. A les postres hi havia un flam, però en Pep,
quan Ii van dur, digué: "Sabe qué? Sálteme". Això ens va
fer molta gràcia i després Ii van dur un gelat. Més tard
jugàvem amb unes màquines de cotxes, altres a cartes i els
mestres als futbolins.

Dinar a Bellver de Cerdanya. "Sabe qué,..."
(Franciscà Munar)

Al cap d'una estona vam prosseguir el viatge cap a
Llívia. Ja es podia veure neu per les muntanyes. Quan vam
arribar a Llívia vam anar a veure l'església i, en els
escalons, hi havia escrits els noms d'alguns morts. Dins
l'església, el que em va cridar l'atenció va esser que per
tenir l lum havies de posar 25 pts; be,ja estàvem tots molt
cansats però, què Ii havíem de fer! Be, eIs alumnes anàrem
cap a l'autocar i compràrem begudes.

Amb el funicular pujàrem a dalt de les muntanyes dc
Montserrat (Joana Maria Font)

Pista de gel de Puigcerdà (Joana Maria Font)

Ens aturàrem a Puigcerdà per patinar sobre gel.
Després, al cap d'una hora, ens n'anàrem, però a mitjan
camí, en Jaume Carbonell se'n va recordarque havia deixat
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Ia caçadora i els doblers allà i vam haver de tornar enrera.
Després vam proseguir el viatge flns a Andorra, cap a
l'hotel, anomenat LaGrandallaperdarrerael qual hi passa
un riu anomenat Valira ijust aI davall hi ha les caldes, on
hi surt aigua calenta directament de Ia terra. Allà sopàrem
d'espaguettis i hamburguesa amb patates. Aquí, mentre
sopàvem, vam riure molt, ens vam pegar un atac de rialles,
i en Joan Capellà ens va barrejar. Després ens vam anar a
passejar perAndorra. Quan vam arribar, estàvem esgotats.
Jo vaig dormir amb n'Encarna i na Joana Maria. Vam
quedar dormides amb un segon.

Ah! Per cert, vam tenir por i ajuntarem els l l i ts .

DIMARTS, 26-3-96
Ens despertàrem a les 8 h del matí i després de

dutxar-nos, baixàrem a berenar a les 9 del matí.Partírem
amb Pautocartravessant els Pirineus, entrant dins França
i anant cap a Ia ciutat emmurallada de Carcassonne. Abans
d'arribar-hi ens vam aturar al port d'Envalira, de 2407 m

Envoltants del Port d'Envalira, tot nevat. (Jaume Cinard)

d'altura, a fer una guerra de neu i na Xisca Maria ijo ens
vam tirar per una davallada damunt una bossa de fems.
Vam quedar xopes. Sobre les 2 del migdia arribàrem a
Carcassonne on vam dinar de picnic, va esser bo, excepte
els professors que van anar a dinar a un restaurant d'un

menjartípic d'allà (Cassoulet). Sobre les 3 ens reunírem
tots, per anar a visitar l'església. Miràrem les figures, Ia
seva estructura i eIs vidres de les rosasses amb els diferents
colors i dibuixos. Allà dins vam riure moIt, en Toni ijo,
perquè na Franciscà va tirar 5 francs a una màquina
espenyada i hi ficava el dit per un forat. També quan en
Toni va pagar una espelma encesa per posar dins un
recipient i ell se l'n duia sense adonar-se'n .

A les 5 h tornàrem agafar l'autocar per travessar
els Pirineus cap a Andorra.Quan estàvem travessant els
Pirineus, na Joana Maria havia d'anar al bany i ens vam
aturar per anar-hi, però vam anar pel carrer quasi tots.
Ah! També havíem d'anar a poc a poc perquè feia neu.
Ens vam fer fotografies. La neu era més blana! Ens

A Ia tornada, nevava al port d'Envalira. Ens aturàrem a
fer unes fotos i les nostres necessitats més humides
(Margalida Mestre)

tornàrem posar en camí i, sobre les 10 h del vespre,
arribàrem a l'hotel La Grandalla, on vam sopar .

Tornàrem a fer una volta. Vam tornar a l'hotel i el
vespre na Joana Maria duia menjar i ens vam posar a
menjar pipes fins a les 3 de Ia matinada.

Ciutat de Carcassonne. Chateau Comtal (Franciscà Munar)
Era més bo de fer dormir dins l'autocar que dins els llits
(Margalida Mestre)
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Ah! Na Joana Maria no va trobar Ia botella de suc
que Ii faltava abans quejo Ii trenqués l'altra.

Ens aturàrem a dinar d'unes truites salades, a Bossost, un
poble de Ia VaII d'Aran. La foto està feta damunt un pont
sobre el riu Garona (Joana Maria Font)

DlMECRES, 27-3-96
Com cada dia ens vam

aixecar a Ies 8 h i el berenar a
les 9 h del matí. Vam acabar
de berenar i ens en vam anar a
comprar records per tots els
queenvoIíem.

A les onze havíem
quedat davant l'hotel, però na
Franciscà, na Joana Maria, na
Margalida ijo vam arribar un
minut tard i ens barrejaren. Ens
tornàrem a posar en camí
travessant els Pirineus dues
vegades, entrant dins França,
fent algunes aturades fins arri-
bar a Biescas. Ens vam aturar
a Bossost, un poble de Ia VaII
d'Aran, a dinar i a un pobIe
aragonès empedrat (L'Ainsa) a
fer una volta i seguírem fins a
l'hotel Casa Ruba. Allà vam
sopar d 'un entrant i bistecs
amb patates. Ens vam repartir

les habitacions i vam anar a fer una volta. Hagués quedat
més temps però ens vam haver d'anar de dues en dues a
dormir, perquè fèiem massa renou. Jo dormia amb
n'Encarna. Vam mirarlatelevisióquefeien "PasiónTur-
ca" i una altra sobre racistes i damunt les 2:30 o les 3 ens
en vam anar a dormir.

DlJOUS, 28-3-96
Ens vam aixecar com cada dia a les 8 h i a berenar

a les 9 h del matí. Després sortirem cap al Parc Nacional
d'Ordesa i allà vam anar a veure les cascades i el riu
Arazas.Vam veure dues o tres cascades precioses.

Desprésjo vaig posar el peu dins l'aigua sense
voler.Ens tornàrem posar en camí i ens vam aturar a un
poble de Ia carretera a dinar de picnic; vam veure un llac
amb un campanar al mig. I més tard continuàrem fins el
port de Barcelona. Durant tot el trajecte vam cantar i xerrar
na Xisca Maria ijo. Ens vàrem divertir molt! Quan vàrem
ser a Barcelona vam anar a sopar de Pizza pel carrer de Ia
Rambla i després cap al vaixell i tota Ia nit en ruta. Aquesta
vegada vàrem dormir en butaques.

Vam arribarà les 8h del matíal portde Palma. Allà
ens esperaven tots els pares. Quan vaig arribar a Maria
em vaig adormir tot d'una.

Després vaig anar a Ia plaça a veure tots els meus
amics.

VA SER UNA EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE!

Catalina Pilar Bergas Bauzà

Una de les cascades del riu Arazas que travessa el Parc Nacional d'Ordesa i Monte
Perdido (Jaume Ginard)
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Foto de les alumnes davall un impressionant faig, al Parc Nacional d'Ordesa (Joana Maria Font)

El viatge està a punt d'acabar-se. L'enyorança de Ia pizza és molt grossa. A Barcelona,
a les Rambles, tingueren oportunitat de menjar-ne (Franciscà Munar)
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SA XERRADETA AMB, MADÒ ANTONINA SABATERA,
I LES SEVES VÀNOVES

Era I'agost de l 'any 1992 quan
publicàrem una entrevista feta al matrimoni
format per n'Antònia CarbonellNegre, madò
Antonina Sabatera, i per en Joan Bergas
Mascaró, l'amo en Joan Forneret. L'entrevista,
feta pel nostre company Pere Fons, es basà,
principalment, amb les vivències de l'amo en
Joan, en temps de Ia guerra civil. Però madò
Antonina feia estona que tenia ganes de par-
lar-nos d'un altre tema, del qual n'està ben
orgullosa i vol que quedi escrit damunt papers.

"Tenc setanta-set anys i en es dotze,
vaig començar sa primera vànova. La vaig
començar a Morell, una possessió de devora
Artà. Quasi tota és feta a sa I lum d'un l lum
d'oli. Allà hi vaig anar a collir oliva. Llavors
ja no en vaig fer pus i Ia vaig estrenar als vint-
i-quatre anys, quan me vaig casar.

Quan va néixer n'Antonyita, sa prime-
ra neta, a dins Son Dureta, en vaig començar
una altra, Ia segona. Ara fa vint-i-quatre anys,
perquè Ia neta encara no ha fet es vint-i-cinc.

I en vint-i-quatre anys he fet desset
vànoves, nou cobertors, sis cortines, de
grosses i petites, tovalloles amb ses seves
randes, vint-i-quatre, vint-i-dostapetes, trenta
capçalers de sofàs i baIancins, tres vestits de
camilla, entre grossos i petits.

Es fil de Ia primera vànova només costà
set duros. Llavors vingué es moviment, i vaig
haver d'estar sense fer-ne, perquè d'aquest fiI
noenduen."

Em comenta que es posà a festejar als tretze anys
i Ii faig Ia broma que Ia vànova Ii duràtant com els festeig
i es posa a riure.

Feim un resum de les dates importants de Ia seva
vida: Madò Antonina neix l'any 18, l'any 30, als 12 anys,
comença Ia primera vànova i es casa als 24, l'any 42.
Comenta que s'hagués casat més prest però Ia guerra ho
desbaratà tot.

Després d'aquestes anècdotes sobre les vànoves
parlàrem una bona estona del seu home i de les fetes,
tristes fetes, que visqué del 36 al 40. L'amo en Joan també
s'acosta i, durant una horeta ens conta les peripècies que
hagué de viure, en aquella època. Però tot això ho podeu
trobar detallat a l'entrevista abans citada (FENT

La primera vànova Ia començà als 12 anys, collint oliva a Morell

Es fíl de sa primera vànova
només costà set duros.

CARRERANY n. 73, Agost 1992, pag. 7-11). EIs
emotius records en alguns moments ens tallen Ia con-
versa.

Aquí queda doncs el testimoni d'una dona orgu-
llosa del seu home i de Ia seva feina, de Ia qual en podeu
teni r constància amb aquestes fotografies que
acompanyen el text.

Magí Ferriol
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Aquesta és Ia segona vànova, Ia que començà, madò Antonina, a
Son Dureta, quan va néixer Ia seva primera neta, n'Antonyita.
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BULLIT DE NOTICIES
TERRATRÈMOLS AL PLA DE MALLORCA
Només en una setmana, Ia terra va tremolar dues vegades
al PIa, el passat 2 d'abril i el dia 9; Ia primera vegada el
moviment va tenir una intensitat de 2,7 (escala de Richter)
i el segon, de 3,2. Aquests m o v i m e n t s passaren
desapercebuts per a Ia majoria de gent,ja que es produiren
de nit o de matinada, però alguns que sí se'n temeren ens
han explicat que es van espantar una mica.

LA REVISTA CAMPANET ENTREVISTÀ A
ANTONI MAS
EI número de desembre de Ia revista CAMPANET publicà
una entrevista al marier Antoni Mas, "en Toni de sa
papereria", que com ja sabeu des de fa 6 anys treballa a
Campanet com a policia local. L'entrevista Ia hi fan sobre
Ia campanya de prevenció de drogues, que ell coordina a
Campanet.

ELS QUINTOS/ES DEL 46, D'EXCURSIO A ME-
NORCA
El dia 21 d'abril els quintos i quintes del 46 anaren a passar
un dia a Menorca per celebrar el seu cinquantè aniversari.
De bon matí partiren d'Alcúdia cap a Ciutadella; allà els
esperava un autocar que els va dur a visitar alguns dels
llocsmés interessantsde Pilla. Dinarenaun restaurantdel
Port de Maó (comenten que el peix era d'allò més fresc i
més ben cuinat) i seguiren passejant fins hora de tornar
pujar al barco. Des d'aquí els desitjam molts d'anys a tots
i que continuïn amb ganes de passejar i fer festa.

PREINSCRIPCIÓ ALS CENTRES ESCOLARS
PÚBLICS
Vos volem recordar que el termini per sol licitar plaça als
centres escolars públics acaba el proper dia 10 de maig.
Recordau que el curs 1996-97 s'obrirà un Ins t i tu t

APROXIMACIÓ A L'AVANTGUARDA A MA-
LLORCA
El dia 28 de març s'inaugurà a Ia Llonja una exposició de
pintura que recollia una bona mostra de les obres fetes a
Mallorca entre 1959 i 1982. L'exposició l'organitza Ia
Conselleria de Cultura, Educació i Esports i estarà oberta
al públic fins el dia 15 de maig.(La fotografia superior
correspon a Ia inauguració d'aquesta exposició)

d'Educació Secundària a Santa Margalida, on aniran a
parar els alumnes de vuitè d'enguany.

EL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE FENT
CARRERANY, A LA PREMSA
Ens alegram que alguns diaris i moltes revistes de Ia premsa
forana s'hagin fet ressò de Ia convocatòria del V I I I Certa-
men de Fotografia de Fent Carrerany. Esperam que molta
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BULLIT DE NOTICIES
gent s'animi a participar. Recordau que el termini de
presentació de fotografies acaba el dia 10 de maig i que Ia
inauguració i el lliurament de premis es farà el proper
divendres dia 17 de maig a Sa Capella Fonda a les 20,30
hores.

QUINZENA DE PASSIÓ PER ALS
BARCELONISTES
EIs culés de Maria encara ara no ho entenen; en quinze
dies ho han perdut quasi tot, i això que hi havia molt a
perdre. La final de Ia Copa del Rei va ser Ia primera, Ia
final de bàsquet de París, Ia segona, l'eliminatòria de Ia
UEFA, Ia tercera, i el partit contra l'Atlético, Ia darrera.
Massa per a un bon afeccionat. Això sense comptar els
acudits i les conyes que han hagut d 'aguantar dels
madridistes, que a falta d'altres alicients s'han dedicar a
amargar-los més Ia vida. Fins i tot es comenta que algun
culé històric ha decidit que això s'ha acabat i ha decidit
dedicar-se a altres afers més tranquils.

HA MORT ANTONI MAS "TONI SOLO"
El passatdiumenge dia 21, Antoni Mas "Toni SoIo", perdé
Ia vida en un desgraciat accident a Ca'n Picafort. Mentre
es passejava amb bicicleta amb aItra gent va tenir una to-
pada amb un camió. La premsa se'n féu ressò ¡ tragué Ia
notícia l'endemà.

EL CARRER DE SANT MIQUEL, TANCAT AL
TRÀNSIT
Degut a les obres que es fan al casal de Ia Tercera Edat no
es pot circular pel carrer de Sant Miquel; Ia grua, necessària
per les obres impedeix el pas. Convé tenir-ho en compte i
fer cas del cartell indicador abns de voltar Ia cantonada
per no tenir sorpreses en ser al mig del carrer.

XII TROBADA D'ESCOLES MALLORQUINES
El dia 18 de maig tendrà lloc a Palma Ia XII trobada
d'Escoles Mallorquines. Aquest any l'organització ha volgut
donar a aquesta trobada un aire festiu i per això han
proposat a totes les escoles que hi vulguin participar que
col laborin en Ia confecció d'un gran mural a Ia Plaça Major
amb el lema "Facem viure Ia llengua".

L'ENSAÏMADA D'EL DIA DEL MUNDO
Si el mes passat ens fèiem ressò de l'aparició d'"El Pregun-
tón" del Diario de Mallorca i de Ia poca sensibilitat de-
mostradaen laqüestió lingüística, araensvolem referirà
"L'Ensaïmada", eljoc de preguntes i respostes que El Dia
del Mundo ha tret des del passat 28 d'abril. El fet de fer-ho
en català demostra un tarannà diferent i més compromès.

NOU SECRETARI A L'AJUNTAMENT
Melcion Ramis Perelló és el nou Secretari en substitució
del secretari titular Bartomeu Marimon. El nou Secretari,
que ha accedit a Ia plaça en el passat concurs de mèrits,
viu habitualment a Palma, però descendeix de Maria.

A Ia capella
Fonda, durant els
dies de les
vacances de
Pasqua, hi hagué
exposades
pintures d'en
Joan Mariando.
Aquí en teniu Ia
prova
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|ENSHANDEIXAT; |

L'amo en Pere Castellò Bergas
que mori a l'edat de 61 anys el passat
dia 12 de març. Vivia a Ciutat.

L'amo en Jaume Quetglas Sastre que morí el passat dia 22 d'abril
a l'edat de 72 anys. Vivia al carrer Femenia, 14.

L'amo en Toni Mas "SoIo" que morí el passat dia 22 d'Abril a
l'edat de 79 anys. Vivia a Can Picafort.

Que descansin en pau.

|BENVINGUTS:|

En Marc Buades
Ferriol, que va néixer el
passat dia 3 d'Abril. EIs seus
pares són en Guillem Buades
Payeras i na Maria Ferriol
Mas.

Enhorabona als seus pares i demés família.

PA L'HAN FETA;

N'Alfonso Caballero Parejo i na Joana Maria Montiel Llabrés
que es casaren el passat dia 13 d'abril a l'església parroquial de Maria
de Ia Salut.

Que el vostre amor no acabi mai.

TELEFONS D'INTERES:
AJUNTAMENT 525002

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

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

PUNT D1ATENCIO CONTINUADA DE SINEU:
Carrer Ponent, número 3.

- Per demanar hora al servei de Pediatria heu
de cridar de 8 a 14 hores aI 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 tempsJ MES DE MARÇ
MAXlMES • MINIMES

¿u

15

in

5

•

PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
Dia 7 91. 1 8'50C (Dia 25)
Dia 8 31. Temperatura M in ima
D i a l i 1 ' 5 I . 7 0C (Dia 6)
Dia 13 1 1. Temperatura Mitjana
Dia 1 5 151. 12'30C
D i a l o 71. Mitjana Màximes
Dia 26 51. 14'40C
Dia 30 7'5 1 Mitjana Mínimes

10'20C
TOTAL: 49 LITRES

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

DIA 11 DE MAIG A LES 211OO HORES
A CA1N GASPAR

XERRADA A CÀRREC D'EN

JOAN BARCELÓ,
L'home del temps de l'Informatiu Balear

"EL TEMPS I EL CLIMA A LA CULTURA POPULAR A TRA-
VÉS DELS ALMANACS -PRONÒSTICS-. EL TEMPS COM A

NOTICIA."

ORGANITZA: ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY

10 ANYS FENT CARRERANY

10 ANYS FENT HISTÒRIA
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PASSANT L1ESTONAAMB:... un poeta, Miquel Martí i PoI.
Encara que sia una excusa, el Nadal convida i

predisposa a Ia sensibilització ciutadana envers els
problemes de Ia gent menys afavorida, tant del nostre entorn
com de terres llunyanes. Va ser per aquell temps quan vàrem
tenir ocasió de passar una bona estona, inoblidable, amb
un poeta. El col.lectiu dels estudiants de medicina de
l'Hospital del Mar volien portar a terme una acte que fugís
del típic tòpic: que no fos una trobada on s'hi assistís de
manera passiva com a simples espectadors; volien realitzar
un acte que els comprometés com a col.lectiu humà, que hi
hagués participació massiva i que el subjecte de reflexió
escollit tingués un significat: un compromís real amb els
desvalguts, els marginats, els oprimits i amb el país. EIs
va ésser fàcil plasmar en realitat Ia idea: organitzar un
recital de poesiacompromesa, d'un poetacompromès, amb
una idea de fidelitat i solidaritat amb Ia humanitat i amb
els països de parla catalana; sens dubte en Miquel Martí i
PoI.

max es percebia que pujava de to a mesura que passaven
elsminuts, els aplaudiments es feien interminables; els ulls
del poeta transpuaven l'alegria que respirava, els rictus de
Ia cara demostraven Ia gran felicitat que vivia, una sensació
que ens volíem i I i volíem provocar, i que ens contagiava
per moments.

Un sonet per a tu que em fas més clar
tant el dolor fecund com l'alegria
un sonet amb els mots de cada dia
amb els mots de conèixer i estimar.

El compromís de Ia paraula s'anava apoderant dels
nostres sentiments, les sensacions que despertaven les
paraules ens feien sentir integrants de Ia responsabilitat
col.lectiva, tant en els aspectes negatius del comportament
humà, com de les alegries i sentiments íntims que tots i
cada un de nosaltres tenim.

Vaig i vinc i faig camí
sense moure'm gens de casa.

Un rere l'aItre, part del públic assistent va recitar poemes
escollits per cadascun, amb presència del mestre; poemes
d'amor, poemes de soledat, poemes de compromís perso-
nal, de reflexió intimista, de desitjós, d'esperança, de
records; tot un recorregut per les distintes sensacions i
vivències humanes. Vaig viure un ambient emotiu, el clí-

En un moment determinat part del públic, guitarra en
mà, començà a cantar poemes musicats; no cal dir que
foren moments inoblidables.

Estimo Ia bellesa que t'envolta
i que se't dóna clara i generosa
i en tu i per tu estima també els altres,
car d'aquests dos amors te'n pervindrà
l'harmonia i, tal volta, Ia grandesa.
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Recordaré sempre aquella estona en què Ia cara, els
ulls, els gestos, Ia vibració, d'aquell home present a
l'escenari, que a través de Ia paraula recitada per tots
nosaltres, ens feia tocar de peus a terra, ens feia reviure Ia
crua realitat total de cada dia, però també, i aquest és un
altre aspecte místic dels seu poemes, ens posava en mans
de l'esperança tot empenyent-nos a alçar els braços per
desitjar Ia lluna.

Estic segur que quedarà en Ia memòria de tots els
presents a aquell acte, Ia vivència de passar l'estona amb
en Miquel Martí i PoI; com a professional de Ia salut i
aprofundint en el significat dels versos, puc assegurar, i
all í va quedar demostrat, que a vegades les paraules curen
molt més que Ia medicina.

Antoni Gelabert i Mas

EL PLA TERRITORIAL DEL PLA DE MALLORCA
Quan qualcú o qualque institució prepara un pla

pot usar tota Ia inspiració i fer anar el capet molt enfora,
encara que no sempre surt be, de vegades per molta voluntat
que hi hagi es pot mirar enfora i caure aprop.

Aixo, sens dubte, és eI que pot passar amb el ja
famos PIa Territorial del PIa, un hermós projecte per
protegir el PIa del desastres urbanístics que pot acabar per
ser un pla per urbanitzar aquesta zona de Mallorca

Totes les masses fan mal i tenirtothom content, més
que difícil, a mi em sembla impossible; és evident que 7
quarterades segons en quines zones es una quantitat exa-
gerada entre altres coses perque dins aquesta extensió de
terreny tambe es poden ferautèntiques barbaritats. Per un
altre costat, es deixa que es puguin beneficiar un pocs
(fonamentalment estrangers, per perjudicar molts d'altres).

Però, el que no pot ser es que l'equip redactor i eI
Govern Balear quedin en mans de les pretensions i els
capritxos de cada un dels ajuntaments i que, poc a poc,
tota l 'il.lusió i les necessitats del PIa de Mallorca quedin

en no res pel poc consens dels ajuntaments que l'intregren.
Ja se sap que és molt difícil que qualsevol batIe pugui

ser objectiu a l'hora de donar els conseqüents permisos
d'obres als seus familiars, als seus amics, al vei o a aquell
afiliat al partit. Per mi només hi ha una solució: un
organisme supramunicipal amb un pladirector seriós i que
es dugui a terme. Per acabar, dues reflexions:

A. Manca primar fomamentalment Ia qualitat de les
edificacions i oblidar el xabolisme que tant mal ha fet a
tots els pobles mes propers a Palma.

B. Que el Govern Balear doti així com cal cada una
de les millores que es pensen projectar en el PIa Territo-
rial, perque per molts de poligons, piscines climatitzades,
cente cultural , que es planifiquin, si no està dotat de les
partides pressupostàries corresponents, tot quedarà com
sempre, amb moltes promeses i poques realitats.

(Extret de Ia revista "Llum d'oli" de Porreres.)
Bernat Bauçà i Garau

*A A>'
*C

0 b !OKnv
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ÇOPMÓ )
ACLARIMENT DE JAUME MESTRE.

Degut a un error informàtic, del que vull creure som
l'únic culpable, Ia meva resposta a una carta que em
dirigiren el passat mes de Març no va sortir publicada en
els termes en quèjo l'havia escrita.

Referint-me a l'obra fotografiada en el número 115,
escrivia d'ella que té un expedient obert no continuat, Déu
sap perquè no està acabat, i que pot caducar dins poc temps
i haver-se de "legalitzar", sense perjudici de sanció per al
promotor o de l'autoritat competent si algú es posa al davant
d'exercir l'acció pública segons diu l'article 53 de Ia LIei
de Disciplina Urbanística o el nou codi penal.

El fet que entre cometes es fes referència a Ia Llei
"D'EnjudiciamentCriminal" eraque aquestaés de caràcter
general ijo em volia referir a altres en matèria de legisla-
tura urbanística. Estava a l'espera d'una consulta que havia
realitzat a un entès en el tema i llavors Ia resposta no va
quedar gravada en el disquet de l'ordinador amb Ia
modificació feta a l'escrit original.

Aquestes consultes deien que segons Ia Llei de Dis-
ciplina Urbanística Balear, el Batle és autoritat competent
per iniciar expedients d'infracció i sanció i pot imposar
multesfinsa 10.000.000'-.

La Llei del SoI en el seu article 253 diu que el Batle
ha de disposar Ia suspensió de Ia llicència i paralització de
les obres quan aquesta sigui una infracció urbanística greu,
i Ia fotografia publicada en mostra una d'elles. A l'article
248 es diu que el Batle ha de suspendre les obres si estan
sense llicència en curs d'execució. Si es tracta d'obresja
acabades sense llicència, el termini per procedir és de 4
anys.

Jaume Mestre.

LA JUNTA LOCAL DEL PARTIT POPU-
LAR INFORMA

Amb motiu de les darreres eleccions locals del dia
28 de Maig de 1995, vàrem difondre un comunicat amb
diferents promeses electorals que el PSOE havia incomplert
durant el seu mandat anterior.

Entre les coses més preocupants, destacàvem:
- L'endeutament de l'Ajuntament. Calculàvem que era de
devers 48.000.000 ptes. (préstec Banc de Crèdit Local,
proveïdors...)
- 22 milions d'IVA, més 1.800.000 ptes. d'interessos, sense
comptar les comissions bancàries, dels quaIs ja han
demanat ajornar-ne el pagament en dues ocasions.
- La compra de solars de dubtosa legalitat.
- EIs exercicis dels anys 93 i 94 sense tancar.
- ...i tantes altres coses.

EI Sr. Batle continua prometent molt i complint
poc. Tot el poble sap que va dir públicament, mentre
celebrava haver repetit com a Batle, que, dins un termini
de deu dies màxim, tothom tendria contestació al seu
domicili de tots els punts que el PARTIT POPULAR havia
indicat...

Ha passat un temps més que prudent i nosaltres,
com a grup polític, hem demanat informació per escrit,
però com és normal, no hem rebut cap mena de contestació.

Una cosa asseguram, el exercicis dels anys 93 i 94
encara no estan tancats i ja som a l'any 96. Tants de
problemes comptables hi ha, que no els poden tancar de
cap manera? Ens demanam què fan amb el nostres doblers.

Ara només faltaria que el Batle demanàs dedicació
exclusiva, i així cobraria un poquet més. Tambè seria una
bona excusa per dedicar més temps al poble i així poder
intentar adreçar tot el merder que tenim dins l'Ajuntament.
No s'ha de volerjustificar l'injustificable; és millor que el
Batle reconegui Ia seva incapacitat per desenvolupar Ia
tasca que realitza, ja que el caos l'ha produït el mateix
SenyorOliver.

De cada dia es va confirmant i ratificant el contingut
del nostre comunicat. Ja estam en condicions de dirque el
temps ens dóna Ia raó. Creim Sr. Oliver, que això és una
manca total de serietat. Podria enpegueir-se'n un poc, ja
que el que fa més mal és enganyar les persones, fer
promeses que sap ben cert que no es poden complir i ofendre
públicament un grup polític i els seus membres.

Una cosa pot tenir clara, que per Ia nostra part
intentarem aconseguir respostes als punts que abans
indicàvem, encara que hagim de recórrer a les accions
legals, que aposta hi tenim dret.

Vos volem recordar que estam al vostre servei, per
si ens necessitau.

Junta Local del Partit Popular de Maria de Ia Salut
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A L'EQUIP DE REDACCIÓ DE FENT
CARRERANY

Al mateix temps que ens congratulam per Ia
delicadesa en atendre Ia nostra petició que no era altra que
donar publicació al nostre escrit anterior referit a
INFRACCIONS URBAN STIQUES, hem de protestar per
Ia no atenció en Ia part que demanàvem d'estendre Ia
informació que iniciares, tota vegada que seguim
considerant que singularitzar en aquest assumpte podria
interpretar-se com a discriminació i -trobam noltros- que
una revista d'àmbit Iocal, cultural i independent, no hauria
d'induirapensarendistincions.Noentenemelvostrecamí,
encara que el respectam fent constar Ia nostra insatisfacció.

I ara, per una qüestió de delicadesa, voldriem co-
mentar "l'AUTO-RETRAT" que l'amic Jaume Mestre es
dedica, només perquè no voldríem que els que no són
coneixedors dels anter ior números de FENT
CARRERANY i hagin llegitel seu escrit-respostaal nostre,
es puguin confondre.

En Jaume Mestre pareix que s'autoanomena DE-
FENSOR DEL POBLE, EL JUSTICIER; i com que
noltros discrepam respecte d'aquest particular, aquí va el
que tenim a dir al respecte:

En Jaume Mestre escriu: "ACTUACIONS NO
AJUSTADES A DRET". I noltros replicam: Qui és en
Jaume Mestre perjutjar el DRET?. Tots sabem que les
lleis són preparades per individus que per ser humans es
presten a diferents interpretacions, per Ia qual cosa es creà
un TRIBUNAL SUPERIOR que és en definitiva qui ha de
determinar; i en Jaume Mestre, encara, no és president del
Tribunal Constitucional. Un exemple: és com si per anar a
Ciutat un digués que hi va per l'autopista perquè Ii serà
més còmode, però si hi volem anar per Ia carretera vella de
Sineu hi tenim tant de DRET com té aquell altre per anar-
hi per l'autopista, no?. El que passa és que quan en Jaume
creu (el creure és ben lliure) que Ia majoria de l'Ajuntament,
el batle o el que sia, no es comporta com ell, en Jaume,
voldria, aquells falten i en Jaume CONDEMNA.

També tots sabem que Ia Jerarquia Eclesiàstica, en
l'Església Catòlica és l'única que pot "canonitzar" o
"excomunicar" als seus seguidors als seus seguidors. I en
Jaume Mestre -deim noltros- no és Bisbe ni Papa. El que
passa -i ja hi tornam- és que en Jaume quan creu que un
capellà ha xerrat o ha actuat diferent de com ell, en Jaume,
voldria, aquell capellà ha faltat, i en Jaume CONDEMNA.
Aixídesimple.

I el mateix podríem dir referent al corresponsals o
col laboradors de Ia Revista local. Tots sabem que els
periodistes interpreten de diferents maneres les notícies,
però si algú no ho explica exacte com en Jaume voldria,
aquell faIta i en Jaume CONDEMNA, (per cert, no us
entranya que d'un temps a aquesta part els col laboradors

no s'acosten com abans?. Tan és així que si no fos pels de
fora...)

Aquíqueda Ia nostraopinió. No volem desqualificar;
només, és que, com hem dit, no voldriem que els nous
lectors de FENT CARRERANY es fessin una idea im-
perfecta respecte de l'actuació del nostre amic Jaume
Mestre, fiant-se del seu "AUTORRETRATO", amb el que
nosaltres no "combregam".

I seguint hem de dir, emulant en Jaume, que sense
cap mínim de rencor ni de mala intenció, si anavem a
repassar els números anteriors de FENT CARRERANY,
Ia conclusió seria, aprofitant aquella expressió tan nostra,
que a en Jaume tant Ii ésjota com bolero. Volem dir que
tant Ii és ENCOMIAR com ENFONSAR, ja qua així el
trobam dirigint-se en carta oberta a un BISBE, implorant
per un determinat capellà, com als pocsdies (unes eleccions
al mig) cercant firmes (no, perdó, declarant oferiment de
firmes. SET firmes,SET) per desterrar aquell mateix
capellà. Així el veim tot embadocat contemplar una MA-
QUETA per "los madriles" com al cap de pocx temps (unes
altres eleccions aprop) voler-li pegar foc (a Ia MAQUE-
TA). I no és, com també accepta en Jaume, que no trobem
que no sigui de savis equivocar-se, i d'adults admetre-ho,
faltaria més!, però el que també trobam, i ho deim, és que
els fets deixen petjades, marquen, retraten. (Un altre
exemple: Unir-se a aquells crits histèrics dels seus fanàtics
seguidors, que enlairant banderes imperialistes, cridaven:
"Enano, enano!. Habla castellano..." i dos dies després
presentar-se a Catalunya a fer professió de Fe nacionalis-
ta i lloar superlativament Ia llengua catalana, són fets a
tenir en compte, o no?.

I per acabar. A què ve remolcar Montblanc?. Totja
està dit respecte d'aquest conte, ija hem comentat i declarat
com a no pecat el dir Diego on abans havia dit digo.

El que no entenem és allò del retrato de Ia canera.
Ens referim a "MASSA TENDENCIaS" i "ASSOCIAR
PERSONES" que escriu en Jaume. Seria que per allà -
preguntam- també hi ahuria algún EXEMPLE IL
LUSTRATIU D'NFRACCIONS URBAN STIQUES"?

I només agefir que donam l'assumpte per acabat,
per moltes contra-rèpliques que puguin sortir, ja que eI
nostre fi no era altre que demanar pluralitat informativa
d'allòquetitulareu "INFRACCIONS URBANÍSTIQUES"
i que no creis oportú en no accedir a Ia nostra demanda.
Ens conformam amb haver vist el nostre escrit publicat,
respectant sempre l'actuació dels altres, encara que fent
constància de Ia nostra insatisfacció.

Atentament us saluden

Tòfol Pastor, Catalina Morey, Miquel SaIom, Pere
Mas
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CARRERANY ESPORTIU
NOVA VICTÒRIA DE LLORENÇ SEGUI

EI passat diumenge dia 14 d'abril, el nostre poble es
va convertir, una vegada més, en el centre d'atenció del
ciclisme de Ia nostra illa. Fou amb motiu de Ia celebració
de laterceraediciódel "Memorial Llorenç Seguí". ElClub
Ciclista Maria de Ia Salut va organitzar aquesta reunió
ciclista a Ia qual s'hi celebraren dues curses. La primera,
per a ciclodeportistes i màsters i Ia segona per ajuniors,
sub-23 i élite.

BERNAT VICENTE, EL MILLOR DELS 132
PARTICIPANTS

A les nou del matí començaren els primers.
Completaren 48 quilòmetres en tres voltes al circuit de Sa
Serra, amb sprint de bonificació -tres, dos i un segons per
aIs tres primers- a cada una de les passades per Ia meta.
Foren un total de 132 ciclistes els que hi participaren. El
bon ritme de Ia competició i els constants intents d'escapada
varen esser Ies dades més destacades. Com que cap dels
grups capdavanters que es formaren aconseguí l'objectiu
de distanciar-se del gran grup, les primeres posicions de Ia
classificació es decidiren per les bonificacions acumulades.
El triomfva correspondre a Bernat Vicente, un ex-ciclista
del nostre Club, ara integrat al CC. Inca-Opel. La seva
victòria va esser totalmentjustaja que sempre va estar al
cap de Ia cursa, es va integrar en tots els grupets que es
formaren al cap de Ia cursa i, a més a més, va dominar els
sprints de bonificació. Des de les pàgines de FENT
CARRERANY volem donar-li Ia nostra felicitació pel seu
primer triomf de Ia temporada. Així quedaren Ies deu
primeres pocicions de Ia taula classificatòria:

1. Bernat Vicente
2. Arnau Comas
3. LuciàBiederman
4. Rafel Cerdà
5. Xisco Llompart
6. Pep T. Genovard
7. Jaume Macías
8. lvanClemente
9. Fermín Andrés
lO.JoséA Fernández

Opel
Pau Gomer
Suïssa
D. Armario
AC. Sineu
AC. Sineu
Es Cruce
Opel
Pau Gomer
Germóvil

1.13.03
.13.06
.13.08
.13.08
.13.08
.13.09
.13.10
.13.10

1.13.10
1.13.10

EIs guanyadors de cada una de les sis categories foren els
següents:

lrjunior....
lrsub-23....
I r master E..
I r masterA..
I r master B..
Ir master C..

Rafel Campins
P.T. Genovard
Bernat Vicente
Luc. Biederman
José Fernández
Fermín Andrés

AC. Sineu
AC. Sineu
Opel-Inca
Suïssa
Germóvil
Pau Gomer

AMBALEXANDRE LLOBERA GUANYA
PARTICIPACIÓ INTERNACIONAL.
PRIMERA CURSA A MARIA D'ANTONI FONT
COM A SUB-23

Després de guardar un minut de silenci en memòria
de Llorenç Seguí, del periodista de "Diario de Mallorca"
Paco Riutort i de Ia sogra de l'àrbitre Javier Miravet, els
121 participants de Ia prova més destacada iniciaren Ia
competició a Ia distància de sis voltes sobre el mateix
itinerari que els anteriors i, també, bonificant els tres

primers a cada una de les
passades per Ia meta. CaI des-
tacar que Ia cursa no fou molt
ràpida. Elsciclistesmallorquins
que tres dies després havien de
part ic ipar aI "Cinturó" es
reservaren. Malgrat tot, els que
hi havien de competir i els
juvenils foren els animadors de
Ia cursa que, tant per Ia
combativitat dels participants
com per les ganes delsjuvenils,
va oferir un bon espectacle. El
representant de Cicles Gomila,
Alexandre Llobera va
aconseguir Ia primera posició
per davant del norueg Hert
Gundersen. CaI remarcar que -
com podeu veure a una de les



Maig, 1996 FENTCARRERANY- 19(115)

fotos que acompanyen aquesta informació- aquest ciclista
estranger, Ia setmana següent, al "Cinturó" va guanyar Ia
classificació general d'esprints especials i es va classificar
en segona posició a Ia general de Ia muntanya. A Ia foto
que acompanya aquest text el podeu veure al pòdium amb
el mallot de guanyador de Ia primera.

Delsjuveni ls que participaren en aquesta prova,
destacam Ia gran combativitat tant d'Antoni Colom com
d e N i n i Fernàndez. Tant l 'un com l'altre estaren sempre al
capdavant de Ia cursa i aconseguiren aficar-se entre els
deu primers. També hem de ressaltar que el mariando
Antoni Font Munar, va compatir per primera vegada amb
eI seu historial esportiu com a aficionat al nostre poble.
Algunes vegades va passar per meta al capdavant del
nombróspilot.

1. Alex. Llobera
2. HertGundersen
3. Miquel Alzamora
4. Tomeu Macías
5. Joan Horrach
6. Enric Riera
7. Jordi García
8. Antoni Colom
lO.Nino Fernández
15.Antoni Porras

M. Olivar
Noruega
Cropusa
Can Nadal
M. Olivar
M. Olivar
M. Olivar
Derbi-Capó
Derbi-Capó
Derbi-Capó

2.25.25
2.25.26
2.25.43
2.25.43
2.25.44
2.25.45
2.25.46
2.25.47
2.25.47
2.25.48

feina dels nostres municipals.
* # # * * * * * # * * * * # * * #

EL DIVENDRES SANT TORNÀREM ANAR A
LLUC

Seguint Ia tradició de molts any enrrere, alguns dels
ciclistes del nostreClub, el passat dia cinc d'abril, festivitat
del Divendres Sant, anàrem a Lluc amb bicicleta. La bona
climatologia ens va acompanyar tot el dia. Després de tor-
nar a Maria, una vegada dutxats, ens reunírem a Ia plaça
i anàrem tots plegats a dinar al restaurant Ses Torres. Això
sí, per no fer pecat, menjarem peix i marisc. A Ia foto
podeu observar el moment abans de Ia partida.

* # * * * * * * * * * * * * * * *

XII PLA DE MALLORCA - GRAN PREMI LA
CAIXA

Quan aquest número de FENT CARRERANY
arribi a les vostres mans,ja haurem celebrat al nostre poble
lajornada i n i c i a l de Ia dotzena edició del "PIa de Mallor-
ca-Gran Premi La Caixa" que patrocina el Consell Insular
de Mallorca. Vos recordam que Ia primera etapa, una
cronometrada ind iv idua l Sineu-Maria ha tengiit el suport
de l 'Ajuntament de Maria de Ia Salut i que aI proper núme-
ro d'aquesta publicació hi trobareu un ampli resum, a més
de totes les que s'hauran celebrades.

Vos recordam que les etapes són aquestes: segona,
el dissabtedia4 de maig ,aMuroa les 16hores;tercera,el
dissabte dia 1 1 a sa Pobla a Ia mateixa hora; quarta, el
diumenge dia 12 a Sineu a les 10 hores; cinquena, el
diumenge dia 19 a Sencelles a les 10 del matí i Ia sisena i
darrerajornada serà una nova cronometrada Vilafranca-
Es Cruce, el dissabte dia 25 a les deu del matí.

Amb Ia indumentària del CC. Maria de Ia Salut hi
participaran: Joan Pira Vallcaneras, Miquel Angel Llabrés
Carles, Maties Porcel Cardona, Joan Antoni Abraham
Sampol, Bernat Noguera Mora, Tomeu Arbona Quetglas,
Josep Maria Payà Galindo, Pep Ferriol Torelló i Miquel
Antoni Arbona Rullan.

Una vegada més, aprofitam aquesta crònica per M
agrair el suport que ens han donat les distintes entitats i '
firmes comercials. En aquesta ocasió, el Govern Balear a
través de l'Ibatur i l'Ajuntament de Maria de Ia Salut han
estat els més importantsjuntament amb les cases comercials
Viatges Martel, Fonthisa, Bar Can Tomeu, Bar Can
Camarroja, Taller Bernat Mestre C.B., Sanicalor,
Tecnosport, Gravats Llorens, Can Botelles, Es Cruce i
Bicicletes Caldentey. També volem fer menció a Ia gran
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PER LA LiENGUA,
LA CULTURA ILA IDENTiTAT

DEL PAÍS

L'any passat vàrem ser 30.000

persones en defensa de Ia Llengua i

Ia Construcció del País.

Enguany, Ia llengua i l'autogovern
necessiten d'un nou i fort impuls.

^ î,r$yoIem quedar despenjats dels pactes
ffi^quje^s.cufpen a Madrid
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p;bis3abte;^la 18 de maig, a les 18:00 (Plaça Major)
r..,.
•ï..3 Tothoma Palma, per empènyer amb força!
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p^^?1^ rectamar els nostres drets i a deixar ben clar que

Ipiles Balears SOM COMUNITAT HISTÒRICA!
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