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IEDITORIAL I

Com defensar el nostre patrimoni natural i
cultural i, alhora, afavorir el progrés econòmic i
actuar d'acord amb Ia nostra integració a Ia
Comunitat Econòmica Europea?

Aquesta és quasi Ia pregunta del milió que
tenim sobre Ia taula i que aquestes darreres
setmanes s'ha fet més clara degut a les orientacions
d'algun Ajuntament en el sentit d'aconsellar llogar
i no vendre les propietats a súbdits estrangers. Com
en tot conflicte d'interessos i de valors, trobar una
resposta que agradi tothom i que sigui igualment
acceptada per tots els sectors implicats és difícil,
però el que no hauria de ser impossible és que
s'obrís un debat social per aconseguir que cadascú
actuàs amb responsabi l i ta t , començant per
l'Administració autonòmica i acabant per cada un
dels particulars, passant per les administracions
municipals. Ens estamjugant (i n 'hi ha que sembla
quejuguen) el futur de les nostres illes, que sembla
que estan destinades a convertir-se definitivament
en lloc d'esbarjo i de vacances dels europeus.
Hauríem de saber aprof i tar els avan ta tges
econòmics que això podria comportar sense renun-
ciar, però, a Ia nostra identitat i al nostre patrimoni.

EQUIP DE REDACCIO:

Magí Ferriol Bauzà
Joan Gelabert Mas
Margalida Mas Vicens
Miquel Morey Mas
()nofre Sureda Ribas

HAN PARTICIPAT EN AQUEST NUMERO:
Jaume Mestre Llompart, Mancomunitat del PIa de Mallorca, Col·lectiu
Teranyines, Antoni Gelabert Mas, Miquel Rosselló i Quetglas, Francesc
Grimalt, Parròquia de Maria.

EDITA: Associació Cultural FENT CARRERANY
Fax: 971-525585
Sant Miquel, 1 1 07519- Maria de Ia Salut

IMPRIMEIX: Gràfiques SIBA
Santa Margalida

N° DEPOSIT LEGAL: PM-457/1986

La redacció de Fent Carrerany
no es t'a responsable de les
opinions dels qui hi escriuen



Febrer, 1997 FENT CARRERANY - 3 (3)

ASSEMBLEA ANUAL DE FENT CARRERANY
Ei passat dissabte dia 11 de gener a Ca'n Gaspar es

va celebrar l'assemblea anual de l'associació. Foren pocs
els assistents, encara que hi hagués per enmig l'elecció de
Ia nova junta. A les 21 hores el secretari procedí a llegir
l'acta de l'assemblea anterior Ia qual fou aprovada per
unanimita t . Seguint I'ordre del dia, es passà a avaluar el
balanç econòmic de l'any 1996. Les entrades donaven un
total de 941.860 ptes, mentre que les sortides sumaven un
total de 959.088 ptes. El comptador explicà que per
problemes informàtics quedaven per cobrar una bona part
de les quotes del 96. S'acordà que se'ls cobraria un mes
diferent a Ia del cobrament d'enguany per no carregar tant
Ia despesa.

Després es passà a avaluar el conjunt d'activitats
anual fetes o participades per l'associació. Es va conside-
rar que havia estat bona en termes generals i fins i tot
exceI lent en alguns aspectes: Ia continuïtat i millora de Ia
revista, el certamen de fotografia, les xerrades, debats, etc.
Alhora es destacà Ia presentació dels llibres de Rafel Crespí
i de Lluc Matas.

El següent punt va ser el referent a Ia renovació de
Ia Junta. El fins ara vocal Miquel Morey, expressà Ia seva
voluntat d'assumir Ia presidència si s'acceptava Ia junta
que ell proposava així com un pla d'intencions prioritàries.
La seva proposta fou acceptada per unanimitat . La nova
junta ha quedat configurada de Ia següent forma:

President: Miquel Morey
Vicepresidenta: AntòniaVicens
Secretari: Joan Gelabert

COBRAMENT DE LA QUOTA
A SOCIS I SUBSCRIPTORS.

Amb aquest número posam al cobrament Ies quotes
corresponents a l'any 1997, les quals, segons va decidir
l'assemblea general de l'Associació, seran: Socis, 3(K)0 ptes
i subscriptors, 2500 pts.

EIs qui teniu Ia quota domiciliada, notareu que us
descomptaran Ia quantitat abans mencionada de Ia vostra
llibreta o compte corrent. EIs qui no Ia teniu domiciliada
Ia podeu abonar a qui vos reparteix Ia revista o fer l'ingrés
corresponent en alguns d'aquests comptes, fent constar el
vostre nom i domicili, i guardant el just if icant de l'ingrés:

SA NOSTRA:
LACAIXA:
BANCAMARCH:

cc: 990.459-15
cc: 121-26
cc: 43100115

Comptador: Magí Ferriol
Tresorer: Jaume Mestre
Vocals: JoanaGelabert, Antoni Fiol, Bernat Ribas,

Guillem Jordà i Onofre Sureda.
L'elegit president elogià Ia tasca duita a terme per

l'anterior president Jaume Mestre al qual agraí els anys
que ha dedicat a l'Associació.

Posteriorment es passà a discutir sobre els projectes
previstos per al 97. Així es parlà de Ia revista i de fer-ne Ia
portada una mica més gruixada, de mil lorar l 'equip
informàtic amb Ia compra d'un portàtil, de fer l'inventari
de l'associació (conseqüència de Ia falta d'un local propi
que ha dispersat el material existent), de demanar un local
a l'Ajuntament, de fer unes xerrades sobre el Capità Tauler
i sobre el venerable Fontiroig (amb Ia intenció de dedicar-
li un número extraordinari de Ia revista), de tenir presència
a Ia Fira d'Ocasió de Ia Tardor, així com seguir amb el
certamen de fotografia.

A continuació el comptador presentà el següent
pressupost per al 97:

Entrades: 1.366.000ptes
Sortides: 1.390.000 ptes

el qual fou aprovat per unanimitat.
I sense altres qüestions s'acabà l'assemblea a Ies 23

hores. Per acabar bé Ia sessió els assistents donaren una
bona repassada aI pa i taIeca que acompanyat de bon vi i
ensaïmada presidiren Ia part final de Ia reunió. Fins l'any
que ve!

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
Sr. Director de

de de 1995.
Oficina o sucursal de

a _
Sr. Director:
Li prec carregui al meu compte els rebuts que, fora

indicació contrària, I i siguin presentats per Ia revista Fent
Carrerany de Maria de Ia Salut.

Rebi les meves salutacions.

Num. cc o llibreta:_
Nom:
Domicili:

Per un error informàtic, Ia quota dels subscriptors
corresponent a l'any 96 no es féu efectiva. Es cobrarà a
partir del mes d'abril. Us demanam disculpes per aquest
error. Si teniu qualque dubte posau-vos en contacte amb
algun membre de Ia Junta Directiva.
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REISISANT ANTONI: IMATGES SENSE PARAULES
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SA XERRADETA AMB.

Si ara diguéssim que hem fet Ia xerradeta amb en
Pere Perelló Castelló, molt poca gent sabria a qui ens
referim, i això que és una de les persones més populars i
conegudes dins el poble. Però si vos deim en Pere des Molí,
segur que tothom sap qui és, i molts el relacionau amb una
bicicleta carregada de diaris. Ara en Pere, des que va
començar l'any, ha deixat Ia feina de repartir diaris i per
aquest motiu ens hem acostat a ca seva a esmolar un poc
Ia llengua.

En Pere, mentre els altres dedicaven el diumenge a
I'esplai, amb Ia bicicleta repartia els diaris

Començam aquesta Xerradeta amb en Pere, a Ia seva
casa de Son Puig, mentre ens preparam per anar a Ia seva
caseta que té al puig de Roqueta; enrevoltats de mitja
dotzena de moixos, que entren i surten de Ia casa començam
a parlar.

EN PERE DES MOLI.
HA DEIXAT DE REPARTIR DIARIS

- A part d'aquests moixos, també tens un ca?
- Un? Cinc o sis, no ve d'un. En tenc un d'allò més guapo,
però molt rabiós.

Mentre ens va contant això, ens mostra el corralet
que té davant Ia casa i allà hi té un grapat de cans, que fan
unaescandalera, tórtores, tortugues A en Pere I i agra-
den molt els animals.

- Pere, ara que has deixat Ia feina de repartir els diaris,
que fas?
- Jo no m'he retirat, això dels diaris ho hem deixat anar
perquè tant en Bernat, el meu nebot, comjo estàvem cansats
i Ia feina de repartir és molt esclava. Però jo encara no
cobr, vull esperar a tenir els seixanta-cinc anys.

N'hi ha que m'han dit que miri per arreglar els papers
i podercobrar, peròjo vul l esperaratenir l'edat i cobrarel
que me pertoca. Mentre faig feinetes que me surten pel
poble.

Arribam a Ia seva finqueta, a Roqueta, i en Pere ens
Ia mostra com l'home més orgullós d'aquest món. Només
arribarja ens fa fixar amb una fonteta que va fer perquè
les ovelles hi poguessin beure aigua fresca. També porta
els prismàtics, i segons ens conta els dies clars des d'allà
dalt s 'hi veuel mar. Aquestafmcaés l'orgull d'en Pere, ens
fa fixar amb tots els detalls quc hi ha anat fent, Ia caseta,
Ia cisterna, l'escalfapanxes, Ia cuina, etc. Sentir-lo parlar
denota l'amor que sent per aquest tros de terra, per Ia case-
ta i per Ia suor que ha costat

Al scu corral, a l'altre part dcl carrer, hi té cans,
tórtcrcs, tortugues, moixos, ... tots hens contents de fer-li
companyia

Això és Ia caseta de Sa Pleta de Roqueta. Diu que Ia
començà fa uns trenta anys i que hi va fent feina quan pot
ajudat del seu nehot Bernat

- Aquests ullastrcs han sortit soIs?
- Si, han nascut tots sols, i jo els deix créixer. Només he
sembrat una f iguera , una morera, dos fassers i dues
arboceres, Ia resta ha sortit tot sol. Això era pleta i acabarà



Febrer, 1997 FENTCARRERANY- 7 (7)

essent pleta.

- Va estona que tens aquesta finca?
- Ja era dels meus pares. Jo no record quan Ia compraren,
però ma mare deia que n'havien pagat cent duros, i mals
de tornar que foren.

Des de Ia terrassa de Ia caseta té una molt bona vista
sobre Maria i, en dies clars, ajudat d'uns binocles diu que
es pot veure el mar

- Quin temps empraves per repartir els diaris?
- Depenia un poc del dia, però devers dues hores, un dia
passava un poc i l'altre no arribava.

- Com et duien els diaris a Maria?
- Cada diari el me duia un cotxe dist int , un dia a una hora
i un dia a una altre. De tot d'una me deixaven eIs diaris
damunt el portal i no importava que jo m'aixecàs, però
dues vegades, quan vaig obrir Ia porta, me faltaren els

diaris. Una vegadaels vaig veure comels se'n duien, eren
quatre jovenots per "burreria". Per això vaig optar per
aixecar-me i entrar els diaris. Tenia un canet que dormia
amb jo i quan sentia el cotxe, a més de 100 metres,
començava a lladrar i això era el meu despertador.

- Com t'organitzaves per repartir?
- Jo esperava a tenir tots els diaris i començava a repartir
quan ja no feia fosca. Preparava tots els diaris dins unes
senalletes. A darrera de Ia bicicleta hi posava el Diario de
Mallorca, després una senalleta a cada banda de manillar,
dins una hi posava el Diari de Balears i El Dia del Mundo
i a l'altra I 'Ultima Hora, a més d'un grapat de diaris per
vendre.

- Se'n venien molts de diaris entre setmana?
- Sense comptar eIs subscriptors, jo venia 6 o 7 diaris cada
dia. EIs dilluns i els dies que sortia alguna notícia del poble
se'n venien un parell més. EIs diumenges en veníem un
centenar a més dels subscriptors.

- Quants de subscriptors hi ha de cada diari a Maria?
- 42 del Diario de Mallorca; 23 de l'Ultima Hora; 13 d'El
dia del Mundo i 12 del Diari de Balears, (l'any 1988 repartia
40 Diario de Mallorca; 20 Baleares; 22 Ultima Hora i 15
El dia)

- Quan el Diari de Balears va passar a editar-se en
català, hi va haver baixes?
- No, al contrari, hi va haver més gent que s'hi va apuntar.
Abans de fer el canvi ja només en repartia mitja dotzena

Això que veis
és un beguedor que
en Pere va fer per a
les ovelles. Ara el vol
netejar i arreglar
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En Perc, al carrer
davant caseva, ens
assenyala on hi tenia Ia
cuina. KII va cedir cl
terreny perquè passàs el
carrer. Ara el corral i Ia
cisterna Ii queden a
l'altra banda

més o manco, moIta de gent s'havia donat de baixa.

- Quants d'anys has estat repartint diaris?
- 14 anys, aquesta feina la' m donà mestre Andreu Forteza,
més conegut com "Es Marxandet". EIl va esser el primer
repartidor de diaris de Maria, abans d'ell el repartia el carter
i només hi havia el Baleares que se repartia per correu.

Després de passar una bona estona xerrant amb en
Pere ha sortit el sol. A Sa Pleta de Roqueta hi fa bon estar,
però a l'hora que és s'està millor amb els peus davall taula.
Malgrat no haver pogut veure el mar ha estat una visi ta
agradable al punt més alt del poble, just devora hi ha el
punt geodèsic, 162 metres sobre el n ivel l del mar.

No hem vist el mar, però sí que se veu ben de pla el
Puig, que abans devia ser un dels
punts més alts del nostre terme i aviat
serà un clot . Quan no hi s i g u i
l'enyorarem, però diuen que no s'hi
pot fer res.

Miquel Morey i MagíFerriol

Un bon grapat de cans que
casi no ens deixaven parlar. ElIs
lladraven més fort. Al corral també
hi té un platener amb una viola de
plàtans.
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MUSICAANTIGA
Un any més el cicle de concerts dedicats a Ia "mú-

sica antiga" compareix fidel a Ia cita de Sant Sebastià, en
Ia millor demostració de l'interès creixent del públic per
aquesta música.

L'oferta d'enguany insisteix en Ia recerca de Ia
qualitat i Ia varietat.

Quant a Ia qualitat, els intèrprets i les formacions
que es presenten vénen demostrant-la amb escreix amb els
seus enregistraments i concerts arreu i més enllàd'Europa;
alguns intèrprets ja són coneguts del públic mallorquí,
mentres d'altres es presenten per primera vegada al nostre
país, donant-nos així el doble gust de tornar assaborir allò
conegut i de fer nous descobriments. Quant a Ia varietat,
el cant solista fa costat a Ia música coral, les formacions
de vent a les de corda, Ia música sacra a Ia profana, Ia
rnúsica d'aquí a I a música de fora... No fa gaires anys
hagués estat difícil imaginarque pogués exist ir unaoferta
tan àmplia en un espai musical aleshores tan desconegut!

I t anmate ix som molt l l u n y de completar-ne el
coneixement i, encara més, Ia difusió.

El coneixementd 'unamúsicaa vegades had'anara
cercar-se a tradicions orals encara vives, però molt l luny
del seu lIoc d'origen, tal com podem veure amb els cants
sefardites, o requereix el domini de teories i llenguatges
musicals que avui ens són aliens; Ia seva interpretació, a
més d'implicar el treball previ de recerca, requereix Ia
construcció i el domini d'instruments alguns dels quals
havien romàs oblidats durant segles; però Ia sinergia del
treball de musicòlegs, violers i intèrprets, ha de servir per
donar-nos a conèixer i a apreciar una part importantíssima
del patrimoni musical europeu.

Amb una parau 1 a: hi ha Música Antiga per a molts
decicles!

Per molts anys.

íatíV.s^/f.'Sí'fl d#l Socors
Ii Ptilmü

24 de gener
AMSTERDAM LOEKI STARDUST QUARTET
(Països Baixos)

Quartet de flautes dolces

7 de febrer
DOWLAND CONSORT (Anglaterra)

"Broken Consort"

14 de febrer
MAGNIFICAT (Anglaterra)

Cor de cambra

22 de febrer
FRANÇOISE ATLAN (França)

Cants sefardites

ESGLÉSIA DELS SOCORS. Carrer Mateu Enric Lladó,
30 /Carrer Socors, 24, a les 20,15 hores, entrada l l iure

El passat dia 24, assegut a l'església dels Socors, i
gaudint dels sons que treien de Ia gran quant i ta t i varietat
de flautes els components del grup AMSTERDAM
LOEKI STARDUST QUARTET, el meu cap volava cap
a temps passats mentres llegiael programa del seu repertori
i de Ia vida i obra dels compositors Ia música dels quals
interpretaven. Pensava, i comparava, en l'actual Únió
Europea i en l'Europa que visqueren els músics dels segles
XV al XVIII. Quins estímuls tenien aquests músics?
Quines situacions visqueren per a arribar a crear aquesta
música? La majoria dels compositors eren naturals d'un
país però treballaven en un altre o altres. No ho devien
poder fer al seu país. Alguns tr iunfaven, altres no. N'hi
havia que Ia fama i els diners els hi arribaven en vida,

pocs. Altres, ni en vida ni després d'ella.
Aquest exercici mental de reviure, o al manco

d'intentar-ho, el temps passats, és per a mi el complement
ideal a les audicions musicals també de temps passats per
pur plaer.

L'encantament que em deixà Ia primera part del
concert desaparaixé durant Ia segona, Ia qual, per sorpre-
sa, era dedicada a compositors holandesos contemporanis.
No en vaig saber trobar Ia bellesa.

Si voleu viure aquests plaers veniu a l'esglèsia dels
Socors els dies dels concerts de Música Antiga que
organitza l 'Ajuntament de Palma.

Si teniu sensibilitat no quedareu decebuts.
MagíFerriol
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BULLIT DE NOTICIES
ELECCIONS A LA JUNTA LOCAL DEL PARTIT
POPULAR.

EIs representants del Partit popular de Maria ens
han fet arribar Ia llista dels integrants de Ia nova junta
local. Només es va presentar una candidatura i, com es
lògic, va ésser Ia guanyadora, és Ia següent:

President: Bartolomé Mas Perelló
Secretària: Catalina Castelló Castelló
Vocals: Antonio Torrens Castelló, Antoni Mulet

Campins, Pedro Font Mas, Pedro Mas Ferriol, Andrés
Bergas Alcover, Jaime Bergas Font, Bartolomé Bergas
Mas, Jaime Bergas Vanrell , Mateo Cifre Miralles,
Sebastián Cifre Miralles, Jaime Darder Negre, Antonio
Font Matas, Miguel Angel Mas Mas, Juan Sabater Bergas,
Antoni Salom Curient, Francisco Font Mas, Simón Darder
Bergas i Miguel Bergas Ferriol.

ENGUANY TAMBÉ HEM DE DIR LA NOSTRA
DEL CALENDARI DE L'AJUNTAMENT.

Mirant el calendari que ha repartit l 'ajuntament i
cercant en quin dia cau Ia Mare de Déu, patrona de Maria,
un se'n duu una sorpresa. Cercant, cercant, arribam a dia
8 de setembre, fita cabdal de Ia vida dels mariers i marieres,
idò quan hi arribam i veim que està en vermell tot d'una
pensam: ¡enguany ho han posat en vermell el dia de Ia
Mare de Déu ! Idò no, sabeu per quin motiu està en vermell
el dia 8 de setembre?: Es el dia d'Extremadura i d'Astúries.

1997 Setembre
KWTrtT^FK/*RTfys^fLiii^Ljfflt
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I DEL CALENDARI DE FENT CARRERANY, QUE
HEM DE DIR.

No és per alabar-nos, però el calendari que Fent
Carrerany ha regalat és l'únic del poble que duu les festes
locals ressenyades: Sant Antoni i Ia Mare de Déu. Si no
l'heu rebut o sabeu de qualcú que en vulgui, posau-vos en
contacte amb nosaltres i el vos donarem.

EL ME QUE RIFAVA L'APA JA TE GUANYADORA
En Ia rifa que feia l'APA per col·laborar en Ia

campanya a favor de Ia zona dels Grans Llacs Africans es
varen recabdar més de noranta mil pessetes. L'afortunada
guanyadora va ser na Catalina Vanrell Filani, de Sineu.
Que en tengui bon profit!

CURIOSA CAPSA D'ENSAÏMADES
En un dels forns de Maria tenen unes capses per

transportar ensaïmades d'allò més curiós. Sobre un mapa
de Mallorca amb tota Ia toponímia ben castellana (com és
habitual...) hi ha tres pobles absents: Ariany, perquè ha
estat el darrer i les capsesja estaven fetes, Búger perquè
és un poble molt mal de trobar i , endevinau quin ésl'altre?;
doncs vos equivocau, no és Moscari, ni Palma, ni Calvià;
és.... MARIA! No és guapo, això?.

ELS BANCS DE SA PLAÇA TORNEN AL SEU CO-
LOR ORIGINAL

EIs bancs que apareixeren pintats de diferents colors
el dia dels Innocents han tornat a recobrar el seu color
original (el verd de tota Ia vida). El que no sabem és Ia sort
(i eI color) que els espera ara que ve el bon temps i es
preveu que estiguin ben aprofitats.

CORRELLENGUA 97
El passat divendres dia 31 hi va haver a Sineu una

trobada de responsables de tirar endavant el Correllengua
97. En principi es vaacordarqueen lloc de l 'itinerari tra-
dicional es faria una macroconcentració en un lloc a deter-
minar. Com a primícia, podem avançar que serà els dies
12 i 13 d 'abr i l i entre d'altres activitats es preveuen
conferències, concerts, tallers,jocs, etc.

LA DIADA DE L'ESPLAI, A MARIA
Aquest any Ia Diada de l'esplai es farà a Maria.

Cada any, un diumenge de maig els diferents clubs d'esplai
de Mallorca es reuneixen per celebrar plegats un dia de
jocs i esbarjo. Enguany I i toca a Maria rebre molts de nins
i els seus monitors. Sabem que això comportarà un esforç
d'organització molt important, però estam segurs de que
sortirà molt bé. Suposam que el mes que ve ja vos podrem
avançar Ia programació.

COMUNICAT DELS MONITORS I MONITORES
DE L'ESPLAI "ES REBROT"

EIs monitors i monitoresde l'Esplai "ES REBROT"
de Maria ens han fet arribar el següent comunicat: "Aquest
Nadal l'organització no governamental METGES DEL
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BULLIT DE NOTICIES
MON ha duit a terme Ia campanya "EIs Reis d'Orient"
que també ha arribat a Maria i en concret al nostre grup
d'esplai. L'organització vol agrair l'ajudaeconòmica peral
Tercer Món que ha rebut dels pares i nins de l'Esplai "ES
REBROT" de Maria. També vol agrair Ia col·laboració
que han fet els monitors i monitores de l'esplai per dur a
terme Ia campanya. Gràcies a tots."

ACTUACIÓ DE LA GUÀRDIA CIVIL A MARIA
La matinada del passat dimecres dia 29 de gener

fou mogudeta devers Maria. Un grapat de lladres visitaren
una sèrie d'establiments de Maria quan aquests estaven
tancats amb Ia intenció de robar. Ens han contat que del
camp de fu tbo l se'n dugueren Ia recaptació de les
maquinetes. Però l'alegria per a ells no fou completa.
Després d'una breu persecussió pels carrers del poble foren
detinguts per Ia guàrdia civi l .

DEL CONSELL DE PASTORAL
A través del FuIl Dominical de Ia nostra parròquia

ens assebentam de què es comencen a moure fils per les
obres de l'església, a cercar aperellador perquè ens faci eI
projecte de l'instalació elèctrica; pintors,

Han fet un escrit, dirigit a les monges franciscanes,
perquè els deixin l'utilització del convent per les necessitats
pastorals. S'espera Ia resposta.

CATEQUESI
Com sempre, després dels reis, es torna a posar en

funcionament tot l'engrenatge de Ia catequesi, tot i que,
les dues primeres setmanes hi havia pocs nins apuntats.
Però Ia catequesi durarà fins a final de maig en que es
faran els torns de primeres comunions.

També ha començat amb un bon grup de joves i
al·lotes Ia catequesi per preparar Ia confirmació. Se n'han
apuntat més de trenta. Les reunions es fan cada quinze
dies.

BAPTISMES
El criteri perbatiarels nins, fou suggerit l'any passat

per alguns interessats; els pares que volen batiar el seu
fi l l , podran triar un dia al mes, l'hora,.... i els altres pares
que venguin mes tard, s'hauran d'adaptar al dia i hora
establerts. La parròquia vol fer insistènciaen Ia importància
que té celebrar eI baptisme en COMUNITAT, i no tots
sols, amb Ia família. Com que a l'estiu estarà d'obres i
possiblament no batiaran, els mesos d'abril i maig es faran
els u l Is grossos i es posarà més d'una data per batiar. Es
recomana que ho faceu amb temps.

VISITA A L'OBSERVATORI ASTRONOMIC DE
COSTITX

El passat dia 16 de gener, els alumnes de cinquè i
sisè de Ia nostra escola feren una visita al l'Observatori
Astronòmic de Costitx. Allà pogueren seguir una lliçó
d'astronomia, fer uns exercicis de localització d'estels i
observar Ia l luna i Saturn amb els seus anells.

ESTADA DE DOS DIES A LA POSSESSIÓ DE SON
ROIG DE CALVIÀ

Una altra de les sortides escolars d'aquest mes de
gener ha estat Ia que realitzaren els alumnes d'Educació
Infantil i del primercicle d'Educació Primària a Ia possessió
de Son Roig que es troba dins el terme municipal de Calvià,
els passats dies 30 i 31 de gener. Allà els al·lots feren
activitats com fer pa, fer confitura de poma, cavalcar so-
bre un cavall, entre d'altres.

LA REVISTA FLOR DE CARD DE SANT
LLORENÇ DES CARDASSAR CELEBRA EL SEU
25è ANIVERSARI

Hi ho fa amb una sèrie de celebracions que ara vos
passam a enumerar:
Dia 7 de febrer, a les 9'30 hores: Exposició d'una selecció
de portades de Ia revista, presentació del número de
l'aniversari i Concert dels Amics de Llevant.
Dia 8 de febrer, a les 8'30 hores: Conferència sobre
meteorologia a càrrec de Francesc Mauri, un dels homes
del temps de TV3.
Dia 14 de febrer, a les 9'30 hores: Lectura de poemes
propis per part de Bernat Nadal i Jaume Galmés i
conferència d'aquest darrer sobre Charles Baudelaire.
Dia 15 de febrer, a les 9'30 hores: Sopar d'aniversari.

Enhorabona als companys de Ia revista de Sant
Llorenç des Cardassar i que en pogueu cumplir molts més.

El president de l'APFM, Miquel Company i Ia pre-
sidenta del CIM, Sra Munar, s ignan t el conveni de
col·laboració entre amb dues entitats.
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| ENS HAN DEIXAT:
Madò Franciscà Garau Mayol que morí el

passat dia 30 de desembre a l'edat de 94 anys.
Vivia al carrer de Sa Quintana, 36.

Madò Maria Carbonell Ros que morí el
passat dia 31 de desembre a l'edat de 92 anys.
Vivia al carrer Nou, número 46.

.,

^ L'amo en Gabriel Ribas
Jordà que morí el passat dia 4
de gener a l'edat de 92 anys.
Vivia al carrer de Sant Miquel,
número 14.

Madò Catalina Ferriol Mas <y"
que morí el passat dia 6 de

gener a l'edat de 80 anys. Vivia al carrer de Ses
Venes, número 45.

L'amo en Pere Mas Vanrell que moríel passat
dia 20 de gener a l'edat de 89
anys. Viv ia al carrer de Sa
Tanca, número 1 1 '̂

^ L'atno en Guil lem Matas
Mestre que morí el passat dia 25 de gener a l'edat
de 76 anys. Vivia a Ia Plaça des Pou, número 12.

Que descansin en pau.

BENVlNGLTS: |

Na Maria Isabel Socias Gelabert que va néixer dia 31 de
desembre de 1996. EIs seus pares són en Joan Socias Soler i na
Margalida Gelabert Ferriol.

Na Joana Aina Carbonell
Ferriol que va néixer dia 3 de
gener. Es f i l l a d'en Miquel
Carbonell Gelabert i na Maria
Ferriol Mas.

Enhorabona als seus
pares i demés família.

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 L1ILLA 061
SON DURETA (Centraleta) I75()()()
AMBULÀNCIES S.S. (Inca) 502850
AMBULÀNCIES 200362
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
DE LA CAIB (Inca) 505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA
(Inca) 505150

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de8'3()a 15 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'3() a 20'3() hores.
DNITATSANITÀRIA:
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: 12'3() i 19'55 hores.
Cap a Inca: 9'4() i 18'5() hores

PUNT D1ATENCIO CONTINUADA DK SINFA):
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



Febrer, 1997 FENT CARRERANY - 13 (13)

[ El tempS J MES DE DESEMBRE
^NWv*vNV^A>k \ \ v -

• IVIn/MIVII_^ ^B I V ( M 1 M V I l _ V J

20

15

10

5

I I
Ll

II
11
II

PLUVIOMETRIA Tempe^ra Màxima

Dia 6 9 17'50C (Dia 1)
Temperatura Mínima

Dia 8 ' 8 0C (Dies 27 i 30 )
Dia 9 l6 Temperatura Mitjana
D i a 1 0 3 j ^'25 °c
Dia 14 5'5 Mitjana Màximes
Dia 15 5 14-7 oc
Dia19 5 Mitjana Mínimes
Dia 22 3 i r8oC

Dia 29 18
Dia 30 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 TOTAL: 106'5LITRES

PLUVIOMETRIA ANY 19
Mes litres/metre quadrat
Gener 68
Febrer 35
Març 49
Abril 63 '5
Maig 53'5
Juny 41
Juliol 0
Agost 39
Setembre 72'5
Octubre 1 37
Novembre 73'5
Desembre LQ6_'5_

Total 738'5

PLUVIOMETRIA DELS DARRERS 1 0 A>
Any Litres per metre quadrat
1996 738'5
1995 473
1994 624'5
1993 439'5

96 AGRAÏMENT.

més
Després de tenir l'honor de presidir durant
de 6 anys l'Associació Cultural FENT

CARRERANY, a l 'assemblea generai
ordinària celebrada el passat mes de Gener es
va elegir de forma democràtica Miquel Morey
i Mas per esser el capdavanter d'un grup
d'esforçats que abnegadament duen endavant
Ia nostra Associació. Noves expectatives,
il·lusions renovades i sobretot nous projectes
i un
fites

nou enfocament seran a partir d'ara les
marcades. Des d'aauí vull animar eni

Miquel i els membres de Ia nova Junta Direc-i

tiva a seguir endavant en Ia tasca de fer
carrerany. Així mateix don les gràcies als que
m'han acompanyat en aquests 6 anys a les

J Y o 1 . , ,
diferents juntes directives i em pos a Ia
disposició dels socis i de Ia nova junta per
seguir fent feina.

1̂ «̂ M&W» ̂  * * i* > 1W* ̂ lR^lB^ vV \* \i s s i v /v;.< cwm^^KwUC^WMIHA
1990 727 M^
1989 580 IS^ ^^á
1988 438 J ^KE
1987 616 LEElHfl

nuUi
I

Jaume Mestre.

MIGUEL TORRENS QUETCLAS
WSlGE

HORES C O N V I N G U D E S

Atén assegurats de: ASÏS A-IM ECO-NÒ VOMEDIC
¡ C/. Nou.
Mana de

69
Ia Salut lei 907 74 79 65
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MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

SUBVECIONS PER AL FOMENT DE
L'OCUPACIÓ I AJUDES PER A JUBILACIONS
ANTICIPADES.

L'ordre del Conseller de Treball i Formació del 4
de desembre de 1996, convoca subvencions en matèria de
foment de l'ocupació i ajudes per ajubilacions anticipa-
das. L'àmbit d'aplicació correspon als següents programes:

I. SUPORT A L'OCUPACIÓ EN COOPERATIVES I
SOCIETATS ANÒNIMES LABORALS
II. PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ AUTÒNOMA
III. INTEGRACIÓ LABORAL DELS MINUSVÀLIDS
EN CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I TREBALL
AUTÒNOM
IV. AJUDES PRÈVIES A LA JUBILACIÓ ORDINÀRIA
EN EL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL A
TREBALLADORS AFECTATS PER PROCESSOS DE
REESTRUCTURACIÓ D'EMPRESES

I. SUPORT A L'OCUPACIÓ EN COOPERATIVES I
S.A.L.
Les subvencions en aquestes empreses es concedeixen per:
- Assistència tècnica: Contractació de directors generals,
gerents, tècnics o altres modalitats.
- Subvenció Financera: Subvenció de fins a 6 punts de
l'interès del préstec acordat amb una entitat bancària que
hagi subscrit conveni amb el Ministeri de treball.

- Subvenció per renda de subsistència: subvencions fins a
500.000 pessetes. Per desocupats que adqui re ix in Ia
condició de soci d'una cooperativa o s.a.l.
- Ajudes excepcionals: Percooperatives de treball associat
de nova creació constiuïdes perjoves menors de 25 anys i
cooperatives d'ensenyament previ conveni amb el MEC.
- Subvencions per a Ia formació i el foment del

cooperativisme i I'economia social.

II. PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ AUTÒNOMA

- Subvenció financera i renda de subsistència en les
mateixes condicions abans esmentades. Es essencial no
haver-se donat d'alta com autònom abans de sol·licitar Ia
subvenció.

III. INTEGRACIÓ LABORAL DE MINUSVÀLIDS EN
CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ I TREBALL
AUTÒNOM.

- Subvencionar per accions que ajudin a posar en marxa
projectes generadors d'ocupaicó o de caràcter innovador.
- Subvencions pel manteniment de Ilocs de feina
- Subvencions per const i tui r -se com a t rebal ladors
autòmoms.

PERAMÉS INFORMACIÓ: SERVEIDEPROMOCIÓ,
MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA (83 04 41 ).
0 També: C. DE TREBALL I FORMACIÓ ( 17 63 00)

UN LLIBRE SOBRE MALNOMS

En els pobles, on es dóna sovint el cas que diverses
persones tenen uns mateixos nom i cognom, els malnoms
es fan indispensables per identificar els veïns. MoIts
d'aquests malnoms, part ben estimable del patrimoni
històric i cultural deI poble, s'han perdut al Ilarg del temps
i resten només en Ia documentació dels a rx ius ; les
generacions mes joves , inf lu ïdes sens dubte per Ia
convivència escolar, solen coneixer-se més pel cognom que
pel mainom. Es previsible que aquest patrimoni es vagi
esvaint, i qui sap si arribarà a perdre's del tot.

Per servar-lo en Ia part que pertoca a Ia vila de Sant
Joan, deixant-ne al manco constància escrita, el Col·lectiu
Teranyines ha arreplegat en el volum num. 5 de lacol·lecció
"Monografies santjoaneres" els malnoms històrics i actuals
d'aquest poble, més de 1.200, des del s. XIV fins a
I'actualitat. El treball comença amb unes qüestions generals
sobre els malnoms: què son, com s'usen, com es transmeten
i qu ina és Ia seva morfologia; segueix Ia classificació del
milenar i escaig de malnoms segons el significat dels mots;
després, un apartat sobre els tractaments històrics i actuals
donats a les persones d'acord amb el seu estament social,

un segui t de dades b iogrà f iques , e t i m o l ò g i q u e s ,
anecdòtiques o llegendàries entorn dels malnoms, i un recull
de gloses i glosats que fan referència a malnoms santjoaners
. El llibre acaba amb 1' índex alfabètic deIs malnoms
recollits, amb indicació de les diverses grafies que s'han
trobat documentades, Ia transcripció fonètica si cal, el
període en què es troben documentats els malnoms històrics,
amb les cites documentals corresponents, el cognom, o
cognoms al qual el malnom es troba associat, i Ia vila d'on
procedeixen els malnoms que han arribat a Sant Joan de
fora poble.

A més dels santjoaners, naturalment, Ia publicació pot
interessar a filòlegs, a estudiosos de Ia cultura popular i a
investigadors d 'història locaI que potser hi trobaran un
bon grapat de malnoms que també es troben en els Ilocs
als quals dediquen les seves investigacions.

Francesc Canuto, Josep Estelr ich, Joan Font, Joan
Moratinos, Mateu Sastre.; EIs malnoms de Sant Joan.
Segles XIV-XX. Monografies santjoaneres, 5. Teranyines,
col·lectiu per Ia recerca històrica sant joanera. Amb el
suport del Consell Insular de Mallorca. Mallorca, 1996.
207 pàgs.
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NOTICIES DE LA PARROQUIA
MOVIMENT PARROQUIAL 1996

Baptismes:
Nins: 5
Noces: 1 1
Defuncions:
Homes: 15

16
Nines: 1 1

23
Dones: 8

Mobiliariperlarectoria: 317.665
(CaI notar que el bisbat ens va fer un donatiu extra de
250.000 per aquest apartat)

ECONOMIA PARROQUIAL 1996

SORTIDES:
Compres ordinàries:
Reparació i conserv.:
Electr. i telf :
Pastoral:
Personal (VeurePl) :
Obres i compr. Extra
(veure P2) :

212.140
269.991
228.566
249.305
910.(XX)

927.984

ENTRADES:

Funerals:
Bisbat: Veure P3
Extra Bisbat:
QQuotes:
Becines:
Donatius:
Caixonet: Veure P4

Total entrades:

331.4(K)
420.(XX)
250.0(X)

12.000
715.250
343.000
974.025

3.045.675

Total sortides: 2.797.986

Pl : El personal es retribuit mensualment:

Rector:
Organista:
Neteja roba sacristia:
Escolà:
Tambors i cornetes:
Total cada mes:

47.(XX)
6.(X)0
5.000
5.000
5.000

68.(XX)

P3: El Bisbat ens envia 14 mensualitats de 30.000 per
ajudar a pagar el personal.

P4: De les estampes: 382.000
Caixonet8Sept. : 282.500
Becina 8Sept. : 101.500
D'altres vegades que s'ha buidat el caixonet: 202.025

P2: Les obres i compres extraordiàries son:
Restauració de Ia Mare de Déu de l'encontrada: 153.000
(CaI notar que es va fer un donatiu de 75.000pst. per
aquesta restauració, inclós en el punt de donatius de les
entrades)
A l'impremta, per les estampes de Ia Mare de Déu: 92.000
Al picapedrer, per Ia teulada del Cambril: 365.319

Entrades:
Sortides:
Benefici del 96
Benefici DeI 95 :
Total:
S'ha retirat per les obres a un
compte especial:
Beneficireala31/12/96 :

3.045.675
2.797.986

247.689
25().(X)0
497.689

470.000
27.689

Respecte a aquest compte especial de les obres a f inal de
Gener de 1997 ja puja a unes 570.000.

MOLTES GRÀCIES !!!!
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POEMES I GLOSES
LES MU, LLUNES DE LA NIT DE GENER

Hivern fred, humit, boirós, gris.
EIs núvols es fan i es desfan,
s'envitricollen en mil imatges diferents,
cares elàstiques i fugisseres.
I plou, ... i torna a ploure.
Pels clivells s'abeura Ia terra assedegada.
S'afarta i xumora.
Neixen llacs menuts,
miralls escampats adesiara pels camps.
De nit Ia Lluna s'hi reflecteix.
Milers de llunes, i fils argentats,
apareixen per tot arreu.
Blanquejau com Ia lluna de gener!
Un cel transparent, estel·lat, blau,
de nit profunda:
escenari d'aquest miracle visual,
que ara ofereix el camp de Maria, tot passejant,
ara que l 'aigua anega els camps.

Antoni Gelabert Mas
Maria, Nadal 96

'l|>
UNIÓ DE PAGESOS

Hf^Conseli Insular
de Mallorca

Sonet per una visita de Don Miquel Oliver
i Ia seva senyora, tan ben rebuda que me
donaren força, moral i resignació per se-
guir visquent.

Si a dins Ia vida, hi ha bona amistat
no tremolis Miquel si tens amor,
que un rosari d'anys ja has passat
queda, entre noltros Io millor.

Aquesta rialla, que fas com un senyor
pareixes unjovenet il·lusionat,
i na BeI, un sol de resplendor
d'un model molt fi i conservat.

Les gràcies vos daré per Ia bondat,
per visita al pobre Rosselló
que viu tot content i enlluernat .

No m'asusta Ia pena ni el dolor,
jo visc amb el cor asSerenat
amb amor alegre i el senyor.

SONET DEDICAT A EN LLUC MATAS, "CAMI
IFOSCA".

MoIta in tu ic ió i filosofia,
pel camí de Ia foscor he hi som passat
perfum d'un poeta que molt sap
respirant una frescor d'una doctrina.

Lluc Matas, Ia claror que tant t ' inspira
és IA flor que floreix dins el teu cap
i com un saVi, has escrit dins el teu l l ibre
poemes d'amor de qual i ta t .

Força, grandesa i valentia,
Lluc Matas, a tots has demostrat
un camí molt llarg t ' i l · lumina.

Déu del cel t'ha vist i t'ha nombrat
el primer escriptor de dins Maria,
un poeta de grandesa i admirat.

Miquel Rosselló i Quetglas
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EL PLAER DE BEURE
Pere Seda Negre 1986

L'actual s i tuació agrícola m a l l o r q u i n a i , més
concretament Ia del sector vitivinícola, fa pràcticament
impossible que es pugui competir en quantitat contra
monstres productius com poden ser La Mancha i altrcs;
aquest fet evident obliga de mica en mica a Ia millora
qualitativa per poder competir. S'ha de tenir en compte,
també, que al mercat hi trobam cada vegada més
consumidors exigents.

Un exemple de tot el que hem dit en són els vins Trevin
i, en concret, Ia seva línia Pere Seda. EI Pere Seda del 86
representa Ia culminació de l'esforç en Ia millora dels vins.
Aquest vi ha estat realitzat amb raïms de les varietats
foranes UIl de Llebre i Cabernet i de l'autòctona Manto
Negro. Les vinyes d'on sobté el raïm es troben ubicades a
l'indicació geogràfica PIa i Llevant.

El vi presenta un color fosc amb reflexos vermells i teula
(deguts alsdotze mesosd'estadaen bótaderoure americà).
En nas dóna agradables sensacions balsàmiques i de con-
fitura. En boca posseeix una càrrega tànica lleugera però
suficient, Ia qual I i permetrà sobreviure al pas del temps,
encara que no massa prolongat; és viu i té un final en boca
de caràcter afruitat.

Vins Trevin
Gremi dels Fusters, 23. Polígon Industrial de Son Castelló.
07009 Palma Tel.: 75 58 43 - 44 - 45. Fax: 29 42 66.

Francesc Grimalt

Brandi Suau Gran Reserva

El consum de licors a les Illes haestat, i és, més popular
que el de vins. Es una imatge força habitual, en un bar,
sentir demanar una copa d'herbes o un palo, un combinat
de Xoriguer o bé una copa de Suau, que també pot
acompanyareI cafe.

ELs cellers del brandi Suau foren creats a Cuba, I'any
1845, per un mariner mallorquí que navegava a bord del
vaixell de vapor «El Mallorquín». L'any 1851, el celleres
traslladà a Ia plaça de Francesc Garcia i Orell (més
coneguda popularment com Ia plaça de les Columnes) de
Palma. Actualment, es troba situat en una antiga farinera
del Pont d'Inca, de Ia qual se n'ha aprofitat el soterrani
com a lloc d-enve l l iment , degut a les seves òptimes
condicions d'humitat i de temperatura, essencials pera Ia
criança del brandi.

A partir de les holandès, que són un destil·lat de vins
sans que conserven els productes secundaris propis del vi
(aromes, etc.), es farà el brandi. Aquest destil·lat roman
en bótesde roureamericaodeLimousin, jaqueel roureés
capaç de convertir, en major o menor mesura, una matèria
ardent i rude, com I'alcohol, en un producte avellutat com
és el brandi.

Aquest brandi presenta un color ambre, net i brillant. En
nas destaquen els aromes de criança en roure (vaini l la) ,
junt amb notes pròpies del destillat. En boca deixa una
primera impressió dolça i melosa, amb un final que deixa
sentir I'alcohol amb uns tocs de caramel.

Una copa de Suau és ideal per poder rematar un d'aquests
menjars pantagruèlics que se'ns ofereixen durant aquestes
festes de Nadal.

Molts d'anys i bones festes!

Suau. Bodegas y destilerías de Mallorca, S. A. C/Cabana,
12 .Pon td ' Inca .Te l . : 600802

Francesc Grimalt

BHAfcfJ>Y
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MALLORCA ^S EJE.ABORAJDO EJ* JESPANA
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CARRERS ESPENYATS, VEÏNATS EMPRENYATS
sS$*Aa**

^JCSti

Carrer de Son Negre Carrer de Ses Venes

Carrer Constitució Carrer Ponent

S

Carrer Morell

EIs veïnats del carrer Morell, cansats de tenir humitat dins caseva, i també cansats de què l 'ajuntament no els faci
gens de cas, s'han posat ells mateixos fil a l 'agulla i han coemnçat a tapar forats amb ciment.

EIs veïnats dels altres carrers també des de fa estona ens fan arribar les seves queixes.
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INTEGRACIÓ SOCIAL DELS IMMIGRANTS
Només sumen el 0,8% de Ia població de Ia nostra

ilIa. Intenten trebaIlarcomqualsevol altre mallorquí. Volen
reunir-se amb les famílies, poder llogar o comprar una
casa on compartir amb els seus Ia vida de cada dia.
Necessiten metges, escoles, roba, menjar, somriures: com
tothom; ni més ni manco.

Són les dones, els homes i els menuts nascuts més
enllà de les fronteres de Ia Unió Europea i que, malgrat els
seus desitjós, es veuen empesos a abandonar les Ilars per
cercarel manteniment i el futur. Són tan emigrantscomho
vàrem ser nosaltres fins no fa gaire temps.

No coneixen moltes de les nostres coses, però són
savis en altres. Un resum, en poques paraules, del que ha
estat segle rere segle l'essència de Ia Mediterrània: anar,
tornar, romandre. Una síntesi del que és Ia sang que reco-
rre les nostres venes: el mestissatge, Ia riquesa de Ia
plurali tat i Ia varietat cul tural .

Ex i s t e ix , però, una d i ferència : nosaltres som
ciutadans de l'Estat espanyol, gairebé de Ia Unió Europea;
ells no. Aquest petit matís suposa, no obstant, el centre de
llurs vides entre nosaltres. La "Llei d'Estrangeria" regula
el temps i les condicions de Ia seva estada, residència,
treball, reagrupament familiar: L'angoixa quotidiana dels
"papers" fa t remolar sovin t els p lans , els somnis;
l'arrelament a Ia nostra terra de molts d'ells, no sempre
significa major seguretat. Ara com ara l'aprovació del
darrer Reglament d'Aplicació de Ia Llei d'Estrangeria
sembla millorar una mica les expectatives; el procés de
Regularització Extraordinària fins al 23 d'agost, constitueix
una esperança per a aquells que no han pogut accedir a Ia
residència legal o que l'han perduda percauses ben alienes
a Ia seva voluntat.

Sens dubte cal canviar molt inés profundament
aquest estat adrninistratiu de coses; però hi ha més. I és
feinadetots. Al 93 laFederaciódeMunicipis i Províncies
elaborava un document certificant Ia problemàtica en què
es troba immersa Ia majoriadels immigrants internacionals,
inferint-hi Ia necessitat d'actuaren positiu també als nivells
més immediats: al poble, al barri, a Ia ciutat. Al 94-95 el
Ministeri d'Afers Socials publicava eI PIa d'Integració dels
Immigran t s on marcava l ín ies d 'actuació envers
l'arreIament, l'equiparació de les condicions de vida,
l'intercanvi cultural. A Catalunya i a Euskadi comencen a
fructificar acords entre administracions, sindicats, ONGs
i, fonamentalment, associacions d"immigrants. A altres
Comunitats Autònomes se'n comencen a donar passes.

Aquí, a Mallorca, hem signat un conveni que pretén

encetar un marc d'actuació anàleg. De moment hem realitzal
els primers quatre cursos d'aproximació d i r ig i t s ah
col·lectius d'agents més directament relacionats: Mestres.
Treballadors/res Socials, Policies Locals i Personal
Sanitari. Actualment es duen a terme dos estudis sobre Ia
situació sanitària dels immigrants i sobre les condicions
de vida de les seves l lars. Donam un nou impu l s a
!'Observatori Permanent de Ia Immigració (enquestes
sistemàtiques als immigrants). S'ha aconseguit mantenir
un professor de suport a l'escolarització als col·legis de Sa
Pobla fins al f inal del curs. S'organitza i elabora material
escolard'educaciód'adults, d'alfabetització, d'informació.
Està a punt de sortir una Guia Informativa Pràctica sobre
Ia legislació d'Estrangeria...

Sembla rnolt, així, escrit paraula rera paraula. Però
és ben poc, gairebé res, davant el que resta per fer. Un
conveni entre el Consell Insular, alguns ajuntaments, CITE,
ComissionsObreres, ladelegaciódel Ministeri d'Educació,
TINEM, SOS Racisme i el Bisbat de Mallorca és una bona
notícia davant el que hi havia abans; no un canvi automàtic
dels problemes aIs que s'ha fer front. El vertader conveni
efectiu és el que cal que es const i tueixi en el si de tota Ia
societat illenca, amb independència de Ia nacionalitat de
cadascú.

No és una declaració de bones intencions sense base,
sense propostes concretes i perfectament practicables. Ja
existeix una feina ben feta i continuada. Ens resten alguns
mínims encara per a aconseguir: els mit jans per a una bona
escolarització que situïn els menuts immigrants en situació
d'igualtat. La universalització de l'atenció sanitària al marge
de l'alta laboral, també per als immigrants. L'accés per a
tothom a totes les prestacions. E l iminar les explotacions
laborals aprofitant-se de Ia precarietat social i legal de
treballadores i treballadorsestrangers. Impedirquees pugui

d i s c r i m i n a r e n e 1
moment del lloguer o
de l 'adquis ic ió d 'una
vivenda. Substituir, en
d e f i n i t i v a , e l rebuig
per l'intercanvi, Ia por
pel coneixement, Ia
negació per
l'acceptació i Ia feina
conjunta.

FA"; /'/A'l 1S GES'1 OKi:S:

S.O.S. Racisme

Aix í , no d ' a l t r a
manera, podrem fer
tots Mallorca.
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IX CERTAMEN DE FOTOGRAFIA «FENT CARRERANY»

B A S E S
TEMA: Lliurc.
PARTICIPANTS: El certamen és ohcrt a tothom. A
l'apartat juvenil hi podran participar tots els nascuts l'any
1979oposteriors.
OBRES: Cada participant podrà presentar un màxim
de 3 ohres a cadascun dels apartats del certamen. Al
premi «Mestre Pere des Retrats», no s'hi concursa
directament, és e l j u r a t el que otorga aquest premi a Ia
fotografia de totes les presentades que consideri que
reflecteix millor Ia vida de les persones o del poble de
Maria. Aquest premi és compatible amb cls altres.

APARTATS I PRKMIS
-Prcmi Color. -Premi Juvenil.
1er. 25.()()0'-ptes. i trofeu. l() .()()() ' -ptes. i trofeu.
2on. 15.()()() '-ptes. i trofeu. -Premi Autor Local.
-Premi Hlanc i Negre. 15.()()()'-ptcs. i trofeu.
1er. 25.()0()'-ptes. i trofeu. «Mestre des Retrats»
2on. 15.()()()'-ptes. i trofeu. 2().()()()'-ptes. i trofeu

FORMATI PRESENTACIÓ: Les obres scran lliures
d'imatge i format fotogràfic i aniran muntades sobre
cartolina reforçada de 30 x 40 cms. blanca o negre.
IDENTIFICACIÓ: A Ia part de davant, marge inte-
rior dret de cada fotografia hi figurarà el títol, lema i
apartat al qual es concursa.Els autors locals ijuvenils ho
faran constar. En un sobre tancat s'escriuran les dades
personals de l 'autor (nom, document d' identitat , adreça
i telèfon), amb el seu lema a l 'exterior. Totcs les
fotografies que no s'identifiquin d'aquesta manera que-
daran fora de concurs, si bé, si hi ha espai s'exposaran.
ENVIAMENT: Les obres podran ser l l iurades
personalment o enviades percorreu, sempre que arribin
abansdel I9d ' ab r i lde 1997aaquestesadreces:
*Associació Cul tura l «FENT CARRERANY». C/

Antoni Monjo, 2. 075 19 Maria de Ia Salut.
*Ajuntament dc Maria. Plaça des Pou, 13. 07519

MariadelaSalut.

PATROCTNA:

*Imatges, material fotogràfic. C/Pere Riera, 1. 07550
Manacor.
*Rudi's Foto-Servci. C/ Blanquerna, 18.07003 Ciutat
de Mallorca.
*Fotos Gamundí. C/ Sant Joan, 7. 07440 Muro.

Al sobre s'ha de fer constar IX Certamen de
Fotografia «FENT CARRERANY», el número d'obres
quc hi ha dins, i el lema.
JURAT: El jurat estarà format per 3 o 5 persones
nomenades per l'Associació. El seu veredicte serà
inapel·lable i els premis es podran considerats deserts.
CALENDARI: Termini de presentació: 19 d'abril de
1997.
Inauguració i lliuramcntde premis: 25 d'abril de 1997 a
les20'30hores.
EXPOSICIÓ: DeI 25 d'abril al 4 de maig de 1997 a
«SaCapella Fonda».
HORARI: Dissabtes i diumenges de 18'3() a 20 hores.
DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: Aquestes podran
ser retirades al lloc d'entrega a partir del 2 de juny de
1997.
NOTES:
l .-Les obres premiades quedaran en poder de
l'AssociacioCuItural<<FENTCARRERANY>>,quees
reservael dret de reproduir-les, exhibir-les i publicar-
ies
2.- L'organit/ació es reserva el dret a seleccionar les
obres aexposar.
3.- Les obres scran tractades amb Ia majorcura possible,
però no es respon de les malifetes o pèrdues que es
pugLiinproduir.
4.-Cap obra presentada pot haver estat premiada
anteriorment.
5.-Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt
perl'organització.
6.-La presentació a aquest certamen pressuposa
l'aceptació d'aquestes bases.

Consell Insular
de Mallorca
Comissió de Cultura i Patrimoni Històric




