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IEDITOMAL I
Aquest passat mes de maig Ia nostra associació ha viscut un mes ben
intens d'activitats que al final s'ha vist emboirat per uns núvols que ame-
nacen tempesta i tornen ennegrir un panorama que s'haviaclarificat força.
Començàrem dia 11 amb Ia xerrada de Joan Barceló l'Home del Temps
de l'Informatiu Balear. A ca l'amo en Gaspar una quarantena de perso-
nes escoltaren Ia saviesa popular d'aquest home bonhomiós i erudit que
demostrà el seu coneixement de Ia cultura popular associada al tema del
temps.
Dia 17 va ser el torn del VII Ie Certamen de Fotografia que Ia nostra
Associació convoca anualment ¡ que comptà amb una participació
nombrosa. Prop d'un centenar de fotografies es presentaren a Ia
convocatòria. La qualitat de les obres presentades posaren molt difícils
les coses als membres del jurat; s'ha de dir que al final, Ia participació
dels fotògrafs locals al concurs resultà força exitosa.
Dia 18 va ser el dia del Correllengua i de Ia Il Diada per Ia LLengua, Ia
Cultura i Ia Identitat deI País. Fou un dia exitós, tant per Ia seva
organització com per Ia participació de Ia gent de Maria a tots dos actes.
I al final, l'enfosquiment, el presagi de tempesta. Quan des d'aquestes
mateixes pàgines havíem lloat el canvi d'actitud que s'havia produït des
de l'arribada de Cristòfol Soler a Ia presidència del Govern Balear, avui
hem de tornar posar un interrogant al aquest canvi. El tarannà demostrat
pel defenestrat president en tot allò relatiu a Ia política cultural, a
l 'equi l ibr i territorial, a Ia defensa dels drets històrics de Ia nostra
comunitat i Ia seva participació activa en les iniciatives que s'han duit a
terme en aquest sentit, el feren incòmodes per a un sector de Ia dreta
illenca poc acostumada a fer concessions de cap tipus i a fer i desfer
sense haver de donar explicacions a ningú. El retorn d'aquells que sense
manies de cap classe declaraven que "quan sent Ia paraula cul turaja
tenc oi", no pot ser una bona notícia per als que creiem que els dirigents
d'aquests país haurien de ser capdavanters en Ia presa de consciència
col lectiva i no els seus anul ladors més actius.

10 ANYS FENT CARRERANY,
10 ANYS FENT HISTÒRIA
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VIII CERTAMEN DE FOTOGRAFIA "FENT CARRERANY"
Un altre any, ija en duim vuit, Ia nostra associació

ha organitzat el certamen de fotografia, un certamen que
ja està consolidat a dins Mallorca. Enguany s'ha de re-
marcar l'augment de participants locals, participació que
s'ha vista recompensada amb premis, dels 7 premis que
s'atorguen 5 han anat a parar a autors de Maria, cada any
són més ¡ això ens agrada.

El jurat d'enguany ha estat format per na Joana
Melis, periodista de l 'Ú l t ima Hora que va actuar de
secretari; Onofre Arbona, directorde Ia revista Bona Pau
de Montuir i ; Miquel Quetglas, tinent de batle de
l'Ajuntament de Maria; Pere Oliver, rectorde Maria i Rafel
Bordoy, president de Ia delegació de I'OCB de Santa
Margalida. Després de Ia deliberació i posterior votació,
acordaren concedir els premis a les següents obres:

PREMI COLOR
-I r premi, amb 24 vots, a Ia fotografia núm. 87 pre-

sentada amb el lema "ruines", el seu autor és en JOAN
CARBONELL ESTELRICH.

-2n premi, amb 19 vots, a Ia fotografia núm. 86
presentadaambel lema "auba",eI seuautorésenJAUME
MESTRE LLOMPART.

PREMI BLANC I NEGRE
- l rp remi ,amb22 vots,a lafotografianúm. 10 pre-

sentada amb el lema "serra", el seu autor és en JAUME
SERRA SERRA.

2n premi, amb 15 vots, a Ia fotografia núm. 18

presentada amb el lema "cossiol", el seu autor és en
LLORENÇ BUADES MIR.

PREMIJUVENIL
- l rpremi , unanimitat deljurat, a Ia fotografia núm

40 presentada amb el lema "fletxa", Ia seva autora és na
CATALINA FIOL GALMLS

PREMI AUTOR LOCAL
I r preini, amb 20 vots, a al fotografia núm. 39 pre-

sentada amb el lema "per sempre i més", Ia seva autora és
na MARIA MAGDALENA CLADERA PIRA.

PREMI MESTRE PERE DES RETRATOS
I r premi, unanimitat deljurat, a Ia fotografia núm.

17 presentada amb el lema "joves", el seu autor és JOAN
CARBONELL ESTELRICH.

L'exposició de les obres participants va esser a Sa
Capella Fonda del dia 17 de maig fins al 2 de juny.
Demanarn disculpes a totes les persones que han anat a
veure l'exposició i han trobat tancat, sense cap cartell on
s'indicàs les hores de visita. Ens sap greu, assumim Ia
culpa i en prenim nota per a proper anys, amb l'ajuda de
totscadaany intentam fer-homillor. Peracabardonarles
gràcies a tots els participants, membres deljurat, perso-
nal de Ia rectoria i a tots i totes els que d'una manera o
altra han col·laborat amb nosaltres, gràcies.

PREMI
MESTRE
PERE DES
RETRATOS
Joves
Autor: Joan
Carbonell
Estelrich
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EL CORRELLENGUA PARTI DE MARIA
Si l'anypassatelpoble

de Maria demostrà el seu
sentit de participació i
desig de compromís amb
tot allò que és senya
d'identitat del nostre país
com és Ia seva llengua i
cultura, enguany el nostre
poble fou designat com a
punt de partida de l'etapa
que el dia 18 havia de dur
Ia Flama de Ia Llengua cap
a Ciutat. Si a Ia primera
edició es va fer una única
columna que partí de Ia ca-
pital mallorquina i arribà a
Lluc, enguany eren quatre
les columnes que varen
recórrer Ia major part de

La flama

pobles mallorquines, en sentit invers a l'any passat.
Partint de Lluc confluiren totes quatre a Ia Plaça Major
de Ciutat com a inici de Ia gran concentració de Ia II
Diada per Ia Llengua, Ia Cultura i Ia Identitat del País.

La festa de Ia Flama de Ia Llengua començà a
les nou del matí al claustre de les cases de Roqueta
on l'historiador i col laborador habitual de Ia nostra
publicació, Bartomeu Pastor féu un emotiu parlament
vinculant Ia nostra història a Ia nostra llengua i cultu-
ra com un tot inseparable. Alhora reivindicà Ia figura
d'Antoni Desbrull i Boïl d'Arenós, fundador de Ia
Societat d'Amics del País, batle constitucional de Pal-
ma i propietari de les terres de Roqueta (vegeu
parlament a part). Amb Ia flama a punt encengueren
simbòlicament una petita llàntia a Ia capella de les
cases de Roqueta i s'inicià el trajecte que va recórrer
una bona part dels carrers de Maria. Foren més de
vuitanta els relleus que es feren durant el pas de Ia
Flama pel nostre poble.

A Ia convocatòria que setmanes abans s'havia
fet a les associacions i entitats del poble perquè
participassin de Ia festa, totes respongueren
afirmativament, a pesar que l'hora no era Ia més adient
ja que hi havia gent que els dissabtes matí fa feina i no
hi va poder ser present. Tot i això s'ha de qualificar
d'exitosa Ia seva celebració. Hi va haver moments molt
emotius, entre d'altres quan Ia Flama entrà a Ia Plaça

fou encesa a Ia capella de Roqueta

acompanyada de Ia Banda de Tambors i Cornetes i
quan es llegí el manifest unitari que es va llegir a totes
les localitats que veieren passar Ia Flama. Sobre el
cadafal de Ia Plaça i mentre el batle Rafel Oliver
aguantava Ia Flama, s'ajuntaren simbòlicament les veus
d'una persona representativa de Ia gent gran i una altra
dels joves, que hauran d'assegurar el futur i Ia
pervivència de Ia nostra llengua per al dia de demà
(Manifest que reproduïm).

Després de llegir el manifest, Ia Flama inicià Ia
sortida del poble i s'encaminà cap a Sineu al límit del
nostre terme municipal. Cavallistes, ciclistes,
motoristes i Grup d'Esplai es passaren Ia Flama fins a
Ia fita de terme. Allí es produí una de les anècdotes
del dia quan en arribar, els sineuers, que havien
d'agafar el relleu, encara no s'havien presentat.
L'espera es va allargar una bona estona fins que
aquests, els sineuers, feren cap a Ia cita. EIs mariers i
marieres que esperaven Ia seva arribada s'havien
endinsat més d'un centenar de metres terme de Sineu
endins, impacients davant Ia seva no-compareixença
i no volgueren fer anques enrere davant Ia petició
d'aquests de començar el relleu a Ia fita del terme.

Igual que l'any passat els organitzadors de l'acte
tornaren quedar contents de Ia participació i entu-
siasme de Ia gent del nostre poble.

També hauríem de fer referència a Ia nombrosa
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Lectura del manifest
damunt el cadafal.

participació de gent de Maria a Ia Concentració que
es va fer el mateix dia 18 de maig a Palma dins del
marc de Ia Il Diada per Ia Llengua, Ia Cultura i Ia
Identitat del País. Entre aquells milers de mallorquins
i mallorquines que a Ia Plaça Major reivindicaren
davant del Govern Central Ia nostra condició de
Comunitat Històrica i tot allò que d'autogovern im-

plica, eren molts els mariers i marieres presents.
Per acabar volem donar les gràcies a tota Ia gent

que participà en algun d'aquests actes, individualment
o bé a través d'alguna associació i a l'Ajuntament per
les faci l i ta ts i ajudes que ho feren possible.
Comprometre's amb el futur d'aquest país és treballar
per al nostre futur com a poble.

Malgrat l'hora
matinera, es
congregà molta gent
damunt laplaca
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Vàrem dur Ia flama fins al
terme de Sineu. Allà, els
sineuers, que tenien molta
son, ens feren esperar mitja
hora

PARLAMENT DE BARTOMEU PASTOR, A ROQUETA

Bon diaa tothom.
Avui, dia 18 de maig de 1996, ens trobam aquí per

reprendre, de bell nou, una demostració de Ia nostra esti-
ma a les arrels històriques i culturals d'aquest poble.

Enguany coincideix, a més, que des de fa 160 anys
tenim Ajuntament propi, i vuit segles que aquells primers
repobladors catalans, que arribaren amb el rei Jaume I,
ens deixaren Ia llengua que, de manera ininterrompuda,
hem conservat fins ara.

Just fa dues setmanes que repassant el Llibre del
Repartiment del segle XI I I vaig topar amb el topònim
ROCHAMENT que amb quas i tota seguretat és
l'antecedentde l'actual ROQUETA.

Per tant, des d'aquesta talaia, clastra i casal més
representatiu de Ia nostra ruralia, tenim el deure i el
compromís d'exportar gratuïtament, envers Ia costa i Ia
ciutat, allò que tant ens identifica: Ia llengua.

I ja que des d'ací recordam un dels nostres senyals
més estimats, Ia llengua, vul l aprofitar aquest espai de Ia
nostra foravila per ressaltar Ia figura d'Antoni Desbrull i
Boïl d'Arenós, il lustrat deI segle XVIII , fundador de Ia
Societat d'Amics del País (1778), batle constitucional de
Palma (1814) i propietari d'aquestes terres. Aquest il lus-
tre personatge, senyor de les terres de Roqueta, és el gran
promotor de les obres d'estil italianitzant pal ladià que en-
cara podem gaudir de contemplar. L'escala, capella,jardi
posterior, figueral, vinya i altres millores, així com les cases
d'es Rafal Nou, l'acabament de les de Son Niell, millores
a les de Ia sa Torre (avui sa Torreta) són clares mostres
dels seu mecenatge. Com a bon il lustrat apropà al poble
les novetats agrícoles i tot això dins una Mallorca
anquilosadaen l'Antic Règim.

Aquí, des d'aquestes terres, plenes de saó, terres de
cereals i melons, d'ametlIers, de garrigues i pinars, l luny

de Ia costa, des de l'interior d'aquesta "Illa en venda", hem
de seguir lluitant pertal de mantenir Ia millor herència que
ens deixaren els nostres avantpassats: Ia terra i Ia llengua.

Gràcies.
Bartomeu Pastor Sureda



Juny, 1996 FENTCARRERANY- 7 (123)

JOAN BARCELO, UN HOME
APASSIONAT DEL TEMPS

Dins el cicle de conferències i debats que ha
programat l'Associació Cultural Fent Carrerany per
aquesta primavera, amb motiu de Ia celebració del desè
aniversari de Ia fundació, va tenir lloc el passat dissabte
dia 11 de maig una xerrada den Joan Barceló, el popular
home del temps de l'Informatiu Balear. En Joan des de fa
unsmesos noapareixalatelevisió permord'unaccident
cassola del qualja comença a estar-ne recuperat.

Una quarentena de persones ens aplegàrem a Can
Gaspar per escoltar-lo, companys del Club d'Escacs de
Maria vengueren a escoltar eI seu "col·lega", perquè en
Joan també és aficionat als escacs i ha estat àrbitre d'aquest
esport.

En Joan Barceló és un entusiasta de Ia metereologia
i de tot allò que d'una manera o altra té relació amb aquest
tema, n'és un gran aficionat, professionalment treballa a
una entitat bancària. EIl mateix es defineix "com un infor-
mador que viu a un poble de Mallorca, Porreres, que
recapta una informació que Ia té una altra gent o és a un
altre indret i que Ia transmet".

Com a informador del temps va començar fent
algunes col laboracions, fent pronòstics, a Ia revista local
i a Ia ràdio i recollint dites populars relacionades amb el
temps peracabar, quasi sense adonar-se'n, fent Ia predicció
a latelevisió.

Una de les seves curolles són els pronòstics o
almanacs, coneguts popularment com a "parenòstics". So-
bre aquest tema va anar gran part de Ia xerrada, que va
anar il lustrant amb exemplars del almanacs que s'editen a
Mallorca i a altres parts d'Europa.

DeIs pronòstics, va dir, que al llarg del temps van
evolucionant, a més dels comentaris sobre el pas de les
estacions i una sèrie de consells d'agricultura comencen a
donar regles de medicina casolana. D'altra banda comencen
a incloure el costum de posar-hi prediccions anuals, sàtira
política, dites populars i refranys. Això podria esser l'origen
literari d'aquest gènere, que sovint constitueix l 'única lec-
tura de moltes de cases, sobretot pageses.

A nivell cultural, diguè, els mallorquins ens hem de
sentir orgullosos de, encara avui, poder tenir un producte
literari d'aquestes característiques, perquè no tots els pobles
en poden gaudir. A Mallorca hi ha una gran afició al món
metereològic, hi ha molta de gent que observa el cel i els
núvols i que mira els l i tres que plou a través de
pluviòmetres.

Un cop acabada l'exposició, el públic va poder
aclarir eIs dubtes que tenia o sezillament curiositats, i així
vàrem poder trobar respostes a preguntes tant curioses com
les següents:

- A quins indrets plou més de Mallorca?

A Ia Serra de Tramuntana. A Lluc, Pollença i
Campanet són dels municipis que més hi plou.

-1 menys?
El lloc que cau menys aigua de Mallorca és el Cap

de CaIa Figuera.
- Hi ha o hi ha hagut bons almanacs a les Illes

Balears?
Durant molt de temps, a dins l'Estat espanyol, els

almanacs de les illes són dels que gaudeixen de més bona
salut, és Ia terra on en surten més i han estat dels més
preciats. Un dels més importants és l'almanac de les lletres
de l'Associació per Ia Cultura de Mallorca, amb molts de
consells agrícoles i amb més de 200 refranys distints a
cada número, en aquest almanac hi col·laboren entre d'altres
Joan Alcover, Miquel Ferrà, Rosselló de Son Fortesa, Sal-
vador Galmés, Josep Carner, Carles Riba, etc.

- Quins s'editen actualment a les Illes Balears?
El més conegut, que quasi tothom coneix, és el que

editaven a Ca'n Tous i que ara edita Hora Nova. També
s'edita "El Pitiús", que és Ia continuació d'"El Pitiuso"
d'Eivissa que va iniciaren Joan Castelló Guasch. A Felanitx
fa uns anys també n'editaren un amb el nom de "l'Almanac"
i a Porreres editen el "Calendari Porrerenc".

-Quantes pàgines sol tenir un almanac?
Depen, un mínim de 16 pàgines fins a un centenar.

Alguns poden arribar ami l pàgines. Actualment els anuaris
dels grans diaris serien els almanacs moderns.

- Per acabar, hi ha refranys del temps que mai fa-
llen?

Si, per exemple, Boirada de canaló, al cap de tres
dies saó. A vegades sí a vegades no; o aquest altre que diu:
CeI tavellat d'aquí a tres dies eixut o banyat.

Així s'acabà aquesta conferència de Joan Barceló
sobre un tema tan interessant, com desconegut i mal
d'entendre com és el temps i tot el que l'envolta; un tema
que desperta interès, com a mostra Ia quantitat de gent que
va assistir a l'acte i tots sortirem ben contents i satisfets.

MIQUELMOREY i MAS.
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DECLARACIÓ DEL GOVERN DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha
celebrat fa poc el tretzè aniversari de Ia promulgació del
nostre Estatut d'Autonomia, una bona ocasió per reconèixer
que s'han creat les condicions oportunes per donar un nou
impuls al desenvolupament de les previsions autonòmiques
de Ia Constitució, que reconeix i garanteix el dret a
l'autonomia dels pobles d'Espanya, com també el dret a
protegir i a promoure les cultures i tradicions, llengües i
institucions.

El Govern de les Balears reconeix així mateix
l'avanç que, d'ençà de l'aprovació de l'Estatut, s'ha produït
en matèria de recuperació de les senyes d'identitat
col·lectiva i institucional. Peròalhoraésconscient-i hoés
des de bon principi- que-, tot i haver recorregut un llarg
camí, no és encara el final i que Ia voluntat és d'aconseguir
unaautonomiaplena i el desigdeserautonomiahistòrica,
el seu principi motor.

El Govern expressa Ia convicció que el moment ac-
tual és l ' idoni per situar Ia nostra Comunitat Autònoma al
mateix nivell que les denominades històriques. El nostre
tresor més preuat, Ia llengua, les tradicions, Ia història iles
institucions diferenciades Ia hi fan candidata i mereixen
un reconeixement més explícit d'aquesta diferència.

El Govern considera que Ia manifestació pública i
pacífica d'aquests anhels contribueix a refermar el
sentiment de col·lectivitat i Ia voluntat de cohesió dels
ciutadans de Ia Comunitat Autònoma.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de Ia
Presidència, fa Ia següent declaració:

El Govern de les Balears manifesta que un dels eixos
fonamentals en Ia tasca de desenvolupament institucional
que Ii és pròpia és impulsar el reconeixement de Ia nostra

Visita del president Cristòfol Soler al nostre Ajuntament

personalitat històrica.
El Govern de les Balears, per donar compliment a

Ia previsió estatutària de promoure Ia participació dels
ciutadans en el procés de reconeixement de Ia nostra
identitat col·lectiva, dóna suport a totes les actuacions
ciutadanes que tendeixen a refermar aquesta consciència
de poble.

En conseqüència, el Govern de les Balears fa costat
a Ia celebració de Ia Diada per Ia Llengua i l'Autogovern
de dia 18 de maig de 1996 i a l'esperit que l 'anima,ja que
concorda amb el mandat estatutari i amb Ia voluntat
d'aconseguir una autonomia plena per a Ia nostra
comunitat.

EL PRESIDENT
Cristòfol Soler i Cladera
Palma, 2 de maig de 1996

ADEU, PRESIDENT SOLER: A REVEURE.
Es ver que fa deu mesos éreu, entre l'electorat,

quasi un desconegut, un diputat més del grup popu-
lar, del grup de Canellas. Però el tracte que havíem
tingut amb vós quan éreu President del Parlament, a
nivell de revista, desvetllà Ia vostra sensibilitat quant
a Ia problemàtica lingüística com a factor determinant
per fer país. La vostra investidura com a President de
Govern de Ia Comunitat Autònoma de les Illes Balears
em pillà fora, de vacances al País Basc concretament.
El fet no em trasbalsà gens: vaig pensar que poques
diferències hi trobaria. Però a Ia tornada, assebentat
del vostre discurs d'investidura i de les reaccions que

es produiren al seu voltant i malgrat les diferències
ideològiques que em separen del vostre partit, vaig
ser travessat per un corrent de simpatia vers vós i el
vostre projecte de país.

De llavors ençà ha plogut molt (en sentit real i
figurat), han ocorregut moltes coses. Han estat deu
mesos durant els quals heu estat en Ia corda fluixa a
causa del vostre grup. La vostra popularitat ha anat
en augment, tant dins les Balears com fora de les Illes,
posant gelosos els cappares del PP. Heu demostrat
tenir il·lusió, tenir les coses clares, saber quina és Ia
vostra terra (i nostra) i Ia seva història i al cap i a Ia fi,
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voler fer les coses ben fetes.
Però tot això, diuen, ha irritat al vostre grup, el

qual, d'una manera molt obscura i enmig d'una espècie
de brega d'al·lots al pati, han aconseguit Ia vostra
dimissió. La vostra virtud ha estat representar tot el
poble de les Balears, però això tambè ha estat el vostre
error, segons els del grup parlamentari del PP, el quals
s'han fet tan enfora d'aquest pais queja no s'hi sentien
representats.

Han estat deu mesos d'il·lusió, Ia qual cosa em
feia pensar en un país normal. Però Ia crua realitat
m'ha fet caure de rodolons p'enterra, fent que aquest
Projecte de País del qual feim propaganda, sigui en-
carajust això, un projecte.

Damunt els fets ocorreguts Ia darrera quinzena
de Maig, deixaré que plomes més distingides i
experimentades que Ia meva ens donin l'opinió, com
Ia de Blai Bonet, poeta i escriptor, del qual reproduim
un article publicat al Diari de Balears, el passat dia 30
de Maig.

Per Ia meva part, President,just em queda do-

lmatge de les pintades aparescudes a diversos indrets de
l ' i l l a a rel de Ia dimissió del President Soler. Hi ha molta
gent cabrejada de Ia manera com s'ha provocat Ia citada
dimissió (Foto: Diari de Balears)

nar-vos les gràcies per haver obert camí i esper també,
d'haver obert els ulls a votants i militants del PP, on
es troba el sector més reticent al desenvolupament de
Ia nostra identitat com a poble.

Magí Ferriol

EL 23-F al Congrés dels
Diputats. EI 28-M al
Parlament Balear
Damunt Ia Ia taula, hi tenc escrites, en un full del
bloc, aquestes paraules:
-L'acció genera esperança.. Amb això vull dir que el
petit escrit aquest és una acció, més que un article.
La primera passa d'aquesta acció ha estat enviar un
text de tres folis, total, a una persona que jo
qualque pic he criticat amb paraules fortes, però
que avui és un home al qual vull fer una pregària,
plena de seriositat, com si pregàs a un amic del país
on vivim aquests dies de cop d'estat a les Illes
Balears. Aquesta persona és José Maria Aznar,
president del govern eapanyol. La pregària és
aquesta: que expulsi del Partit Popular
fulminantment, Gabriel Canellas, que, no únicament
és un perill i un mal greu de l'ordre i de Ia pau a Ia
Comunitat Autònoma, sinó també un perill i un mal
greu per a l'espai estatal del govern del PP. La
imaginació dels poblesja fa dies que destria el
senyor president Aznar forçat a dimitir i Rodrigo
Rato passejant entre les oliveres que Felipe
Gonzalez sembrà a Ia Moncloa...

Això no és gaire difícil
d'explicar. Després de
bastants d'anys d'una
brutor molt parescuda a Ia
dels cacics, a Ia de Franco,
a Ia d'Arias Navarro, a Ia
nació balear aparegué un
Kennedy, que nomia i nom
Cristòfol Soler. Aquest

Kennedy, el president Soler, duia llum, duia claror,
duia idees clares, vull dir idees noves sobre realitats
noves, les realitats noves que, en un espai curt i
preciós de quatre o cinc anys, han fet canviar el
mon de soca-rel. Aquest Kennedy, el president
Soler, duia una cosa, que ès Ia pròpia de tot
governant autèntic i de mentalitat neta: duia un
programa, un projecte de govern, QUE HAVIA
ESCRIT ELL MATEIX, un programa que no Ii
havia escrit el partit... perquè qui havia de governar
i de crear el país era ell, amb Ia seva idea, Ia seva
energia humana i Ia seva bondat d'home aconseguit.
Només l'home personal té capacitat per tenir i per
fer créixer una idea. Un partit, sigui el que sigui, no
té una idea, té ideologies, no diu mai res clar,
sempre matisa, i els matisos sempre acaben sent
homicides...

Blai Bonet, poeta i escriptor
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PERSONATGES RECORDATS
1. HOMENATGE A ANGEL MADRIGAL GÓMEZ

Entre els que hem nascut després de Ia guerra civil
espanyola al poble de Maria, hi ha hagut alguns personatges
del segle XX dels quals n'hem sentit parlar molt però
segurament en sabem molt poc. Personatges com Gaspar
PerellóNadal (Secretari d'Ajuntament), Antoni Lluc Monjo
Bunola ( Metge), Pere Tauler Pastor (Aviador), Angel
Madrigal Gómez (Mestre d'escola), etc... Tots quatre
donaren nom a carrers del poble, si bé el metge Monjo és
l'únic que l'ha conservat fins ara (*).

Amb Angel Madrigal Gómez (el mestre MADRlGAL)
encetam una secció que t i tu lam "PERSONATGES
RECORDATS", que restarà oberta a suggeriments i
aportacions de documentació oral, escrita i gràfica que
pugui enriquir les biografies.

El mestre Madrigal va arribar a Maria per concurs de
trasllats el curs 1928-29 amb motiu de Ia inauguració de
l'Escola Graduada Apol Iònia Monjo (Escola de Baix). Va
romandre al nostre poble fins el curs acadèmic 1932-1933.

PeI setembre de 1929, i ja començat el segon curs a
Maria, el mestre Madrigal tingué l'oportunitat de presen-
ciar Ia visita que feren a les escoles D. Jaime de Borbón i
el President del Consell de Ministres D. Miguel Primo de
Rivera.

1930 queda manifesta Ia gratitud del Consistori a Ia tasca
educativa i administrativa del mestre Madrigal (2).

El mestre Madrigal arribà a Maria en plena dictadura
de Primo de Rivera, essent batle de Maria, Miquel Bunola
Perelló, i s'acomiadà en plena Il República..

Sens dubte, Madrigal era un home de grans qualitats
pedagògiques i humanes. Era un líder, un defensor de Ia
democràcia, de Ia justícia social i, perquè no, de Ia
participacióciutadanaen lapolítica.Col laboràactivament
en Ia política local. Quan el 1931 esclatà Ia II República
intervingué activament amb els "caramel lers" (esquerres).
El batle(*), era aleshores Jaume Bergas Femenia (l'amo
En Jaume Pastor). Madrigal fou l'ideòlegdels republicans
de Maria.

Dia 2 d'abril de 1932 el Batle Jaume Bergas Femenia
dóna les gràcies al poble i a les autoritats de Maria per
haver participat activament acompanyant al President de
Ia República Niceto Alcalà Zamora en Ia visita al poble.

Dia 16 d'agost de 1933 el Batle Jaume Bergas, amb
tota seguretat influenciat per Angel Madrigal, proposa que
l'EscoIa de Pàrvuls sigui mixta.

El mestre Madrigal tingué com a companys a Enri-

A l'Acta del PIe de l'Ajuntament de dia 2 de març de
1932 consta Ia participació de Madrigal en l'elecció i com-
pra del solar de Ia futura Escola de DaIt (1).

Ja en una Acta de l'Ajuntament de dia 22 de febrer de

Inauguració de l'escola de
baix, amb Ia presència de
D. Jaime de Borbon i el
President del Consell de
Ministres D. Miguel Primo
de Rivera
Fotografia de Pere
Mascaró

que Llacer, Josep Aguiló, Simón Gómez, i Bartomeu Rigo
Rosselló, entre d'altres (3). .

Per un concurs de trasllats el mestre Madrigal deixa
Maria l'estiu de 1933. El poble que tant l'estimava, i que
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Una antiga i vella imatge
de l'escola de baix.

en tantes ocasions Ii havia reconegut Ia seva vàlua i d'unadescripciósensedesperdicideIqueseguramentera
dedicació anys anteriors, Ii volgué retre un homenatge (4). el mestre Madrigal.
Aquest mateix any s'inaugurava l'Escola de DaIt, en Ia Gràciesal mestre Madrigal, un bon enfilall dejoves
quetanthihaviacontribuïtelmestreMadrigal .Estracta de Maria, entre 1928 i 1933, gaudiren del privi legi

El mestre Madrigal, amb un grup dels seus alumnes
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El mateix any que vingué el mestre Madrigal al poble, també hi arribà Don Arnau. Aquesta és l'instant de Ia seva
arribada davant el cafè de Can Tomeu.

d'aprendre dins i fora de l'Escola. Per damunt de tot era un
educador en el sentit més ample de Ia paraula. De Madri-
gal en parlaven els f i l ls i els pares, uns com a mestre i els
altres com a educador i ideòleg. No tenc prou arguments,
ni suficient informació perfer-ne una anàlisi més profun-
da d'aquest mestre peninsular que tingué un compromís
com a educador dins les aules i al carrer.

Alguns estius els passava a Mallorca recorrent l 'Illa.
Tenim constància que el de 1930 el passà a CaIa Bona.

Durant el curs 1933-34 Ia vacant del mestre Madri-
gal va ésser ocupada de forma interina per D. Joan
Mesquida GiI i ija en propietat per D. Justo Díaz Ortega
(curs 1934-35), que romandria a Maria fins l'any 1940
des d'on s'incorporà a l'Escola de Calvià.

Anys posteriors ija a les acaballes de Ia II República
en un PIe de l'Ajuntament de dia 9 de març de 1936, s'aprovà
dedicar-li un carrer (5). Es tractava del carrer General
Weyler. Aquest canvi segurament no arribà a consumar-
se,ja que el 18 dejuliol de 1936 començà Ia guerra i totes
les propostes de Ia República quedaren anul·lades.

(*) EIs carrers dedicats al capità Tauler i a Gaspar
Perelló, en un PIe de l'Ajuntament en sessió extraordinària
celebrada el dia 8 d'agost de 1985, van ésser substituïts
per l 'Església i Ses Corbates, respect ivament .

L'argumentació del canvi, diu textualment, "Cambio nom-
bre calles despolitizadas en Maria de Ia Salud". Es curiós,
que Ia ignorància històrica privàs d'un carrer a Gaspar
Perelló i Pere Tauler i els destriàs d'altres que sí l'han
mantingut: Antoni Nadal, Bartomeu Jordà, Morell,
Villalonga... Ni del Secretari Gaspar Perelló ni del capità
Taulerens consta Ia seva activitat política. El secretari era
un simple erudit i l'altre un aviadorde carrera.

(l).Arxiu Municipal de Maria. Actes Ajuntament.
Any 1932. "Amb l'assistència d'Angel Leal (Inspector
d'Ensenyament), Antoni Lluc Monjo(lnspectorde Sanitat),
Jaume Ginard Mestre (Fideu), Jeroni Florit (En Galiot) i
Ia propietària del solar de les futures escoles Elionor Font
Bergas. El senyor Leal promet gestionar les subvencions
pera Ia construcció de l'edifici".

(2) Arxiu Municipal de Maria. Actes Ajuntament.
Any 1930

"En Ia Casa Consistorial de Ia vil la de Maria , a
veintidós de febrero de 1930 reunido el Ayuntamiento en
pleno..., el alcalde D. Miguel Buñola Perelló... expuso que,
a instancia de varios concejales, habia convocado el Pleno
para acordar si cree oportuno dar un voto de gracias a D.
Angel Madrigal Gómez, Maestro Nacional, en agradeci-
miento siquiera a Ia desinteresada ayuda que prestó a esta
Corporación en Ia construcción de Ia Escuela Graduada y
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a Ia extraordinaria labor realizada en pro de Ia enseñanza
y educación de los niños, hasta el extremo de perjudicar su
salud en benefício de los mismos".

(3) Arxiu Municipal de Maria. 26. Correspondencia
1926-1932.

.Arxiu Municipal de Maria. 27. Correspondència
1933-1935.

(4) .Arxiu Municipal de Maria. 135.
"Próximo a ausentarse de esta localidad el Maes-

tro Nacional D. Angel Madrigal, el Ayuntamiento como
representante genuino y primario de Ia opinión local, no
puede ni debe dejar pasar en silencio este hecho, que priva
aI pueblo de Ia entusiasta y asidua convivencia de un veci-
no que ha servido los intereses morales y materiales de
María de Ia Salud con generosa abnegación y con cívico
desprendimiento. •

Angel Madrigal, desde su llegada a nuestra po-
blación, ha sido el Maestro por antonomasia, el más alto,
hondo y noble significado del vocablo. En el ejercicio de
Ia sagrada misión que el Estado Ie confiara ha sido un
delicado y fuerte modelador de espíritus, un sembrador
infatigable, un luchador por Ia causa de Ia educación. En

sus manos, Ia Escuela se ha tornado amplia y luminosa,
porque Ia diafanidad del Maestro se reflejaba, se incrusta-
ba, se transplantaba a los espíritus infantiles y así se iban
formando las almas por Ios caminos de Ia Bondad, del
Bien, de Ia Belleza y del Trabajo, las sendas resplande-
cientes por las cuales ha de caminar hacia su obra total Ia
vibrante nueva España que avanza.

Pero Ia bienhechora y benemérita obra de
Madrigal desbordó los recintos escolares y ejerció en los
hogares, en Ia calle, el Magisterio del civismo, el aposto-
lado de Ia cultura. Despertó inquietudes, movió los espíri-
tus, desterró prejuicios, prendió en las frentes agobiadas
de tanto inclinarse sobre el surco una refulgente estrella de
ideal, siempre magnífica que ha florecido ya en gallardas
flores de Libertad y Democracia.

Por todo esto, es menester que quede
constancia de Ia gratitud pública a Angel Madrigal".
(Document sense datar, però que ben bé podria haver estat
inclós en l'Acta del PIe de l'Ajuntament de dia 13 de
setembrede 1933).

(5) Arxiu Municipal. Actes de l'any 1936.

Bartomeu Pastor Sureda.

Una altra imatge de l'època. Aquesta fotografia està feta davant l'Ajuntament, el que és ara Ia Unitat Sanitària.
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BULLIT DE NOTICIES
LA GENT GRAN DE MARIA EN MARXA.

El passatdia26demaigvatenirIlocal poliesportiu
cobert d'Inca Ia trobada anual de Ia "GENT GRAN EN
MARXA" on hi havia un grapat de participants de Maria.
A Ia fotografia podeu veure les participants de Maria un
dia qualsevol abans d'anar a entrenar.

NOVES PUBLICACIONS DE SA NOSTRA.
La Caixa de Balears, "Sa Nostra", ens ha fet arri-

bar les noves publicacions de les seves col leccions EL
TURÓ i TI DE SA REAL, que són les següents:
EL TURO, dedicada a poesia:
-Memòria dels temps d'Antoni Xumet.
-Quadern rimbaldià de Ramon Dachs.
-La mirada transparent de Jaume Mesquida i Sansó.
-Antologia Poètica de Marian Aguiló.
TIA de sa REAL, de narració:
-La pluja de Sebastià Mesquida.

Al mateix temps comuniquen que els interessats en
aconseguir aquestes obres, vos podeu adreçar a l'Obra
Social i Cultural de "SA NOSTRA", carrer de Ramon LIuII,
núm. 2, deCiutato al telèfon 714141.

PLAQUES DELS CARRERS.
Darrerament a Maria, més concretament als carrers

de Maria, hi podeu trobar una gran varietat de plaques
distintes amb els noms dels carrers. N'hi ha de llauna i de
ceràmica, de les de llauna n'hi ha de distints colors i en
vàries llengües. En Ia diversitat hi ha el gust!.

DISMINUEIXEN ELS ATURATS A MARIA.
Segons dades de I 'INEM corresponents al 31 de

març, l'atur al nostre poble ha disminuït amb 5 persones.
L'any passat amb data 31 de març a Maria hi havia 62
aturats, a Ia mateixa data d'enguany les persones aturades
són 57.

PLA D'OBRES I SERVEIS DEL CIM PER A 1996-
98.

El Consell Insular de Mallorca, CIM, ha aprovat Ia
inversió del pla d'obres i serveis. PeI que se refereix a Maria
les inversions estan destinades a l'abastiment de s'Arraval
amb una quantitat de 13.838.570 ptes. i una altra partida

per les obres a l'edifici de Ia Tercera Edat
de 3.884.031 ptes. En total el CIM haurà
invertit amb aquests anys 17.722.601 de
pessetes a Maria.

CONVENI DEL GOVERN BALEAR I
LA COMPANYIA IBERIA.

La c o m p a n y i a I B E R I A i Ia
Conselleria de Cultura, Educació i esports
del Govern Balear han signat un conveni a
través del qual les associacions esportives
i culturals de les llles poden obtenir fins a
un 25% de descompte en utilitzarels serveis
de Ia companyia IBERIA en desplaçaments
a Ia península amb motius d'actes oficials.

NOU PADRÓ MUNICIPAL.
S'està elaborant el nou padró municipal . PeI que

respecta al nostre poble l'Ajuntament s'ha marcat Ia fita
d'arribar a l'any 2000 amb 2000 mariers i maneres. Si vos
voleu empadronar a Maria, o teniu qualque conegut o
parent, que ho vulgui fer, podeu passar per l'Ajuntament
fins a finals del mes dejuny.

LA PISCINA JA ES OBERTA.
Des de meitats del mes de maig Ia piscina munici-

palja funciona. Amb l'arribada de Ia calor i el nou horari
escolar, amb els capvespres lliures, ben aviatja hi haurà
animació pel poliesportiu.
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BULLIT DE NOTICIES

TORNA EL TORNEIG DE FUTBET.
Com cada any en arribar aquestes dates arriben les

primeres notícies del torneig de futbet. Per ara encara només
sabem que Ia inscripció acaba el dia 20 dejuny i Ia quota
és de 20.000 ptes. Al proper númeroja vos informarem
dels equips participants i del calendari.

SA TORRETA, FINCA EX-
PERIMENTAL, ALS
MITJANS DE COMU-
NICACIÓ.

EIpassatdia 17demaig
a Ia majoria dediaris apareixia
una notícia relacionada amb
Maria, Ia visita que realitzà el
consel ler d ' ag r i cu l tu ra ,
Mariano Socias i Ia Directora
General de Producció i
Estructures Agràries, Bàrbara
Mestre, a Ia finca de Sa Torre-
ta, on s'hi experimenta amb
noves t ècn iques i c u l t i u s
agrícoles. A Sa Torreta hi ha
sembrada Ia var ie ta t de
"triticale", un cereal mescla de
blat i sègol. A les fotografies
publicades a Ia premsa s'hi

podia veure devora el Conseller i ladirectora general, l'amo
en Joan Vives "Burguet" ¡ en Miquel Joan Company, que
són eIs que se'n cuiden d'aquesta finca.

MOLTS D'INDICADORS REPARTITS PEL POBLE.
A partir d'ara el que se perdi per dins el poble està

ben arreglat, perque des de fa unes setmanes s'han ¡nstal
lat indicadors que assenyalen clarament el camí que un ha
de prendre vagi allà on vagi. Per massa pa no hi ha mal
any diu Ia dita popular.
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DEMOGRAFIA
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|ENSHANDEIXAT; \

Madò Catalina Carbonell Colombram morí als 82 anys el
passat dia 30 de març. Vivia al carrer de Sa Raval.

L'amo en Rafel Morey Quetglas ens deixà el passat dia 4 de
maig, a l'edat de 62 anys. Vivia al carrer Major, número 64.

Que descansin en pau.

|BENVlNGUTS71

Na Marina Alcover Castelló va néixer el passat dia 11
d'abril. Es filla de Bartomeu Alcover Cifre i Catalina Castelló
VanreII.

Enhorabona als seus pares i demés família.

DISSABTE DIA 8 DE JUNY A LES 21'30
HORES A CA'N GASPAR, TAULA RODONA
SOBRE: "EL PLA DEL PLA. UN FUTUR PER
A LA COMARCA?".

MODERADOR:
BERNAT BAUCA, Revista llum d'oli de Porreres.

UVTERVENEN:
-ONOFRE RULLAN, geògrafi professor de Ia UIB.
-FRAN BARCELÓ, arquitecte i tècnic redactor del PIa.
-BARTOMEU PASTOR, Historiador i professor

d'institut.
-ANDREU MATES, batle de Sineu.
-RAFEL OLIVER, batle de Maria.

NO HI POTS FALTAR SI VOLS SABER EL QUE ES
AQUEST "PLA DEL PLA"

A TOTS ENS INTERESSA, ENS HI JUGAM MOLT.

ORGANITZA:
ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY

10 ANYS FENT CARRERANY, 10 ANYS FENT HISTÒRIA.

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: 16'30a20'30hores.
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.
CapaInca:9'40i 18'50hores

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

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

¿o
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PLUVIOMETRIA Temperatura Maxima
Dies 1 ¡2 151. 21 '5 0C (Dia 21)
Dia 15 I I . Temperatura Minima
Dia 1 7 61. 1 0'50C (Dia 8)
Dia 26 37 I. Temperatura Mitjana
Dia 27 1 1 . 15'50C
Dia 28 0'5 I. Mitjana Màximes
Dia 29 1 1 . 17'50C
Dia 30 21 . Mitjana Mínimes

13'40C
TOTAL: 63'5 LITRES

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

LA TERCERA EDAT

La TERCERA EDAT ESTA
ben pIe de coses molt belles
hi ha un floret de femelles
que valen ulls per mirar.

Per ballar són les primeres
que amb el só d'una guiterra
no toquen de peus en terra
saps que ho són de falagueres.

Hi haviudes i casades
que sempre les veus contentes
són unes dones valentes,
per pasqua ens fan panades
ben maselles de tallades
bones fredes o calentes.

També ens fan robiols
farcits de carabassat
de crema o de brossat
i un ribell ple de bunyols.

I una fruita que no dic
supòs que també els agrada
i pens que qualque vegada
és cosa molt acertada
es tastar-la qualque pic.

Alegres divertiu-vos
i feis els homes contents
tant si són freds com calents
no els faceu enfadar gens
procurau alegrar-los.

Estic content i admirat
que en el poble de MARIA
hi hagi tanta armonia
tant de goig i alegria
a dins Ia TERCERA EDAT.

Tothom veig que està content
celebrantl'ANIVERSARI

a m b e l B A T L E i e l V I C A R I
i tampoc poden faltar-hi
LA JUNTA I EL PRESIDENT.

Ja sent que prega Ia gent
en vista que va tant bé
DEU FAGI QUE L'ANY QUE VE
SIA BO COM EL PRESENT.

Maria de Ia Salut a 4 de maig de 1996.
ES PADRI DES PLA.

El mes passat, al bullit ens fèiem ressò d'aquesta imatge. Ara
aquí Ia teniu. L'ajuntament ha sembrat flors a l'abeurador
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IX EDICIO DELS CURSOS ANGLES A ANGLATERRA
GOVERN BALEAR

Conselleria de Cultura, Educació
i Esports

Aquestestiuelsjovesde 10a21 anyspoden
aprendre anglès fàcilment amb els Cursos Anglès a
Anglaterra del Govern Balear.

La Conselleria de Cul tura , Educació i
Esports, per novè any consecutiu ha posat en
funcionament el programa Anglès a Anglaterra
que possibilita als joves de Ia nostra Comunitat
Autònoma viatjar a Anglaterra i estudiar l'idioma
d'aquest país. L'any passat hi participaren 312joves
i més de 3000 ho han fet al llarg dels nou anys
d'existència del programa

En aquesta activitat, els joves participants
viuen amb famílies angleses, ben seleccionades amb
Ia garantia que cada família només acull un estudiant
espanyol, també hi ha Ia possibilitat d'estada a
res idènc ia .E ls joves viatgen des de Pa lma
acompanyats per un equip de monitors especialitzats
que són corresponsables, j u n t a m e n t amb
l'organització, del seu benestar i de Ia seva seguretat.
EIs monitors sónjoves d'ambdós sexes que tenen
un alt domini de l'anglès i que, majoritàriament,
tenen experiència en temes docents.

El programa d'estudis és intens i consisteix
en setze hores setmanals amb grups reduïts de 12 a
15 alumnes per aula. EIs cursos seran a càrrec de
professors nadius qualificats experimentats. Les
classes es realitzen a escoles universitàries o col·legis
privats per oferir Ia millor atenció educativa als
alumnes.

Tots els horabaixes, després del dinar, es de-
diquen a activitats culturals programades per
l'organització dels cursos, sota Ia direcció dels
monitors i tutors.Dins aquest programa d'activitats,
s'inclouen dues excursions setmanals, dos
horabaixes d'activitats esportives en un centre
expressament contractat per l'organització i Ia visi-
ta a les ciutats de Londres i Oxford.

L'estada a Anglaterra té una durada de 3 a 6
setmanes i els centres educatius de destinació són al
sud del país, a les ciutats de Winchester, Portmouth
i Bournemouth.

Enguany, el primer torn d'estudiants que
viatgin a Anglaterra ho faran del 3 al 24 dejuliol i
el segon, del 24dejuliol al 14 d'agost.

Si desitjau més informació sobre el progra-
ma ANGLÈS A ANGLATERRA telefonau a:

* CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIO I
ESPORTS DEL GOVERN BALEAR
C/deSantFeliu,8A
07012Palma
TeI. 176500
Fax 1 7 6 5 0 1



Juny, 1996 FENT CARRERANY - 19(135)



FENT CARRERANY - 20(136) Juny, 1996

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIO PLENARIA EXTRAORDINA-
RIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EL DIA 11 MAIG 1996.-

No assisteix el regidor Antoni Torrens.

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L1ACTA
DEL PLE ANTERIOR.-
EIs representants del Partit Popular que, no havent estat
d'acord amb les decisions preses en l'anterior Sessió, no
poden aprovar l'Acta.
S'ACORDA APROVAR l'Acta esmentada per MAJORIA
ABSOLUTA de SIS vots a FAVOR (Srs. Quetglas,
Carbonell, Mestre, Sres. Bergas i Torelló i Sr. Alcalde,
Oliver) i DOS en CONTRA (Sr. Mulet i Sra. Castelló).

2.- MOCIÓ ESCRITA QUE PRESENTA EL GRUP
DELS INDEPENDENTS DE MARIA PER A INSTAR
A L'ADJUDICATÀRIA DEL SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA, CADAGUA, S.A. A FI DE QUE POSI UN
DESCALCIFICADOR.-
El Sr. Mestre explica els diversos problemes que per Ia
població del Poble es vénen detectant percausa de l'excés
de calç que porta l'aigua subministrada: problemes tant de
pell com de manteniment dels encalentidors. S'APROVA
perUNANIMITAT.

3.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE SOL.LICITAR A
LA CONSELLERIA DE SANITAT UNA SUBVENCIÓ
PER A LA INSTAL LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT A
LA UNITAT SANITÀRIA.-
El Sr. Batle fa una exposició del fet i, seguidament, es
sotmet a votació. S'APROVA per UNANIMITAT.

4.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA SOBRE EL LLOC
D' INSTAL·LACIÓ DEL PUNT VERD.-
El Sr. Carbonell exposa el tema i diu que l'únic lloc que
reuneix tots els requisits és devora l'antic escorxador.
EI Sr. Mule td iuquea t a l llocenlletgiràl'entradadelpoble
i que seria molt més adient dur-lo al Puigja que allàja hi
ha un abocador.
El Sr. Carbonell diu que l'abocador del Puig és iI legal i el
que no s'ha de fer és potenciar-lo encara més. Afegeix que
eI Puig és molt IIuny i que es tracta de que Ia gent hi vagi.
El Sr. Mulet reitera Ia seva proposta i diu que el punt verd
s'ha de tancar perquè hi van rates i demés i que per això Ia
instal lació deI punt verd al Puig suposaria una agressió
menor.
El Sr. Alcalde diu que segons un informe de l'aparellador
es pot aixecar una paret fins a l'alçària dels contenidors
per tal de que no es vegin des de I'entrada del poble ni
l'accés als contenidors.

El Sr. MuIet afegeix que a l'estiu les olors arribarien al
camp de futbol amb Ia molèstia que això suposa. I que ell
sap d'altres pobles que és impossible que el punt verd no
faci olor.
La Sra. Torelló diu que el més important és que es pugui
arr ibar al punt verd amb fac i l i t a t i aquestes són
característiques de Ia sortida cap a Santa Margalida i no
així del Puig on s'hi ha d'anar a posta.
El Sr. Mulet diu que no hi ha gaire diferència entre un lloc
i l'altre i que Ia distància al Puig o a l'antic escorxador
depèn més de Ia banda del poble on es viu que d'altra cosa.
El Sr. Alcaldeja que ha sortit el tema dels abocadors, vol
aprofitar per a comunicar als presents que han arribat els
10 contenidors que havia promès Ia Mancomunitat i que
s'han d'instal·lar i es pot aprofitar per a conscienciar Ia
gent que no ha de baixar els fems abans de les set de
l'horabaixa, especialment a l'estiu. El Sr. Mestre proposa
fer un referèndum perquè, a més de conèixer l'opinió del
poble suposaria que Ia gent n'agafàs constància i
consciència.
La Sra. Torelló diu que ho podrien posara un Iloc i, si no
té èxit, canviar-ho. El Sr. Batle i el Sr. Mestre Ii contesten
que això es pot fer, però s'ha de mirar d'encertar a Ia pri-
mera perquè Ia instal lació, si bé no és cara, no s'ha de
pagar dues vegades.
El Sr. Quetlas proposa fer una campanya de conciensciació
de Ia gent aprofitant que ara s'ha d'elaborar el nou padró
municipal.
Es vota Ia proposta amb el següent resultat: sis vots a fa-
vor (Srs. Quetglas, Carbonell i Mestre, Sres. Torelló i
Bergas i l'Alcalde, Sr. Oliver) i dos vots en contra (Sr.
Mulet i Sra. Castelló). Pertant, s'APROVA per MAJORIA
ABSOLUTA. Tots estan d'acord amb Ia realització d'una
campanya de conciensciació ciutadana.

5.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA D'ADHESIÓ DE
L1AJUNTAMENT AL PROGRAMA LEADER II, DE
NOMENAMENT D'UN REPRESENTANT I
COMPROMÍS DE DOTAR PRESUPOSTÀRIAMENT
EL PROGRAMA AMB UN MÀXIM DE VUITANTA
MIL PESSETES.-
L'Alcalde exposa el contingut i finalitat del Programa
Leader II dient que eI Leader I va funcionar molt bé i es
van donar subvencions per a restaurar marjades, asfaltar
camins, etc.Que ara es pot entrar en el Leader II ja que,
vists els resultats aconseguits pels Municipis que van par-
ticipar al Programa Leader I, pareix molt interessant.
Així s'han fet dos grups: un integrat pels municipis de
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Tramuntana i l'altre pels municipis del PIa.
Les subvencions previstes per aquest Programa són
inferiors que les que es van donar pel programa Leader I,
però, poden esser importants.
L'acord és nomenar un representant de l'Ajuntament.
PeI sosteniment de Ia infraestructura, que constarà d'unes
oficines (gratuïtes), un gerent, un adminis t ra t iu i un
comptable, estan prevists un total de nou milions de pessetes
dels que aquest Ajuntament hauria de fer una aportació
d'un màxim de vuitanta mil pessetes.
Pareix que Ia persona més indicada per representar a
l'Ajuntament al programa Leader II és PAlcaldeja que és
l'únic membre de Ia Corporació que ha fet un seguiment
íntegre del desenvolupament del Programa.
Les vuitanta mil pessetes, previsiblement, no s'hauran
d'aportar directament sinó que es descomptaran de Ia pri-
mera subvenció que arribi. Sotmesa a votació Ia proposta
s'APROVA PER UNANIMITAT.

6.- PROPOSTA DE L 'ALCALDIA DE DONAR
SUPORT A LA SOL LICITUD DE LA FEDERACIÓ
D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS QUE
L'IVA SUPORTAT PELS AJUNTAMENTS EN ELS
SERVEIS MÍNIMS QUE CONTEMPLA L1ART. 26 DE
LA LLEI DE BASES DE RÈGIM LOCAL SIGUI DEL
7%.-
La proposta es fa amb Ia finalitat de l'IVA que es pagui
per l'Ajuntament sigui igual al suportat pels particulars en
les operacions sobre primeres necessitats.
El Sr. Mestre proposa que, a més a més, es suprimeixin les
despeses generals i el benefici i n d u s t r i a l de les
contractacionsja que això no reporta cap benefici i l 'únic
que s'aconsegueix és que els administrats ho hagin de pa-
gar.
El Sr. Alcalde diu que es tracta de dos temes diferents,
però hi està d'acord.
S'APROVA per UNANIMITAT Ia proposta i també
L'ESMENA dels Independents de Maria sobre Ia supressió
del benefici industrial i despeses generals.

7.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE SUBSCRIPCIÓ
D'UN CONVENI DE COL LABORACIÓ AMB LA
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ (DIRECCIÓ GE-
NERAL DE JOVENTUT, MENORS I FAMÍLIA) EN
MATÈRIA DE PRESTACIONS DE SERVEIS A LA
COMUNITAT PELS MENORS
El Sr. Carbonell exposa Ia conveniència del Coveni pel
que fa als menors en matèria de funcions de protecció i
tutela així com de l'execució de mesures imposades pel
Tribunal Tutelar de Menors.
En concret el Sr. Carbonell posa esment en explicar el cas
d'un menor del poble, que ha estat condemnat. Posa en
coneixement dels presents que els pares hi han vingut a bé.
L'Ajuntament l'únic que haurà de fer és ajudar a donar

compliment a Ia mesurajudicial imposada i amb això
s'ajudarà a l'Adm. de Justícia i s'evitarà que hagi d'anar a
un altre poble.
El Sr. Alcalde, diu que no hi cap problema en firmar el
conveni, però que, tractant-se d'una Conselleria s'hauria
de sol.licitar que sigui redactat en català. Es dóna lectura
a Ia proposta de Conveni i Ia proposta queda APROVADA
perUNANIMITAT

8.- PROPOSTA DE L ' A L C A L D I A DE CEDIR
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS A LA CÀMERA
AGRÀRIA LOCAL.-
El Batle diu que les Cameres Agràries duen camí de Ia
desaparició i que en aquests moments no tenen doblers per
pagar un lloguer de les oficines i que no se sap massa què
en pensa el Govern entrant i, per tant, en aquest temps de
transició han sol.licitat a aquest Ajuntament que les deixi
alguna dependència municipal.El Sr. Alcalde dóna lectura
a Ia sol licitud presentada i Ia regidora, Sra. Bergas, demana
quin temps s'hauran de cedir les dependències municipals.
El Sr. Oliver contesta que, aproximadament, dues hores
els divendres i no tots els divendres. En conseqüència es
proposa que siguin efectivament cedides les dependències
municipals amb l'única condició que Ia Càmera Agrària
digui les hores i dies que desitja fer-ne ús.
Es sotmet a votació Ia proposta i S'APROVA per
UNANIMITAT.

9.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE
L'INFORME ECONÒMIC-FINANCER; CÒPIA DEL
PRESSUPOST RESUMIT EN CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA PER CAPÍTOLS D'INGRESSOS I
DESPESES; I CÒPIA DE LA PLANTILLA DE PER-
SONAL.-
El Sr. Batle xerra de Ia manca d'alguns documents remesos
a Ia Delegació de Govern i Ia sol·licitud d'aquesta que fossin
remesos els que falten. El Sr. Mestre diu que, havent-se
expressat en l'anterior Sessió Plenària Ia seva opinió que
s'havia fet massa via a aprovar els Pressuposts anuncia el
seu vot en contra.
EIs senyors Mulet i Castelló expressen Ia mateixa opinió.
S'APROVA per MAJORIA ABSOLUTA de cinc vots a
favor i tres vots en contra

10.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE REMETRE A
LA COMISSIÓ INSULAR D'URBANISME DE MA-
LLORCA LA SOL LICITUD D'INFORME PREVI DE
LA SRA. NA JOANA M A R I A COLOMBRAM
LLOMPART PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA
VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA A LA PARCEL
LA 246 DEL POLÍGON 4 D'AQUEST TERME MUNI-
CIPAL.-
Feta Ia proposta pel Sr. Alcalde, el Sr. Mestre diu que com
Ia sol·licitant és parenta seva no desitja intervenir en el
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debat del tema i demana als altres regidors si volen que
abandoni Ia SaIa o no. Aquests I i permeten assistir.
S1APROVA per MAJORIA ABSOLUTA de Ia
TOTALITAT dels assistents amb Ia única excepció del Sr.
Mestre que, pels motius abans exposats, no participa de Ia
votació i d'acord amb Ia legislació vigent, s'ha de comptar
com abstenció.

11.- SOL·LICITUD DE MELCIOR RAMIS I PERELLÓ
DE RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT DE
L'EXERCICI DE L'ADVOCACIA AMB EL CÀRREC
DE SECRETARI-INTERVENTOR INTERÍ DE LA
CORPORACIÓ.-
S'APROVA per UNANIMITATamb exclusió expressa que
l'interessat pugui in tervenir en assumptes de caire
administratiu en defensa d'interessos de particulars vers
l'Ajuntament.

MOCIONS DE URGÈNCIA.-
Prèvia especial declaració de urgència, ACCEPTADA per
UNANIMITAT dels assistents, donant-se el quòrum de Ia
majoria legalment exigida, es tracten les següents mocions
de urgència:

P R I M E R A . - MOCIÓ PRESENTADA PER
L'ALCALDE, SR. OLIVER SOBRE NOMENAMENT
DE L'AUXILIAR DE POLICIA LOCAL, SR. EN SE-
RAFÍN GARCÍA CANO, COM A RESPONSABLE
COORDINADOR DELS AUXILIARS DE POLICIA
LOCAL.-
s'APROVA per UNANIMITAT i es decideix no augmentar
les retribucions que actualment té assignades.

SEGONA.- MOCIÓ PRESENTADA PER L'ALCALDE,
SR. OLIVER, SOBRE APROVACIÓ DEL PLEC DE
CONDICIONS DEL PLA D'ACTUACIÓ ESPECIAL.-
El Sr. Oliver fa una curta exposició del PIa nomenant els
carrers i camins que seran asfaltats. EIs Plecs de condicions
del PIa d'Actuació Especial es sotmeten a votació i
s'APROVA per UNANIMITAT.

TERCERA.- MOCIÓ PRESENTADA PER
L'ALCALDE, SR. OLIVER, SOBRE LA CONTRAC-
TACIÓ DE PERSONAL PER TAL DE
DESENVOLUPAR LES TASQUES D1ELABORACIO
DEL PADRÓ MUNICIPAL.-
Exposada pel Sr. Alcalde Ia situació del Padró municipal:
és el darrer que es durà a terme, motiu peI qual es fa
aconsellable una bona elaboració del Padró i es disposa de
temps fins al 31 dejuliol per a finalitzar-lo, passa el Sr.
Carbonell a dir que convindria que fos elaborat per perso-
nes que t inguin , almenys, el Batxillerat Superior o
equivalent. El Sr. Alcalde proposa dictar un ban per tal de

posar-ho en coneixement de tots els possibles interessats.
Es decideix que Ia contractació del personal tingui lloc
dins Ia setmana que ve. Es contractarà en Ia resta de
condicions establertes per Ia Llei. Surt el tema de les
retribucions. Després devaluar el cost de Ia feina i de
múltiples propostes s'arriba a un consens sobre Ia proposta
del Sr. Mestre i que es reprodueix seguidament:
Hi haurà un fix inicial de 50.000 pts. per persona i treball.
Entre 0 i 1.000 persones es pagarà 100 pts./empadronat.
Entre 1.000 i 1.500 persones " 300 pts./empadronat.
Entre 1.500 i 1.800 persones " 800 pts./empadronat.
A partir de 1.800 persones " 3.000 pts./empadronat.

12.- PRECS I PREGUNTES.-
PRIMER.- El Sr. Jaume Mestre proposa que sigui aprovat
un manifest d'adhesió a Ia Diada que tindrà lloc el dia 18
d'aquest mes (Correllengua). Tot es manifesten a favor
l'adhesió de Ia Corporació a Ia Diada per Ia Llengua.
SEGON.- El Sr. Mestre demana sobre l'Escola d'Estiu a
Ia qual cosa se Ii contesta per Ia Sra. Bergas que no s'en
sap res de manera segura.
TERCER.- El Sr. Mestre demana sija s'han donat noms
als nous carrers i el Sr. Alcalde Ii contesta queja hi ha un
estudi fet, però que falta concretar.
QUART.- El Sr. Mestre demana sobre el Reglament de
Participació Ciutadana, quedant en tenir una reunió el dia
21 de Maig.
CINQUÈ.- EI Sr. Quetglas dóna comptes del resultat de Ia
inspecció de sanitat a Ia piscina.
SISÈ.- La Sra. Castelló demana a qui toca pintar el camp
de futbol a Ia qual cosa el Sr. Alcalde contesta que al
concessionari, Sr. Gual.
La Sra. Castelló vol manifestar Ia seva indignació pel fet
que el Sr. Gual no ho faci mai i així es perjudiqui als usuaris.
El Sr. Alcalde diu que ja han xerrat moltes de vegades
amb ell, però el resultat sempre ha estat eI mateix: no
s'aconsegueix res.
La Sra. Castelló reitera les seves queixes i tots estan d'acord
en que s'ha de tornar a xerrar amb ell i que si no en fa cas,
s'hauran d'estudiar quines mesures es poden aplicar per
aconseguirque compleixi amb els seus deures i, si segueix
en l'actual actitud, quines possibilitas hi ha de privar-lo de
laconcessió.

Í u y j
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CONTRA-REPLICA
MESTRE.

DE JAUME

Després de llegir en el passat número d'aquesta re-
vista l'escrit que es dirigia a l'equip de redacció de FENT
CARRERANY, i que anava en un alt percentatge cap a Ia
meva persona, puc anar equivocat, però veig certes "ga-
nes" per part d'algú dels firmants cap a mi.

No he fet en aquesta ni en altres vegades cap autoretrat,
sou vosaltres els qui el feis ¡ ho deis. Simplement expòs
uns fets contestables, refrendats molts d'ells per papers,
unes actuacions que assumesc totalment i que pareix no
són del vostre gust com del meu no ho són totes les vostres.
No intent confondre ningú, tots tenim a l'esquena un camí
fet ens agradi o no. A aquestes altures de lavidaja no crec
enjusticiers ni en defensors del poble, és més, deix a cada
un llibertat per salvar-se o per no, i per elegir qui serà el
seu defensor. El que no podreu impedir serà que si tinc
alguna cosa a dir ho digui, agradi o no, més tard a més
prest i sempre procuraré fer-ho d in s les normes
democràtiques

Demanau qui somjo perjutjar el DRET i vos con-
testaré amb sentències dictades perjutges. Amb Ia vostra
afirmació vos carregau el concepte dejustícia que actua
quan hi ha un subjecte que sent eIs seus drets trepitjats i
somet a un tercer, unjutge, l'acció que considera incorrec-
ta i aquest després d'analitzarobjectivament uns fets dictarà
sentència donant Ia raó o no al que demana Ia seva mediació.
Segons el que deis ningú es pot queixar perquè, qui és qui
perjutjar el dret? Jo crec amb Ia Justícia a pesar que en
algunes ocasions no pareixi lògica, igualment que crec en
Ia democràcia encara que a vegades Ia voluntat popular o
les majories no pensen com jo i crec en Ia llibertat ben
entesa.

Just vos anomanaré 2 sentències fetes pels Tribunals
de Justícia que han dit qui ha actuat a dret i qui ha sofert
els abusos dels que vosaltres intentau defensar, amb poca
sort per cert, pens.

La sentència n° 577 de data 26 d'Octubre de 1994
emesa pel Jutge D. Jesús I. Algora Hernando de Ia SaIa
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia després d'un recurs posat per Bartomeu Marimon
contra l'Ajuntament de Maria de Ia Salut donava Ia raó al
demandant per esser vulnerat l'article 24 de Ia Constitució
i imposava les costes processals a l'Ajuntament de Maria
quan l'actuació estava feta per polítics, en concret383.000'-
Ptes.

Aquesta sentència no és meva si no del Sr. Algora i
el mateixjutge en Ia sentència n° 476 de data 16 d Setembre
de 1994 donava Ia raó a Bartomeu Mas Perelló en el
Contenciós Administratiu que presentà contra l'Ajuntament
de Maria per no estar d'acord amb Ia quantitat rebuda com
a subvenció per l'embelliment de Ia seva façana. El conveni

signat entre Ia Conselleria de Cultura Educació i Esports
del Govern Balear deia clarament quin era el percentatge a
donar. Aquesta i altres actuacions varen esser realitzades
mentres tinguérem a Maria de secretari un fenomen que es
pensa que políticament és més viu que el sol i que per ara
ja ha recolzat Ia incineradora de Son Reus per tal de se-
guirben assegutal Consell Insularde Mallorca. Peròaixò
són altres cent.

Les crítiques o les lloances són fruit del subjectivisme
i es fan segons l'individu consideri bé o malament una acció
realitzada per un altre o altres. El que avui és bo demà pot
esser dolent i al contrari. Qui diu que demàjo no pugui
esser el primer en posar-me al vostre costat si consider
que feis una bona acció o sou objecte d'una injustícia?.

La fotografia que no vaig entregar per publicar, Ia
vos descriuré breument. Està tirada d'esquena al Puig i a
Ia dreta es veu Ia caseta que Ia meva família té des de fa
més de 10 anys, un poc més a l'esquerra es veu Ia canera
motiu de Ia meva queixa, un poc més amunt una caseta
que s'està fent en Miquel Mas i a Ia part superiorel domicili
de Rafel Oliver, Batle de Maria. Si s'hagués publicat Ia
fotografia possiblement em criticaríeu Ia meva mala llet
per fer associar al lector de Ia revista el quejo, en base Ia
documentació que tinc, consider una il legalitat, Ia canera,
i Ia vivenda del responsable polític de Ia seva construcció.
En aquells moments em va parèixer massa forta i vaig
optar per Ia que vos ha fet aixecar.

Per acabar, vul l deixar clar que Ia pluralitat infor-
mativa de FENT CARRERANY està fora de tot dubte. El
seu Consell de Redacció mereix tots els respectes i el
reconeixement dels qui gaudim a l'hora de llegir-la. Dóna
l'oportunitat, a qualsevol, de defensar les seves idees o les
seves opinions i a esser replicades pel qui s'hagi sentit
molest o que consideri han d'esser matisades.

Com ja vaig dir a Ia primera rèplica tot debat públic
és signe de salut democràtica i, salut que no cansa...

Jaume Mestre.
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LA FILOSOFIA I EL PREMI PRINCIPE DE
ASTURIAS/96.

El "Premio Príncipe de Asturias", és com vosaltres
sabeu lectors i lectores un dels premis més importants que
es donen en l'actualitat.

Idò bé, aquest premi es dóna pertota l'obra comple-
ta d'un deteminat autor, per les seves investigacions, etc...
En aquesta edició el Premi ha estat per l'admirat mestre
Julián Marías.

Poc conegut desgraciadament pels estudiants
universitaris, sobretot pels de filosofia i lletres, és però un
punt de referència indiscutible.

PeI que fa al seu ric llegat de textos especialitzats
en matèria universitària hem de destacar: Historia de Ia
filosofia occidental, Crítica constructiva de Ia filosofia,
Diccionario de filosofía, i tants d'altres.

Julián Maríasdesconegutanivell popular(recordi's
en Tierno Galvan), és ni més ni manco, si xerram
metafòricament, un dels favorits de "Los cien mil especta-
dores" ja que fou deixeble d'Ortega y Gasset, el més
intel.lectual, brillant i subtil fílòsofque ens ha donat Ia
intel.ligència del segle XX. Aquest va nèixer dins Ia
redacció d'un periòdic propietat dels seu padrí i amb un
pare periodista. Amb tan sols 12 anys Ortega escrivia
articles sobre política nacional i internacional de Ia seva
època i estudià filosofia a les terres de Kant, Hegel, Marx
i tants d'altres.

Bon coneixedor i a fons dels seus mestres i les seves
obres (Pio Baroja, Miguel de Unamuno) va exercir com a
catedràtic a Ia Universitat Complutense i va resoldre tots
el problemes filosòfics que se I i varen plantejaren el seus
temps. Per les seves venes corria sang aristotèlica i va
heretar i perfeccionar l'ètica de Kant. El seu pensament és
el d'un humanista pur. Amic personal de Picasso, Gaudí,
Lorca, Neruda, etc...

La seva obra mestra "El espectador" (sis volums)
va anar dedicada tan sols a "Cien mil espectadores", els
que Ia podien entendre i assaborir.

Vadescobrireltalentdel seualummeJulian Marías,
més historiador i crític que filosofi ambdós varen fundar
Ia "Universidad de Humanidades" a Madrid. Fins aquí tot
molt bé per a Ia ciència universal; sols un general colpista
que va fer una guerra civil que durà tres anys, llarg cop
d'estat, i preludi del que va esser més tard Ia Il Guerra
Mundial, trencà aquesta l ínia .

Com era d'esperar el mestre de Ia Complutense
preparà les maletes de l'exili i un billet d'avió destinació
Buenos Aires. Sempre he cregut que amb Ortega y Gasset
i Julián Marías hi haurà un abans i un després quan xerram
defllosofia.

Amb Ortega ens va arribar, per dir-ho d'alguna
manera, una filosofia sociològica i amb Julián Marías Ia
tècnica pedagògica i l'ordre cronològic. Amb ells Xabier
Zubiri ens va sorprendre molt amb les seves conferències

sobre"LacauteIa .1 pensar que els estudiants de sociologia
afirmaven als quatre vents que Ia filosofia havia quedat
desfassada en el tren de Ia ciència.

Merescut el premi a J u l i á n Marías, pels seus
centenars de llibres, els milers d'articles, pels seus anys de
docència, per cremar Ia seva curta vista durant anys
d'investigació. Per acabar, pe als "Críticos del desfase"
recoman llegir "El món de Sofia" editat recentment a
Espanya on un jove professor de filosofia de Noruega
travessa Ia frontera de Ia perfecció pertrasIladar Ia filosofia
al lloc que Ii corespon. Converteix Ia història de Ia filosofia,
contada a manera de novel Ia literària i Ia deixa en el que
realment és... art (de viure, és clar).

Lucho Rama.

PUNTUALITZACIONS DEL CONSELL DE
REDACCIÓ DE FENT CARRERANY

En relació a Ia polèmica suscitada sobre infraccions
urbanístiques entre el senyor Jaume Mestre per una part i
els senyors Tòfol Pastor, Miquel Salom, Pere Mas, RafeI
Vanrell, Miquel Bergas i Ia senyora Catalina Morey per
l'altra, volem manifestarei següent:

1. Lamentam que els senyors Pastor, Salom, Mas,
Vanrell , Bergas i Ia senyora Morey confonguin Ia
presidència de l'Associació Fent Carrerany, amb Ia
"presidència" de Ia nostra revista, Ia qual si és cert que va
néixer a l'empar de l'Associació, sempre ha estat oberta a
tot tipus de col laboracions. Mai, des que aquesta revista
va néixer, no hi ha hagut més responsables que el Consell
de Redacció que al llarg d'aquests deu anys l'ha tirada
endavant. Tant el senyor Jaume Mestre, com qualsevol altra
persona que hi publica algun article o opinió s'ha d'ajustar
a unes normes mínimes que passen entre d'altres per Ia
utilització d'un llenguatge correcte, no vexatori per a ningú
i sempre disposat a rebre, democràticament, les rèpliques
a què doni lloc. Fins ara creiem que ens hem ajustat en tot
a aquests pressupòsits.

2. Sobre Ia imposs ib i l i ta t de pub l ica r altres
fotografies que mostrassin altres irregularitats de perso-
nes suposadament afins al senyor Jaume Mestre, encara
és l'hora que els replicants ens n'hagin feta arribar cap. Si
tenen algun escrit, el qual vulguin il·lustrar amb algun
exemple de construcció irregular, sempre que s'ajusti a allò
esmentat abans, que ens el facin arribar que no hi haurà
cap problema perquè sigui publicat.

3. Respectede les insinuacionsqueel senyorJaume
Mestre fa i desfà sobre el contingut de Ia revista, volem
convidar públicament i obertament a qualsevol persona
que vulgui, a treballar conjuntament amb nosaltres en
l'elaboració d'aquesta publicació i així sabrà si existeix
alguna classe de pressions. Com que qui calla atorga, volem
suposar que a partir del mes vinent Ia quantitat de col
laboradors serà espectacular.
CONSELL DE REDACCIÓ DE FENTCARRERANY
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EL MARIENSE ACABA LA
LLIGA

Abans de passar a co-
mentar l ' ac tua l i ta t del
MARIENSE vul l fer un petit
comentari de les fotos que
il·lustren aquestes pàgines.

En primer lloc, Ia foto
d'en PERE JORDA, Capità
del nostre Club des de fa un
quants anys, En Pere va
sofrir una greu lessió al
Camp de I ' A R I A N Y eI
passat 2 de Octubre, i
després de sis mesos de lenta
recupereció, a principis de
mes d'abril va esser donat
d'ALTA i ha tornat a l l u i r Ia
d is t inc ió de Capità. Des 8||

d'aquestes pàgines v u l l
expressar-li Ia satisfacció de
tornar estar entre nosaltres.

L'altra foto correspon a
un fet que pot ser únic en Ia
his tòr ia del Mariense.
Aquesta temporada 95-96 el
pare, JAUME MORRO, ha
estatjugant a segona regional,
i el seu fill , també JAUME
MORRO, que com son pare,
du el futbol dins ell, hajugat
amb l'equipde BENJAMINS
FUTBOL 7. Crec que és un
fet important que, pare i f i l l ,
defensinelsmeteixoscolors
durant Ia mateixa temporada.

Passant a l'actuaIitat del MARIENSE,
que podem dir que no sigui repetir Ia nefasta,
dolenta.... temporada d'aquest any 95-96. Una
temporada que prometia molt, tenint en compte
que es celebraven els 25 anys del MARIENSE.
Crec que haurà estat una de les més horroroses
que ha tingut aquest Club. Pot ser que Ia meva
opinió no Ie compertissin algunes persones
lligades al Club o a Ia plantilla, però aquestes
pàgines queden obertes per cada Mariando que
vulgui expressar les seves opinions.

Aquest any s'han fitxat 29jugadors, que
des del moment que firmen se suposa que
adquireixen un compromís amb el Club. No val
dir." perquè en fulano, no ve,jo tampoc vu l l ju -

gar ". Enguany -partit MARlENSE-COLLERENSE -
passant de v in t m i n u t s d'haver començat eI partit,
FALTAVEN 23 JUGADORS que per diversos motius no
havien acudit al Poliesportiu.Menys maI que n'Esteve va
fer una arreplegada pels bars i va aconseguir 11 jugadors.
Com saben algunsjugadors que han complit, aquest pro-
blema s'ha repeti t molts de d iumenges tant als
desplaçaments como a Maria.

El darrer diumenge, 26 maig, partit SANTA PONÇA -
MARIENSE, de Maria partiren DOS JUGADORS, sí, sí
DOS JUGADORS: en PERE JORDÀ i en LLUC
FERRIOL, de Capdepera partien en BIEL TORRES I EN
"PETXO" JUAN EMILIO HERMOSA, més unjugador-
porter que vingué d'INCA. En el transcurs del partit
s'incorporà en LLORENÇ. Pot ser que alguns que faltaven
fossinjustificades les seves absències, peró, fins a 29, en
faltaven molts.Menys mal que en BIEL dugué alguns
companys i... ja saben el resultat, 16 - 0, resultat que
lògicament han destacat els diaris de Palma.

Qualcú pensarà que Ia culpa és de Ia Junta Directi-
va, però pensin que si no fos perN'Esteve, faria sis mesos
que no hi hauria futbol de regional a Maria. Elsjugadors
que habi tualment acudeixen al vestidors saben de les
virgueries que sap fer el MISTER.

Se que totes les generali tzacions poden dur
problemes, però cadascú sap el que ha fet pel MARIENSE
aquest any, dins Ia seva parcel- Ia. Jugadors com ajugadors
i directius com a directius.

Quant sorti a l lum aquesta revista Ia lliga haurà
acabat, el Mariense coer de Ia classificació i descendit de
categoria a tercera regional, essent l'equip més golejat de
Ia categoria.

Peró el món no acaba aquí. Tenim un bon planter
d'al·lots que estan a les categories de BENJAMINS I
ALEVINS i esmereixentottipusdeajuda ¡col·laboració.
Aquests, nins plens d'il·lussió han de tenirel que necessiten.

PEP FERRIOL TORELLO. maig 96
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MOLTA ACTIVITAT CICLISTA
Una vegada més, el PIa de

Mallorca-Gran Premi La Caixa,
patrocinat pel Consell Insular de
Mallorca, va començar a Maria.
L'etapa inaugural, Ia tradicional
cronometrada Sineu-Maria, de sis
quilòmetres, vacaracteritzar-se pel
fortíssim vent que ajudà clarament
al ciclistes,els quals marcaren uns
registres de temps, mai vists en
aquestacompetició.

Sota el pa t rocin i de
l'Ajuntament de Maria, aquesta eta-
pa ens va donar algunes
satisfaccions importants. Laprime-
ra, fou el t r iomf d'etapa i, en
conseqüència, eI primer mallot groc
de líder va correspondre a un dels
nostres representants. Maties Porcel
va esser el protagonista.

, Joan Anton i Abraham i
Miquel Antoni Arbona, aconseguiren les primeres posicions
a les seves respectives categories, especials i masters B.
També cal destacar que tant a Ia general dels ciclodeportistes
i especials com a Ia de masters, situarem tres dels nostres
ciclistes entre els vuit millors de cada sèrie. Ens situàrem a Ia
segona posició de Ia general d'equips. Malgrat tot, quedava
moIt de "PIa" per davant, i podien passar moltes coses.

CICLEESPORTISTES I ESPECIALS
1 . Maties Porcel Can Botelles
2. Martí Ferriol A. C. Sineu
3. Andreu Salvà Es Cruce
4. Pep Genovard A. C. Sineu
5. M. A. Llabrés Can Botelles
6. Antoni Mulet A. C. Sineu
7. J. A. Abraham Can Botelles
1 3 Bernat Noguera Can Botelles

MASTERS I FÈMINES
1. Xisco Llompart A.-C. Sineu
2. José M. Payà Can Botelles
3. Miquel Arbona Can Botelles
4. Joan Bernat Pau es gomer7.48
5. Fermin Andrés Pau es Gomer
8. Tomeu Arbona Can Botelles
27 Pep Ferriol Can Botelles

7.16
7.20
7.26
7.35
7.40
7.40
7.40
7.53

7.40
7.43
7.46

7.49
8.03
9.38

GENERAL D'EQUIPS
1. AC Sineu-Can Nadal-Riutort
2. CC Maria-Can Botelles-Es Cruce
3. Societat Esportiva Vilafranca

22.35
22.36
23.04

A MURO HO PERDÉREM QUASI TOT
A Ia segona etapa, que va tenir Ia pancarta de meta situada a
Muro, Iajornada es va desenvolupar al llarg de quatre voltes
a les carreteres que van des de Muro cap a Maria, Llubí i
Muro. Quasi al moment in ic ia l , quan tan sols s'havien
completats els primers cinc quilòmetres, Maties Porcel, el
líder, va foradar.

L'esperaren, per ajudar-lo. Bernat Noguera i Joan A.
Abraham. Fou una tasca impossible. La fortíssima velocitai
del pilot capdavanter i Ia col laboració entre els equips de
Sineu i Vilafranca va marcar unes diferències que s'anaren
incrementant fins arribar als vuit minuts i mig del final de Ia
cursa. En conseqüència perdérem el mallot groc de Porcel, el
primer especial d'Abraham i Ia tretzena posició de Noguera.

Una escapada de Comes, Llompart i Andrés al final
de Iajornada va provocar que Payà també perdés Ia segona
posició de Ia general dels màsters passant un lloc més enrera.
SoIs ens va quedar Ia primera posició de Miquel Arbona a Ia
general de màsters "B". Aquesta va esser l'únicajornada a Ia
que hi va participar Joan Pira amb molèsties a un braç per un
accident de treball. No va poder finalitzar Ia cursa.
1. FermínAndrés
2. Arnau Comas
3. XiscoLlompart
4. Joan Bernat
5. Jaume Macias
8. Miquel Arbona
9. Tomeu Arbona
10 José M Payà
40 Maties Porcel
41 Joan Abraham
44 Bernat Noguera

P. Gomer
P. Gomer
AC Sineu
P. Gomer
Es Cruce
Botelles
Botelles
Botelles
Botelles
Botelles
Botelles

1.44
m. t
m. t

1.45
m.t
m.t
m.t
m.t

1.52
1.52
1.57

.30

.38
,

.14

.14

.20
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SEGONA VICTÒRIA A SA POBLA...
El dissabte següent, a Sa Pobla, es va celebrar Ia ter-

cera jornada. Va esser una etapa a Ia qual passaren molt
poques coses. El vent fou el principal protagonista a una cur-
sa a Ia que no hi hagué cap escapada. PeI que fa als nostres,
cal destacar l'esprint final on Maties Porcel va imposar-se a
Ia resta de contraris i aconseguí així el seu segon triomfpar-
ticular, que també ho era pels nostres colors. Tots els
representants del CC. Maria de Ia Salut arribaren dins el grup
capdavanter. No es va produir cap canvi a les classificacions
generals.
l.MatiesPorcel Botelles 1.52.41
2.XiscoLlompart ACSineu m.t.
3. Bernat Noguera Botelles m.t.
4.FerminAndres P.Gomer m.t.
5. Pep Genovard AC Sineu m.t.
12JoanAbraham Botelles m.t.

...I LA TERCERA A SINEU
Al matí del dia següent, Ia meta estava ubicada a Sineu.

L'itinerari ens va portar a completar tres voltes des de Sineu
al Cruce d'Ariany, Petra, Sant Joan i Sineu; sols dues voltes
pels màsters. Tot això amb unes condicions atmosfèriques
adverses. Des de l'inici, va ploure amb insistència i alguns
trams de Ia carretera (Petra-Sant Joan i Sant Joan-Sineu)
estaven totalment inundats.

Així les coses, l'atenció dels participants estava més
centrada en mantenir Ia verticalitat sobre Ia bicicletaque amb
formar escapades. Tot i això, a Ia sortida de Sant Joan,
mancant cinc quilòmetres pel final. Bernat Noguera va ata-
car amb força ¡ es va escapar acompanyat pel vilafranquer
Pere Oliver. Ja a l'entrada de Sineu, el nostre representant va
marxaren solitari i vaaconseguirel tercertriomfpels nostres
colors. Res no va canviar a les classificacions generals.
l.BernatNoguera Botelles 2.09.20
2.PereOliver EsCruce 2.09.23
3. Maties Porcel Botelles m.t.
4. Joan Bernat P. Gomer m.t.
5.XiscoLlompart ACSineu m.t.
17JoanAbraham Botelles m.t.

A SENCELLES HI VA MANCAR MOLT POC
Partírem i arribàrem de Sencelles el dia de Ia Fira.

Malgrat no canviàs res a les generals, va ser l'etapa més
moguda i disputada de totes. Després de mantenir un bon
ritme, travessant Petra, per un carrer en obres i en molt mal
estat, va foradar Fermín Andrés, segon classificat a Ia gene-
ral dels màsters. Això va provocar el primer increment
important de velocitat i els primers talls dins el grup
capdavanter. El mateix va passar davant el restaurant Es Cruce
amb Toni Figuerola, segon dels màsters "B". Però ni una cosa
ni l'altre foren suficients per què els pilot principal no es tornàs
ajuntar.

Entre Sant Joan i Sineu, Bernat Noguera va tornar a
escapar-se en solitari. Després de puntuar al premi de
muntanya de Sa Coma, arribant a Sineu, una de les motos
que obrien Ia cursa, el va confondre i el feu passar per uns

carrers que no eren els oficials i no pogué puntuar a Ia meta
volant. Però va seguir Ia seva aventura cap a Santa Eugènia.
Va arribar a tenir una diferencia d'un minut i mig al seu fa-
vor. Però. al darrer quilòmetre, va esser neutralitzat pel gran
grup.
l .ArnauComas P.Gomer 1.54.17
2. Maties Porcel Botelles m.t.
3. Jaume Macias Es Cruce m.t.
4. Bernat Franco P. Gomer m.t.
5. Xisco Llompart AC Sineu m.t.
1 5 M . A . L l a b r e s Botelles m.t.

LA CRONOMETRADA FINAL
El dissabte dia 25 va finalitzar el Pla'96 amb Ia dispu-

ta de Ia tradicional cronometrada llarga, a Ia distància de setze
quilòmetres amb partida des de Vilafranca en direcció cap a
Felanitx per desviar-se, a meitat de camí i tornar cap al res-
taurant Es Cruce. Un total de 62 ciclistes hi participaren. El
primer va partir a les deu del matí.

Ni Ia classificació de l'etapa ni Ia general final
presentaren grans satisfaccions pels nostres. Més be al
contrari, ja que perdérem l'única primera posició que ens
quedava. l adeMique l Arbonaen laclassificaciódelsmàsters
B. El seu crono va esser millorat en 31 segons pel sineuer
Toni Figuerola, amb Ia qual cosa desbancava al nostre de Ia
primeraposició.
l .Mart íFerr iol ACSineu 20.48
2.FerminAndres P.Gomer 2 1 . 1 1
3.JoanBernat P.Gomer 21.23
4.ArnauComas P.Gomer 21.27
5.AndreuSalva EsCruce 21.34
7.JoanAbraham Botelles 21.58
8. Miquel Llabrés Botelles 22.08
12BernatNoguera Botelles 22.17
14MatiesPorcel Botelles 22.20
15JoséM aPayà Botelles 22.21
19MiquelArbona Botelles 22.42
29TomeuArbona Botelles 23.22
54PepFerriol Botelles 28.18
GENERAL CICLODEPORTISTES
l .Mart íFerr iol ACSineu 8.10.07
2.AndreuSalva EsCruce 8.10.59
3. Miquel Rosselló CC Petra 8.11.47
4. Miquel A Llabrés Botelles 8.11.47
5.PepTGenovard ACSineu 8.11.49
16JoanAbraham Botelles 8.18.13
17 Maties Porcel Botelles 8.19.11
19BernatNoguera Botelles 8.23.48
GENERAL MASTERS I FEMINES
1. Fermín Andrés P. Gomer 8.09.51
2. Xisco Llompart AC Sineu 8.10.40
3.JoanBernat P.Gomer 8.11.10
4.ToniFiguerola ACSineu 8.11.59
5.JoséMaPayà Botelles 8.12.03
7.MiquelArbona Botelles 8.1227
9.TotneuArbona Botelles 8.13.24

Club Ciclista Maria de Ia Salut
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