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A l'editorial del mes passat acabàvem mostrant Ia nostra
preocupació pels darrers esdeveniments que dins del Govern Balear
-dins del PP- s'estaven vivint, i que significaren Ia dimissió de
Cristòfol Soler com a president de Ia nostra comunitat davant de Ia
3erdua de confiança de Ia major part dels diputats del seu grup polític.
A hores d'ara, Ia crisi oberta al si del Partit Popular sembla que s'ha
tancat, momentàniament? amb el nomenament de Jaume Matas com
a nou President del Govern.

La preocupació que mostràvem en aquells moments, segueix
marcant bona part de les expectatives que el nou Govern ha de cla-
rificar com més aviat millor. El defenestrat president Cristòfol So-
er havia demostrat unes formes i uns plantejaments, que al marge
i'ideologies polítiques, semblava que comptaven amb les simpaties
ie bona part de Ia classe política i cultural del país. L'etapa de Ia
3olitica caciquil, de Ia política especulativa i menystenidora de les
enyes d'identitat de Ia nostra terra -territori, llengua i cultura-,
emblava que havia quedat enrere per a sempre. El centredreta que

assumia el poder semblava una altra cosa. La dura, Ia trista realitat,
2ns venia a demostrar que anàvem equivocats i que el poder seguia
a les mans dels de sempre. Cap a on tirarà el nou Govern presidit
per Jaume Matas? Aconseguirà superar d'una vegada el llast que
suposa estar hipotecat pels interessos d'aquells que no es resignen a
quedar al marge del poder polític? Quina política cultural, lingüísti-
ca, d'ordenació del territori es marcarà a partir d'ara? EIs interrogants
totjust s'acaben d'obrir. El temps ens en donarà Ia resposta.

10 ANYS FENT CARRERANY,
10 ANYS FENT HISTÒRIA
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EL PLA TERRITORIAL DEL PLA A DEBAT.
El passat dia 8 dejuny, va tenir Hoc a Maria

una taula rodona, organitzada per l'associació
cultural Fent Carrerany, sobre el pla territorial
del PIa. Hi varen participar en Bernat Bauçà de
Ia revista "Llum d'oli" de Porreres. N'Onofre
Rullan, geògraf i professor de Ia UIB. En Fran
Barceló, arquitecte i redactor del pla. En
Bartomeu Pastor, historiador i en Rafel Oliver,
Batle de Maria. Va excusar Ia seva assistència el
batle de Sineu, n'Andreu Matas.

Molts foren els aspectes que se tractaren
relacionats amb el tema i degut a Ia diversitat
d'opinions dels participants, molts foren els punts
que crearen discrepància entre ells. El pla que
finalment entrarà en vigor, si s'aprova, no serà el
que en un principi havia elaborat l'equip redac-
tor, ja que aquest va espantar Ia classe política,
manifestà en Fran Barceló. Aquest intentava
recollir tots els aspectes que caracteritzen el PIa:
"Ia idea principal era ordenar el que hi havia al
PIa i dotar-lo dels elements que hi mancaven".
Aquesta idea no es va poder dur a terme, entre
altres motius pel que explicà en Rafel Oliver i
que sembla que és el més important, "Entre els
14 batles de Ia Mancomunitat no hi ha gens de
consens en aquest tema, bàsicament hi ha tres
corrents, uns que recolzen totalment el pla, uns
altres que el recolzen amb matisos i finalment
els que el rebugen completament. El tema principal de
discrepàncies és l'urbanístic. En dotacions de serveis i
infraestuctures sí que hi ha consens.

Un altre punt calent que va sortir al llarg de Ia
xerrada i que en va capitalitzar bona part, va esser si el
PIa és o no és una comarca, n'Onofre RuIlan va matisar
que Ia mancomunitat del PIa té elements paisagístics
comuns, però que el funcionament no és comarcal. Digué
que "El PIa mai serà una comarca, perquè una comarca
ha d'esser una unitat de funcionament homogeni, no de
paisatge. El PIa té un funcionament hetereogeni, no és el
mateix Algaida que Maria. Establir una normativa urba-
nística supramunicipal ja podia estar fet fa estona, no
importava esperar un pIa d'ordenació territorial, bastava
unes NNSS supramunicipals. La meva crítica va a
l'ordenació territorial no a Ia regulació urbanística". A més
va afegir que tots els plans d'ordenació territorial que han
començat a Balears, cap s'ha aprovat.

Comja hem mencionat al principi, el tema princi-
pal i que més ha preocupat és el tema urbanístic, el que
més ha transcendit del pla territorial són els 50.000 m2
que hi havia al principi per construir, que després va passar
a 30.000 i actualment no se sap com acabarà. Una de les

rtB38*''v,* v>

• . . ' 'A
Uns grossos núvols anuncien tormenta sobre el PIa

coses que variarà amb l'aprovació del pla territorial serà
que desapereixen les casetes d'ormejos "casitas de ape-
ros" i se convertiran en magatzems agrícoles d'un màxim
de 50 m2.

Per acabar, en Bartomeu Pastor va posardamunt Ia
taula un punt molt interessant que el pla no tracta: Ia
planificació de l'activitat econòmica més important, que
actualment és l'agricultura. Tots hi estaren d'acord en que
s'ha de cuidar l'agricultura i s'han d'ajudar eIs pagesos,
però cap proposta concreta i viable va sorgir. EIs redactors
l'únic que proposen és un mercat de productes agrícoles i
de material d'artesania.

Va quedar de manifest que el que realment importa
al ciutadà és Ia quantitat de metres quadrats necessaris
per a poder construir una casa al mig del camp i que el
futur del PIa no queda gens clar amb aquest munt de paper
escrit, que inclús els mateixos que l'han redactat no aca-
ben de veure Ia seva viabilitat. Amb tot això i mentre
aquest pla territorial no s'aprovi, molts creuen que mai
s'aprovarà, Ia gent aprofita per anar construint ara que
encara no hi ha regulació. Com va dir en Bartomeu Pas-
tor "el perill actual és que hi hagi aquest pla territorial i
no s'aprovi".



FENTCARRERANY- 4(148) Juliol, 1996

ESTIU,
TEMPS DE VACANCESJ
TEMPS DE DEU

X S
Hem arribatja a l'estiu. Un temps per a uns esperat, i per a altres desitjant que passi ben

aviat. Un temps que ens convida a tots a viure, i si pot ser, amb intensitat. El sol que cada matí
surt ben rebent també ha der ser per a nosaltres estímul vivificant per Ia nostra vida. Així com
durant el dia ens dóna més claror, Ia nostra vida també ha de tenir més hores de vida.

Alguns, que durant tot l'any viuen enfora del nostre poble, s'acostaran per gaudir d'una vida
més rural i tranquil·la. EIs qui normalment recorrem els carrers i les places cada dia, ens
alegrarem amb Ia seva presència, i Ia nostra vida ciutadana serà més plena, més participada i
compartida. EIs nins i joves, sense el seu malson, que és l'escola, ompliran l'ambient amb el seu
renou, els seusjocs i diversions. Cercarem tots, els amics i familiars que normalment no ens
trobam, per gaudir i moure conversa. També, les nits d'estiu seran més plenes de gent. En defini-
tiva, tots els que puguin, cercaran un TEMPS DE VACANCES.

L'altre dia, parlantja de l'estiu em vaig trobar amb aquest escrit, que vull compartir amb
vosaltres; és d'un llibre de pregàries per colònies, anomenat precisament "Pren-te temps". I crec
que aquest text ens podria ajudar a gaudir de Ia intensitat que suposa tenir vacances. Perquè no
sempre tenir-ne significa aprofitar els temps.Aquest estiu ha de ser per a tots una bona
oportunitat de valorar el "nostre temps" i no tudar-lo. Vet aquí el text. Després el comentarem.

Pren-te temps per fer alegres els altres
és lajoia de l'home.

Pren-te temps per comprendre,
és Ia font de Ia fraternitat.

Pren-te temps per escoltar,
és un enriquiment sense preu.

Pren-te temps per descansar,
és una ajuda per al cos i l'ànima.

Pren-te temps per fer excursions,
és lajoia del conèixer.

Pren-te temps per expressar-te,
és una veu per als altres.

Pren-te temps per ajudar els altres,
és Ia font de Ia convivència.

Pren-te temps per donar gràcies a Déu,
s'ho mereix.

Pren-te temps per a l'art,
és donar vida a les coses.

Pren-te temps per parlar,
és Ia manera d'entendre's

Pren-te temps per somiar,
és Ia ruta de Ia fantasia.

Pren-te temps per caminar,
estimaràs Ia natura.

Pren-te temps per callar i escoltar,
aprendràs dels altres.

Pren-te temps per cantar,
és Ia font de l'alegria.

Pren-te temps per superar-te,
en tens obligació.

Pren-te temps per a Ia pobresa,
és Ia veritable felicitat
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Pren-te temps per passejar,
descobriràs nous camins.

Pren-te temps per realitzar-te,
arribaràs a ser persona.

Pren-te temps per construir,
seràs un profit per als altres.

Pren-te temps per fer poble,
trobaràs les teves arrels.

V ,

Se cert que aquest text ens ajuda a pensar un poc, si no t'hi ha ajudat', torna'l a llegir? ja
veuràs com sí. A mi al manco em fa pensar molt.

Que ho és de bo saber fer alegres els altres, sobretot aquells amb els quals convivim, en
moltes ocasions no tenim aquest temps ni ens recordam del que és l'alegria, però en més d'una
ocasió he sentit dir que l'alegria allarga Ia vida. I si no digau-ho a les nostres dues centenàries,
què no ho son dues dones ben alegres?

També és un temps per escoltar, com no ho feim normalment. Però l'estiu ens convida no
només a escoltar, Ia natura, els altres, els nins, els ocells; sinó que sobretot ens convida a escol-
tar-nos a nosaltres per dedins. De què parla el meu interior? Si em sé escoltar sabré quina qualitat
de persona som. També m'ajudarà a poder parlar, a parlar de mi mateix. A parlar de coses un
poc mes variades. I a donar-me l'oportunitat de treure a Ia llum curolles, idees, que són guardades
i que negú coneix, a treure a llum els meus somnis i a intentar veure'ls realitzats, si pot ser.

També l'estiu és un temps per a Déu. Déu noposa vacacions. Sinó que sempre està al
nostre costat, és accessible, "jo seré amb vosaltres cada dia" (Mt 28,20). Com no aprofitar aquest
temps que Déu ens dóna per adonar-nos que ell camina amb nosaltres? Per què no adonar-nos
que el nostre camí és aprop del seu? "Per això no ens desanimam, és veritat que Ia vida dels
homes es va consumint, però Ia que vivim dins nosaltres es va renovant cada dia. Nosaltres no
apuntam a això que veim, sinó a allò que no veim, perquè les coses que veim passen, però les
que no veim, duren sempre". (2Cor 4,16il8). Ja ho deia abans, el fet d'escoltar el meu interior,
m'ajudarà a trobar-me amb Déu, m'ajudarà a connectar amb Ia vida divina que port a dins mi.
Descobrir aquest tresor, és entrar dins un món sense fronteres, d'experiències amb Ia
transcendència i amb els altres, que tal volta, mai hagi experimentat. Pren-te temps per a Déu, bé
que s'ho mereix.

Finalment: Si volem ser feliços, omplint de renou tots els silencis de Ia nostra vida, fecun-
da, si omplim de treball tots els lleures que ens dóna, reals, convertint el nostre esser en màquina
d'actuacions, només aconseguirem crear un buit damunt Ia terra. Si no reservam en nosaltres
zones de silenci, no sentirem Déu en els intervals de Ia nostra música. Si no reposam, Déu no
beneirà el nostre treball. Si deformam Ia nostra vida per omplir-la plenament d'accions i
experiència, Déu s'apartarà silenciosament del nostre cor, que romandrà buit.

Acab. Temps d'estiu, temps per descansar, temps per aprofitar. Bon estiu.

Pere Oliver
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SA XERRADETA AMB.
ELS NINS I NINES QUE VAREN NÉIXER L1ANY
1986, EL MATEIX QUE FENT CARRERANY.

El juliol de l'any 1986 va néixer a Maria, Ia
revista que teniu a les mans. Aquest mes precisament
Fent Carrerany compleix, 10 anys. Per aquest motiu
hem volgut parlar amb els nins i nines que nasqueren el
mateix any. Són els alumnes de quart. No són tots els
que nasqueren al poble,ja que n'hi ha haguts que han
seguit altres camins. I també n'hi ha que varen néixer en
altres indrets i avui viuen aquíentre nosaltres, a Maria.

Ens reunim en una sala de l'escola de dalt, dia...
- Dijous, dia 23 de maig,- contesten tots a Ia vegada.
- No convé que parleu tots plegats, perquè sinó no ens
entendrem.

Feim uns comentaris sobre Ia seva impaciència i
sobre els renous que fan sobre Ia taula. Estam una mica
estrets.
- Voltros vàreu néixertots l'any 1986...
- Si però manquen en Miquel Gual, que va a escola a
Lluc i na Joana Maria Bergas que va a Ariany.
- Sabeu que l'any 1986, a més de vosaltres també va
néixer una revista a Maria. La coneixeu? La teniu a ca
vostra?
- Si, a ca nostra Ia tenim.
- La té Ia meva padrina.

DeIs presents n'hi ha dos que no varen néixer a
Maria: na Carme Coronado, que va néixer el 21 d'agost
a Inca i na Joana Maria Martorell, eI 29 d'octubre a
Palma.

Treim uns quants toms enquadernats de Fent
Carrerany i fullejam el primer.

- Com que Fent Carrerany té Ia vostra edat, també
hauria d'anar a quart, com vosaltres. Però, digau, que
vos agrada de Ia revista?
- Mirar les fotos.
- Es Bullit de Notícies.
-1 després mirar ses lletres.
- EIs naixements.

Es quasi impossible saber qui respon. Ho fan tots
alhora.
- I a vosaltres, vos agradaria escriure-hi qualque cosa?
-Si.
- I per què no ho feis?
- Per què encara no hem tingut l'oportunitat de fer-ho.
- Idò a partir d'ara estau convidats a fer-ho.

EIs hi explicam una mica com feim el muntatge,
com s'escanegen les fotos, però primer s'han de fer
aquestes, i també escriure els articles.
- Anem a veure qui va ser el primer o primera del qual
publicàrem el seu naixement.
- Na Franciscà Maria Castelló Bergas, nascuda dia 18
de maig i Guillem Mayol PoI, dia 13 dejuny, el fill de
l'electricista, al número 0, del jul iol de 1986.
- I abans del maig, hi ha qualcú que hagi nascut abans
del maig?
- Joan Garau Ferragut i Miquel Garau Ferragut que
vàrem néixer dia 20 de gener de 1986.
- Catalina Ginard Esteva vaig néixer dia 12 de gener,
també.
- Catalina Agnès Munar Pascual, vaig néixer dia 29
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d'abril a Sineu,
* Clar, per això voltros no hi vàreu sortir publicats,
perquè Ia revista tampoc havia nascut.
* Encara era dins Ia panxa, Ia revista.
* La panxa de qui?
* La panxa del revistero.
* La panxa era el cervell.
* Però Ia primera foto que surt publicada és Ia d'en
Miquel Martínez Castelló, que va néixer dia 20 de
juliol.

Tots miren Ia foto i somriuen. Llegim "De
moment viu amb els seus pares al carrer Pujolet, 14".
-1 encara hi viu.
* Podrem publicar aquesta foto devora l'actual. Anem a

En Miquel Martínez, fa deu anys i ara mateix
veure si en trobam més.

Seguim fullejant i arribam al número de
setembre. Hi surten les festes. També hi troben un
article meu i s'hi fixen.
- Jo no "veo un preba"

Arribam a l'apartat de Benvinguts i hi trobam na
Margalida Torelló Cifre, en Jaume Bergas Amengual,
que va neixer a Ciutat, na Bàrbara Jiménez Alomar.
- Una porcella!
- Clar, per Ia Mare de Déu, es rosteixen porcelles. I
aquí trobam Ia secció Bullit de Notícies. Qualcú sap
perquè Ii posàrem aquest títol?
- Perquè n'hi ha moltes de notícies.
- Perquè en un bullit hi ha moltes coses i aquí també.
- Perquè surt de tot.
- Voltros llevaríeu qualque secció o n'hi afegiríeu
qualcuna?
-No.
- No. Està bé així com està.
- No ens hem de conformar. Anem a millorar-la una
miqueta.
- Hi ha d'haver més dibuixos.
- Més fotos.
- M'agraden més les fotos.
- Voltros podríeu fer qualque dibuix per acompanyar
aquesta entrevista.

Seguim fullejant el tom de I'any 1986 i anam
reconeixent personatges i llocs.
- Aquí surt el meu padrí quan va morir? - demana en
Miquel.
- Ho mirarem, però em pens que morí abans que sortís
Ia revista. A veure. "Benvinguts": Aquí surt na Catalina
Guacimara Quetglas Quintero.
- Jo Ia conec.
-1 jo també. Però és a Palma. Venia a pre-escolar amb
noltros, i se'n va anar a Palma. No, era a Ia guarderia.

Ara ens aturam a una pàgina plena de fotos de
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jugadors i comencen a conèixer gent.
- Això és el batle!
- Son Pare d'en Biel!
- Mon Pare !
- En Pedro Xutxu!
- En Toni des Carreró.
- Tornam arribar a "Benvinguts". Aquí hi ha na Catali-
na Bergas Bergas.
- Be! - Aplaudeixen.
- I na Franciscà Clara Pastor Pastor, va néixer dia 11 de
desembre.
- Aquí s'han equivocat perquè na Franciscà Clara va
néixer més primer que jo.
- Idò ho posa. ElIa dia 11 i tu dia 13 de desembre. El
que passa és que està a l'inrevés. I a aquesta, Ia
coneixeu?
-No.
- Idò és filla de Ia vostra mestra.
- Ah! Es ver, Na Maribel.!
- NaJuana Mari!
- Es na Joana Maria.
- Que és Ia petita.
- No Ia gran.
- I aquest senyor amb una ànnera, eI coneixeu?
- El rector, en Pere.
- Jo no hi veig un "pebre".

* Meam, "Benvinguts". Na Franciscà Maria Bergas
Barceló va néixer dia 29 de desembre. Es filla de Lluc
Bergas Bergas i Catalina Barceló Mas. I també diu el
resum demogràfic de l'any 1986 que en varen néixer 18,
10 nins i 8 nines.
* Si mateix som molts!
* Què vol d i r ja l'han feta?
* Això és una manera de dir que ja estan casats, que
estan lligats a una altra persona, voluntàriament.

Seguim passant fulles de Ia revista i seguim
comentant qui són els personatges que hi surten.

Uns quants nins, quan veuen al·lotes xiulen.
Demostren , ja a Ia seva edat, interès cap a l'altre sexe.
* T'agraden les al·lotes?
* Home! -respon un, volent dir,- Es clar que sí, i molt!

Tots i totes esclaten a riure.
* Què és que t'agradaria tenir parella?
- Jaen té !
* Ja en té?
* A mi m'agrada ella, però ella no em vol a mi.
* Be, però això no t'ha de preocupar massa. S'ha d'anar
fent amb el temps, a poc a poc, i ja veuràs com potser
canvii d'idea.
* Està gelosa.
* Tu saps que a ton pare i ta mare els he tingut a
l'escola.



Juliol, 1996 FENT CARRERANY - 9 (153)

l>^ • V>
\^g^cWAt» q^eés k re\jls^
>^VCyt- &w*>toL

¿

- Si, i ma mare tenia por de mon pare.
- Por? No ho crec. Jo tenc fotos en les quals no pareix
que estiguin gens assustats!

Ara comencen a parlar de les seves parelles.
- Ara deixam de banda Ia revista i anem a altres temes.
Què trobau del vostre poble?
- Ens agrada molt.
- Es massa guapo.
- Jo hi posaria una tenda de robes, així no hauria d'anar
a Palma a
comprar-Ia.
- Jo trob que //^ , ""•>
hi manquen
mitjans de
transport.
- A mi
m'agradaria
hi tornàs
haver un
altre cine.
- M'agrada
més Maria
queInca
perquè allà
no podia
sortir i aquí
sí.
- En casar-
vos, VOS
n'anireu de
Maria?
-No.
- Jo crec que
quedaré a viure a Maria.
- I que vos agradaria fer a dins Maria, quina feina?
- Fer de picapedrer.
- Jo, a Io millor, faria d'això, de vendre roba.
- Pintor de quadres.
- Picapedrer, caçador i banquer tot a Ia vegada.
- A mi m'agradaria ocupar el lloc de ma mare al bar.
- Jo fer de botiguera.
- Jo de perruquera.
- Venedora de juguetes.
- A mi m'agradaria tenir una "Agencia matrimonial".
- A mi m'agradaria fer de missioner, si pogués.
- I Ia zona esportiva, vos basta? Trobau que hi manca
qualque cosa?
- Jo trob que manca un altre camp de futbol.
- I una altra piscina.
- I per quina raó no vos basten?
- Perquè si quan anam a nedar hi som tots, no ens
podem moure gaire.
- Si, és mal de fer.

\
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- I l'escola que tal, com vos va? Què canviaríeu, els
al·lots o els mestres?
- EIs mestres, els mestres.
- Jo voldria que els mestres no ens manassin tanta feina.
- Que només féssim Ia feina de l'escoIa i a ca nostra
molt poqueta.
- A mi m'agradaria que es tomàs l'escola, amb nosaltres
fora.
- A m'agradaria que els mestres es tornassin "hippies"

perquè així tendríem
moltes classes
modernes. Amb

^x llumetsicoses,que
paresqués una
discoteca.
- A mi també
m'agradaria que es
tomàs l'escola i així
jo em podria anar
amb mon pare a
Benidorm.
- Què trobau que hi
manca?
- A mi m'agradaria
que féssim més
viatges, més
excursions, més
acampades,...
- Trob que hi manca
un menjador, que
poguéssim dinar aquí.
- Una pista de
patinatge.

- Una piscina, per poder nedar un poquet i després a
dinar.

Es veu que Ia calor que ja comença a fer els fa
desitjar coses immediates. I llavors Ia imaginació ens
duu a molts altres Ilocs, pista de gel, d'esqui,...

També parlam dels esports que practiquen, dels
clubs als quals estan apuntats, del temps que miren Ia
televisió, de quins programes miren, de les activitats
que realitzen durant el seu temps lliure, entre moltes
altres coses.

Ja duim més d'una hora parlant i ja començam a
rebre cridades de pares o padrins preocupats perquè no
sabien on eren. Algun no havia pensat a avisar a casa
seva o aquest no havia avisat. Ens hem passat una hora
ben divertida i acabam fent un repàs al que solen fer
durant Ia setmana i cap d'ells es queda callat. Tots volen
contar les seves experiències.

Miquel Morey i Magí Ferriol
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BULLIT DE NOTICffiS
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CURSETS DE NATACIÓ
TaI i comja és tradicional, l'APA

de l 'Escola de Maria ha tornat a
organitzar un cursets de natació per als
nins i nines de Maria. Encara que els
organitzadors siguin els pares i mares de
l'Escola, el curset és obert a altres nins i
nines. El passat dissabte dia 29 s'obrí Ia
inscripció a l 'Escola de DaIt, per
començar dimarts dia 2. El curset es farà
cada dimarts i dijous i durarà fins dia 6
de setembre. L'horari serà de 15,30 a
19,30. EIs monitors seran els nostres
amics David i Miquel. També és possible
que se'n facin uns per a adults, els
mateixos dies de Ia setmana.

GORROS A LA PISCINA
Seguint amb el tema de Ia piscina,

a partir del passat 1 dejuliol Ia normati-
va d'ús de Ia piscina municipal exigeix
que tots els seus usuaris emprin un gorro
a l 'hora d 'u t i l i t za r les seves instal
lacions. Aquesta mesura que pot semblar
bastant empipadora és usual i
absolutament recomanable per millorar
els aspectes sanitaris de l'aigua.

COLÒNIES DE L'ESPLAI
El Grup d'Esplai «Es Rebrot»

tenen a punt les seves tradicionals
Colònies d'Estiu. Enguany si no hi ha
contraordre aniran a «La Victòria» a
Alcúdia. Allà, els nins i nines de l'Esplai
gaudiran de cinc dies de sol, platja i
activitats lúdiques que marquen el final
de Ies activitats anuals. Ja rebreu un avís
on se vos comunicarà quan heu d'anar a
fer Ia inscripció. Serà Ia darrera setmana
dejuliol.

SOLERISTES, CANYELLISTES O VERGE-
RISTES?

Dins de Ia «moguda» popular, dins de les disputes
entre els diversos sectors que s'enfronten al Partit Popu-
lar illenc, n'hi ha més d'un que, a Maria, es demana si el
PP local és Solerista, Canyellista o Vergerista. Sembla
que per qüestions d'amistat estudiantil Ia cosa es
decantaria cap a en Soler. Però qui sap? Abans tots ho
eren, també.

L*AJUNTAMEriT
Of.

MARIA m LA SAUT

VI JORNADES CULTURALS I ESPORTIVES
Hem sabut que entre els dies 13 i 28 de jul iol

s'organitzen les VI Jornades Culturals i Esportives. Deim
això de hem sabut, perquè encara és l'hora que a cap
membre del Consell de Redacció de Ia Revista ens hagin
convidat a cap reunió per planificar-les, ni ens hagin fet
arribar notícies directes sobre l'organització, cursets,
característiques, etc que tendran. A pesar d 'això:
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BULLIT DE NOTICIES
Benvingudes sien aquestes VI Jornades!

DE PINTE EN AMPLE
A l'hora de tancar aquest número del

mes de juliol ja ha sortit, encara que no s'ha
distribuït, el número 5 del butlletí municipal
DE PINTE EN AMPLE. El seu contingut té
algun apartats que, més que un but l le t í
d'informació municipal, el converteix en un
justificant de les actuacions de l'actual majoria
municipal. El polèmic tema de l'IVA resulta,
dins del butlletí, una gestió malabarista i intel
ligent digna de d'equiparar-se a les floritures
d'en Ruíz Mateos i RUMASA

FESTA DE FIDE CURS
L'escola de Maria celebrà el passat dia

21 dejuny el fi del curs 1995-1996. EIs actes
consistiren amb Ia disputa d'una gimcana
envoltant el tema de les Rondaies Mallorqui-
nes, en motiu del cent anys de Ia seva
publicació. A continuació eIs alumnes de BaIl
de Bot i de Kàrate feren una demostració.
L'acte acabà amb un refresc, amb coques fetes
peIs familiars deIs alumnes i begudes fresques
i gelats que aportà l'Associació de Pares.

L'ESCOLA PUBLICA EL SEU ANUARI
Com cada any l'escola de Maria ha

publicat un anuari del curs 1995-1996. Allà
recolleix tot el que ha passat durant el curs.
Hi ha les fotografies del mestres i dels
diferents cursos escolars, així com també de
los sortides i actes més importants que han
tingut lloc al llarg del curs.

COL·LEGI PUBLIC A. MONJO
MARlADELASAI,UT CURS 1995-1996

KLS PKtírS, i:.VTHK Al . lKKS LLOtS1 HAM ANAI A POLLENÇA

ï r,LSGKANS, *CARCASSOi<iNE

QUE SE N'HA FET DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA I ESPORTS?

Si teniu Ia paciència de tornar mirar el número de
gener d'enguany de Ia revista FENT CARRERANY,
veureu com es donava notícia d'una reunió celebrada a
l'Ajuntament, el passat 2 de desembre, entre totes les
entitats locals, per tal de parlar sobre el capítol de les
subvencions a les diverses associacions del nostre poble.
Allí es discutí sobre Ia modificació del reglament per op-
tar a les subvencions i s'acordà que una vegada modificat,
es tornarien convocar les diverses entitats per informar

de cara a les peticions de subvencions per a enguany. A
hores d'ara, ija som al mes dejuliol, no han tornat dir ni
piu. I si mirau el darrer Butlletí Municipal hi veureu una
partida d'l.200.000. destinada a aquest apartat. Si el
pressupost per al 96, quedà aprovat el passat 3 de març,
no acabam d'entendre el perquè d'aquest retard en convo-
car les entitats. Esperam notícies abans que s'acabi l'any.

ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY
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pNS HAN DEIXAT;

Madò Catalina Mas Arlès, morí el passat 10 de Juny a l'edat
de 77 anys. Vivia al carrer del Pujolet, número 3.

Que descansin en pau.

|BENVINGUTS; |

En Joan Bestard Font i n'Antoni Bestard Font varen néixer el
passat dia 10 de Juny. Són fills de Francisco Bestard Picó i de
Joana Maria Font Munar.

En Sebastià Oliver López, va néixer el passat dia 13 de Juny.
EIs seus pares són en Sebastià Oliver Perelló i na Josefa López
Losada.

Enhorabona als seus pares i demés família.

TELEFONS D1INTERES:
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 L1ILLA 061
SON DURETA (Centraleta) 175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca) 502850
AMBULÀNCIES 200362
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
DE LA CAIB (Inca) 505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA
(Inca) ... «k.. ...505150HORARIS:
AJUNTAMENT:
de8'30a 15hores.
APOTECARIA:
Mati:9a 13hores.
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.
SortidesPalma: 13i 19hores.
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 al 855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu
de cridar al 520292
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius
heu de cridar al.. ...236624
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[El temps J MES DE MAlG
MAXIMES • MINIMES

JU

25

20

15
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PLUVIOMETRIA Temperatura Maxima
Dia 4 0,5 1. 250C (Dia 27)

1 3 5 7

Dia 9 101. Temperatura Minima
Dia lO 301. 13°C(Dies 13 i 14)
Dia 12 131. Temperatura Mitjana

18,250C
TOTAL: 53'5 LITRES Mitjana Màximes

20'8 0C
Mitjana Mínimes
15'70C

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

PLA DE SALUT DEL GOVERN BALEAR
El Consell de Govern de dia 16 de maig va aprovar el

PIa de Salut que té els objectius següents: facilitar Ia reflexió
del conjunt dels agents que intervenen en Ia millora de Ia
saIut dels ciutadans; establir una metodologia de treball de
planif icació sani tàr ia , presentar el punt de vista de Ia
Conselleria en relació amb l'estat de salut de Ia comunitat i
les línies prioritàries d'actuació.

Aquest PIa de Salut és un estudi previ que es
presentarà al Parlament per a Ia seva discusió i tenir el
definitiu.

El PIa de Salut manté que els hàbits de l ' individu, i
de Ia població en conjunt, determinaran en gran mesura les
maneres d'emmaIatir.

Tabaquisme: el consum de tabac és Ia primera causa
aïllada de mortalitat en els països occidentals. L'inici del
consum es realitza majoritàriament abans dels 14anys, 87%
i un 42% abans del 12. També cal recalcar Ia incorporació
de Ia dona en l'adquisició de l'hàbit tabàquic en Ia mateixa
mesura que l'home o fins i tot superior.

Alcohol: el consum d'alcohol està relacionat amb
diverses patologies que incideixen de manera rellevant en
els índex de mortalitat ¡ morbiditat. La freqüència del consum
excessiu continua essent clarament superior entre el al·lots.

Dieta: les Balears emmarcades a Ia Mediterrània,
gaudeixen de Ia dieta pròpia d'aquests països, que ha
demostrat les seves propietats saludables.

Exercici físic: a les Balears, com a Ia resta de països
de l'entorn, cal combatre el sedentaraisme.

Drogues il·legals: una gran proporció dels
consumidors dels consumidors de drogues il·legals està in-
tegrada perjoves i adolescents, i es detecta un avenç en Ia
mitjana d'edat d ' inici del consum d'aquests productes. La
població de toxicòmans és majoritàriament masculina a
Espanya i s'arriba a proporcions deI 80% d'homes en relació
a les dones.

Consum de medicaments: sembla raonable intentar
reduirl 'alt grau d'automedicació present encara a Ia població
espanyola.

Medi Ambient
La millora de les condicions d'habitatge, l'augment

de Ia vigilància de les condicions de les arenes i aigües de
mar, Ia vigilància i inspecció de les condicions dels aliments,
d'aigües potables, etc. revelen més preocupació que, sens
dubte, impliquen en una millora de les condicions de vida i
de salut de Ia nostra població.
Mortalitat

L'index de mortalitat infantil és un dels estadígrafs
més indicatius de Ia situació sanitària general d 'un territori.
L'index de mortalitat infantil a les Balears, el 1990, es va
situar al 6'20 per mil, una mica més baix que l'espanyol,
que era de 7'20 per mil.

Les Balears d'acord amb el seu entorn occidental
tenen uns patrons de mortalitat similars als dels països que
l'envolten. EI 1993, les maIaties de l'aprell circulatori van
suposar Ia principal causa de mort, amb un 42'74% dels
casos; en segon lloc hi ha els tumors, amb un 24'78%.
Morbiditat

L'estudi de les malalties de Declaració Obligatòria
revela Ia disminució durant les darreres dècades, dels índexs
de prevalença i mortalitat dels processos infecciosos i
parasitaris -amb l'excepció de Ia SIDA-.

L'envelliment de Ia població i, amb això, les malalties
cròniques i degeneratives són actualment les principals
protagonistes de Ia manera d'emmaIatir i morir.
SIDA

Des que, en els primers anys de Ia dècada dels 80, va
aparèixer l'epidèmia de Ia SIDA, aquest procés patològic
s'ha convertit en un dels principals problemes de salut pii-
bIica en el món. La dada més preocupant és Fascensincessant
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deIs afectats per transmissió heterosexual.
Recursos i activitats assistencials

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears està di-
vidida en cinc sectors sanitaris: Palma, Manacor i Inca, a
l'Illa de Mallorca i els sectors sanitaris d'Eivissa-Formentera
i de Menorca.

La dotació hospitalària pública està formada de: un
hospital regional, ubicat a Palma; tres hospitals generals
bàsics, ubicats un a Mallorca, un a Eivissa i un a Maó. Com-
plementen Ia xarxa pública l'hospital Joan March i l'hospital
Psiquiàtric. A més s'han de sumar 9 hospitals de titularitat
no pública.

Per l'atenció primària, Ia Conselleria de Sanitat i
!'!SALUD varen subscriure un acord per dotar les diferents
poblacions d'aquest servei. La xarxa pública d'assistència
primària el 1994 tenia 24 centres de salut a l'illa de Mallor-
ca, 3 a Ia de Menorca i 3 a Ia d'Eivissa.
Camps d'actuació

Per últim el PIa de Salut fa una relació de setze
malaties diferents i els objectius a assolir per disminuir o
erradicar aquests patiments. Així per les malaties de l'aparell
circulatori s'aconsella revisar els protocols clínics pel con-
trol precoç de Ia hipertensió arterial i també mantenir Ia
promoció dels treballs d'investigació. Quant a tumors
malignes el PIa promou mesures d'educació sanitària indi-
vidual, que tendeixen a l'adquisició de coneixements sobre
els factors de risc de càncer, també diu que s'ha de millorar
Ia qualitat de vida dels afectats. PeI que fa a les malaties de
l'aparell respiratori el PIa menciona Ia necessitat de detec-
tar i tractar precoçment els processos respiratoris durant Ia

infància, també parla de fomentar Ia reducció dels nivells
de contaminació ambiental i laboral.

El PIa es refereix a les malalties de l'aparell digestiu
i diu que en un termini de 10 anys estarà vacunada contra
l'hepatitis B el 90% de Ia població balear menor de 40 anys.
També s'incideix en lapromoció d'hàbits dietètics adequats.

Quant a accidents el PIa persegueix reduir per l 'any
2000 Ia mortalitat per aquesta causa per sota Ia xifra de 25/
100.000, també promou extremar les actuacions en matèria
d'educació sanitària i vial a l'escola.

En matèria de malaties transmissibles, el PIa diu que
han disminuït significativament en relació amb les dècades
anteriors, però promou Ia vacunació sitemàtica dels
col·lectius sotmesos a risc i també Ia informació i educació.
PeI que fa a Ia SIDA, a les Balears s'observa una tendència
ascendent en el nombre d'infectats i per tant el PIa es planteja
els objectius següents: augmentar Ia precocitat en Ia detecció
d'infectats peel virus, habilitant l'accés a les proves de
detecció als grups sotmesos a més risc; planificar un siste-
ma de vacunació adequat a Ia nostra comunitat davant
l'evantual aparició d 'una vacuna eficaç; generalitzar el
subministrament de preservatius, xeringues i metadona; i
integrar l'assitència al malalt de SIDA a l'atenció primària.

Per acabar el PIa de Salut esmenta altres malaties que
afecten a Ia nostra Comunitat i també proposa una sèrie
d'objectius a aconseguir. Les malaties són Ia tuberculosi, Ia
diabetis, els trastorns de l'aparell locomotor, salut bucodental
patologia oftalmològica, higiene alimentària, existència
d'una població regressiva, salut maternoinfantil i salut men-
tal.

Presidència del Govern Balear;
Relacions Informatives.

ESTADA AL CAMPING PLATJA BLAVA DE MURO

Aquestes tres
fotos
corresponen a
l'estada de tres
dies que feren
els alumnes
dEducació
Infantil i del
Primer Cicle
dEducació
Primària, al
Càmping Platja
Blava de Muro.
Tingué Iloc els
dies 12, I3i 14
dejuny.
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L'ORQUESTRA SIMFONICA JA HA PRESENTAT EL PRO-
GRAMA DE LA TEMPORADA 96/97

Un concert d'homenatgc al músic mallorquí Joan M.
Thomàs i a Manuel de FaIIa, un festival monogràfic
dedicat a l'obra de Beethoven i un concert
d'homenatge a l'escriptor BIai Bonet s6n algunes de
les activitats mes destacades d'aquesta programació.

El conseller de Cultura, Educació i Esports,
Bartomeu Rotger i Amengual, president de Ia Junta Di-
rectiva de Ia Fundació Publica de les Balears per a Ia
Musica, acompanyat de a Vicepresidenta Carme Feliu,
regidora de Cultura de 1 'Ajuntament de Palma, i del
vicepresident Damià Pons, president de Ia comissió de
Cultura del Consell Insular de Mallorca, varen presentar
Ia memòria d'activitats de 1995 d'aquesta entitat i Ia
Programació de Ia temporada 1996/97 de l'oOquestra
Simfònica de Balears "Ciutat de Palma".

De Ia memòria, el conseller Bartomeu Rotger en
va destacar I'increment del nombre de concerts de Ia
simfònica, que durant Ia temporada passada varen ascendir
a cinquanta, com també l ' increment de Ia mitjana
d'assistència als concerts d'abonament a l 'Auditòrium de
Palma, que ha arribat als 9OO espectadors per concert.
D'aItra banda Bartomeu Rotger va destacar Ia
consolidació de Ia Jove Orquestra Simfònica de Balears,
dirigida per Carles Ponseti.

PeI que fa a Ia programació de Ia temporada vinent,
cal destacar el concert d'homenatge a Joan M. Thomàs i
a Manuel de Falla, que tindrà lloc el dia 31 de maig a
l ' A u d i t ò r i u m de Palma. L'Orquestra Simfònica,
acompanyada per Ia Coral de Ia Universitat de les Illes
Balears interpretarà obres d'ambdós artistes. El director
convidat és Luis Remartinez.

Com a prolongació de Ia temporada d'abonament,

Ia Fundació Pública de les Balears per a Ia Música ha
organitzat per primera vegada el Festival Beethoven, que
esduràatermealcastel ldeBellver, de l7a l 16dejul iol .
Al llarg d'aquests concerts s'oferirà l'Integral per a pia-
no i orquestra de Beethoven, interpretada per pianistes
solistes de les Balears. Per a l 'any 1997 es preveu
organitzar, al mateix castell de Bellver, eI Festival Bach,
dedicat íntegrament a l'obra d'aquest compositor.

La programació de Ia temporada d'abonament
1996/97 tindrà com a eix principal les simfonies de
Brahms, amb l'actuacio de figures de relleu, com Maurice
André, mestre de Ia trompeta, vinculat a Mallorca, on
resideix temporalment, Salvatore Accardo, considerat un
dels millors violinistes, el pianista rus Bashkirov, o
l'alemany KarI Leister, clarinetista de reconeguda fama,
i directors com Odón Alonso, Salvador Mas, Ros Marbà
oW.StiefeI.

PeI que fa a mallorquins, a mes dels pianistes
Francesc Blanco i Victòria Cortés, es col.laborarà amb Ia
Coral de Ia Universitat de les IIles Balears, el Cor Studium
i Ia Capella Mallorquina, Ia qual, amb motiu del seu XXX
aniversari, estrenarà l'obra Nuredduna, del seu director,
mossènBernatJuIia. El conseller de Cu l tu r a ,
Educació i Esports, Bartomeu Rotger, també va anun-
ciar l'estrena d'un oratori sobre el textos de Blai Bonet,
encarregat per Ia Conselleria de Cultura, Educació i
Esports al compositor mallorqui Joan Valent. L'estrena
d'aquesta obra titulada L' Evangeli segons un de tants es
pretén dur a terme com a part de l'homenatge que
enguany les institucions volen retre a l'escriptor
mallorqui.

Gabinet de Premsa de Ia Conselleria de Cultura, Educació
i Esports.
Palma. 15 de maig de 1996
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GENT GRAN EN MARXA: FESTA DE FINAL DE CURS DE GIMNÁSTICA

L'altre dia pel carrer,
quan vos vaig veure passar,
sabeu que vaig reparar?
-i no ho dic per un vetaqui-
que des que anau a "gimnàsia"
caminau amb tanta gràcia
que tots eIs homes feis girar.

Amb aquesta glossa un dels tertulians, en nom de
tots els presents, va saludar les dones de Ia Tercera Edat
que han acabat profitosament el curset de GIMNÁSTI-
CA. Tertulia que s'organitzà precisament per celebrar tal
esdeveniment a Ia LLAR DELS PADRINS d'aquest poble,
ons ens reunírem una cinquantena de familiars i amics
compar t in t un sopar de companyonia, reunió que es
repeteix cada any en tal ocasió i de Ia que puc dir, ple de
satisfacció, que de cada vegada es nota més germanor,
cosa digna d'admirar avui en dia quan tots som coneixedors
de Ia falla d'amor entre els germans que es fa notar per
onsevulla es miri .

Si m'aprés a donar coneixement de tal notícia (i
per què hi ha el CARRERANY, sinó?) és perquè trob que
esdeveniments com aquests s 'haurien de difondre a
bastament per així animar Ia gent a conviure amb més
germanor.

I si declar que encara que hi hagués convidats
d'altura (que n'hi havia) he de dir també que taI cosa no es
nota,ja que no se reservà cadira ni lloc per a ningú, cadascú
escol locàal làon volguéopogué, i pucrepetircomaltres
vegadesja vaig dir, allò de:

Que no hi hagué preferència,
ni gent grossa ni petita,
ni senyors ni prepotents,
ni majors ni sapiens,.
Tots érem com a germans,
que a ningú besàremn les mans
ni férem cap reverència.

I abans d'acabr Ia reun ió , despedírem Ia
MONITORA,dient-li:

Per fer Ia festa complida
volem tots Ia copa alçar
perquè anam a brindar
-ella n'és mereixedora-
per Ia nostra monitora
dient-l i tots de seguida:

UE L'ANY QUE
E PUGUIS TOR-

NAR
ESTAR AMB
N O S A L T R E S ,
MARGALIDA!

Que es repe-
teixi per moIts anys
una festa com
aquesta és el que
voldria el comuni-
cadorque subscriu Ia
bona nova.

FELICITATS!
Mariade laSaluta 1
de juny de 1996

Miquel Oliveri Roig
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UNA VISITA A PORRERES
Convidats per l'Associació Cultural de Porreres,

i especialment per Ia seva presidenta na Joana Mora
que ens va fer de guia, el passat dissabte dia 22 de
juny vàrem retre una visita al seu poble i a dues de les
empreses més carismàtiques.

Ens reunírem a mitjan matí a Ia plaça del poble,
probablement l'únic poble del PIa que té semàfors, que
per cert no funcionen, i després de fer un cafè ens
dirigírem a les bodegues d'en Jaume Mesquida. Allà
ens esperava en Jaume per mostrar-nos les seves
bodegues i explicar-nos el procés que segueix el raïm
des de què entra fins que se converteix amb el líquid
tan preciat, el vi. Es nota que en Jaume disfruta amb
Ia seva feina de bodeguer, això se desprèn tot d'una en
sentir-Io parlar del vi i el món que l'envolta. Després
de voltar per Ia bodega, va agafar dues botelles de vi,
una de blanc i una de negre, i ens endinsàrem a les
caves per degustar-lo mentre seguíem parlant del vi i
els seus secrets: va esser un plaer. Abans d'acomiadar-
nos ens va mostrar el racò, una buhardilla molt
acollidora, on fan les cates i ens donà a tastar un
aiguardent de fabricació pròpia, de 60 graus.

Ja ben alegres ens anàrem a posar sòlids a Ia
panxa, ens era necessari, a un restaurant del poble, i
mirau per on! no tenien vins d'en Jaume Mesquida ni
de cap bodeguer de Mallorca. Incongruències d'aquesta
illa.

Després de dinar, na Joana ens tenia preparada
una visita a les coves on es cultiven els xampinyons
de Porreres. Na franciscà Obrador, propietària de

Dos moments de Ia visita a les bodegues de Jaume
Mesquida
l'explotació ens va explicar tot el procés de cultiu i
ens va mostrar les diferents sales, on vàrem poder veure
des de què comencen a sortir els xampinyons fins

que són grossos, a més ens en
va deixar collirper endur-nos, fa
goig arrebassar els bolets de
damunt aquelles baIes.

Per acabar visitàrem Ia seu
de l 'Agrupació Cu l tu r a l i
donàrem per acabada lajornada.
CaI agrair a Ia gent de Porreres
l'amabilitat en què ens reberen,
especialment a en Jaume
Mesquida, na franciscà Obrador
i Ia gent de l'Agrupació Cultural,
a Ia que volem felicitar pels seus
25 anys que ara celebren.

Passejant cntre els xampinyons
per dins una de les coves artificials,
fetes amb l'extracció del marès
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"Indiferència", 2n premi Color del VIII Certamen de Fotografia Fent Carrerany. Autor: Jaume Mestre Llompart.

"Fira I", 2n premi Blanc i Negre del VIII Certamen de Fotografia Fent Carrerany. Autor: Llorenç Buades Mir.
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"Per amunt", Primer Premi Blanc i Negre del VIII Certamen de Fotografia Fent Carrerany.
Autor: Jaume Serra Serra




