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I EDITORIAL 1
Aquest passat mes de maig hem viscut tot un seguitd'esdeveniments

que, a àmbits i a nivells diferents, tenien alguna cosa en comú. Comencem
pel més proper, Ia Diada de l'EspIai celebrada a Maria. Si en recordau el
lema, «Cercant arrels», veureu com n'estaren d'encertats els seus res-
ponsables al 'horade plantejarel motiu de laDiada. Quèpodíem mostrar
els mariers i marieres a Ia resta de clubs d'esplai de Mallorca? Precisament
aquestes arrels. Aquest conjunt de tradicions, cançons, feines, ormetjos,
etc que ens defineixen com a poble amb personalitat pròpia i diferenciada
i que desgraciadament a força llocs de Mallorcaja han perdut o desconeixen
en bona part. I Maria demostrà, als nostres menuts visitants, que no vol
oblidar aquest llegat que és el que ens dóna identitat.

La segona referència ha de ser necessàriament Ia III Diada per Ia
Llengua, Ia Cultura i l'Autogovern celebrada a Palma, eI passat 17. El
motiu, el de sempre. Recordar al Govern balear i al Govern central que
encara hi ha molt per fer en matèria cultural. Recordar-los que només
amb un fort impuls de les institucions serà possible retornar Ia nostra
llengua al lloc que I i correspon com a llengua pròpia del país. Recordar-
los un cop més que el fct de ser illes comporta uns desavantatges econòmics
que s'han de tenir presents d'alguna manera.

I finalment, el tercer punt d'atenció passava a Madrid. Allí, Ia
permanent del Congrés de Diputats aprovà, amb els únics vots en contra
del PP i d'UV, el reconeixement formal de Ia unitat de Ia llengua catalana,
al marge de les diferents i territorials denominacions que aquesta rep.

Com es pot veure tres aspectes distints però alhora íntimament lligats.
En tots ells hi destaca Ia necessitat de seguir reclamanant allò que per dret
ens correspon. EIs pobles viuen i es projecten cap al futur, sempre que es
reconeixen com a tals. I el primer reconeixement l'hem de fer nosaltres
mateixos. Si no aconseguim que elsjoves d'avui connectin amb Ia nostra
llengua, amb Ia nostra cultura, que sàpiguen d'on venim i cap on volem
anar, difícilment hi haurà futur. Però alhora, els queja ho tenim clar, hem
de seguir reivindicant els nostres drets, sense renunciar a res. Posar en
evidència actituds tan hipòcrites com les del PP que, segons interessos de
partit, actua amb un sentit o altre en detriment deIs interessos reals de Ia
nostra terra, demostra que encara hi ha molt per fer.

EIs drets que se reclamen -drets igualitaris i no privilegis- per a les
nostres illes no s'han de convertir en mercaderia política, sinó que s'han
deconvertiren acte dejustícia política.
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PRIMER PREMI BLANC I NEGRE, Títol : ANGOIXA Autora: Maria Pilar Galmés Llinàs
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SEGON PREMI BLANC I NEGRE, Títol: VICENTE Autor: Juan Tejero López

SEGON PREMI COLOR, Titol: OLVIDO Autora: Terea Vellibre Roca
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PRIMER PREMI COLOR, Títol: SINGING IN THE RAIN Autor: Mateu Barceló Pastor
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IIIDIADA PER LA LLENGUA IL1AUTOGOVERN
Aquest passat mes de maig es va tornar a viure, i no

solament a Mallorca com en les dues edicions anteriors,
sinó a totes les Illes una altrajornada que cal qualificar
d'històrica per Ia gran quantitat de gent que sortí al carrer a
reivindicar un canvi d'actitud al nostre Govern en el tema
de Ia llengua, alhora que Ii exigia una major reivindicació
davant del Govern central, en tot allò que se refereix a
l'autogovern.

Aquesta vegada Ia convocatòria s'havia fet extensi-
va també a Menorca i a Eivissa. Al Born de Palma s'hi
reuniren moIts de milers de mallorquins i mallorquines (el
ball de xifres posà en evidència Ia capacitat matemàtica de
Ia policia local de Ciutat, que es va veure obligada a rectifi-
car i a multiplicar gairebé per quatre Ia xifra donada
inicialment) que ajuntaren simbòlicament les seves mans
per donar més força a les seves peticions. Unes peticions
que, per òbvies, no haurien de necessitar cap classe de
manifestació per ser reivindicades. Que al Govern balear
se Ii hagi de recordar que l'impuls de Ia llengua pròpia, Ia
llengua catalana, és una obligació seva, definida pel mateix
estatut, no deixa de ser incongruent. Que Ia promoció de
l'ús de Ia nostra llengua a les escoles, a Ia feina, al camp i a
Ia ciutat, al món de l'oci, als rètols, etc. és també feina
seva, no hauria de ser objecte de discussió. I a pesar de tot
així ho hem hagut de fer aquests darrers tres anys. Es
molta Ia feina a fer per part de les autoritats illenques i
poca Ia constatació de Ia feina feta.

Que el Govern balear reivindiqui davant Madrid que
els costos de Ia insularitat ens discriminen; que nosaltres

també som una Comunitat Històrica, tal i com deia el lema
de l'any passat, també formaren part del conjunt de peticions
de Ia III Diada.

I entre les associacions convocants també hi havia
Ia nostra, Fent Carrerany; tot i que enguany ens vàrem
haver de repartir una mica entre Ia Diada de l'Esplai i Ia
Diada de Palma. Però tot i així vàrem ser molts els mariers
i marieres presents a l'acte. I fins i tot alguns ens férem
una fotografia al costat del cartell que a banda i banda del
Born posava el nom del nostre municipi.

Si lajornada havia començat amb Ia concentració
de laTrobada de les Escoles Mallorquines a Ses Voltes, on
milers de nins i pares anàrem a veure com s'ho munta de
bé el col lectiu d'escoles mallorquines que fan un
ensenyament en Ia nostra llengua, i poguérem gaudir de
música, ball i gresca per als més menuts, després a les set
de l'horabaixa férem cap al Born. Allí, després d'haver
enganxat Ia nostra mà signada, haver enviat Ia nostra
postaleta al president del Govern central i d'haver escoltat
les peticions de l'organització, també es va poder ballar de
valent fins ben entrada Ia fosca, enmig de gegants, xeremiers,
caps grossos i dels Castellers de Mallorca que amb les
seves torres humanes posaven un poc d'emoció a Ia festa.

Voldríem acabar l'escrit pensant que l'any que veja
no faria cap falta de tornar a sortir a reivindicar allò que
per dret ens pertoca, però dissortadament, sembla que no
serà així. Les perspectives de futur i Ia confiança amb les
iniciatives dels nostres polítics no semblen anar per bon
camí.

Aquesta és part
de Ia represen-
tació mariera que
acudiren a Ia
diada
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En Pere Antoni Ramis alegrà Ia
Diada amb els seus cants de

ì xinibomba, cants que ressonaren
per tot el Born

La mostra de revistes en català fou tot un èxit.
Aquiteniu uns visitants demostrant interès per
Ia nostra revista

Miquel Company, president de l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca, amb Magí Ferriol, vicepresident,
i Joana Mora, vocal de Ia Junta Directiva
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GRAN TROBADA DE GRUPS D1ESPLAIA MARIA

El pobIe es volcà participant per tots els
caps de cantons i en totes les activitats. Aquí
teniu un grapat de dones elaborant bunyols

i per a tots els visitants.

Un dels Ilocs on hi
hagué més animació
fou al camp d'esports
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El dia, molt calorós, propiciàjocs amb l'aigua.
Segur que aquests al·lots vos sabran
ajudar fent enfilalls de tomàtigues



FENT CARRERANY - ( 122) Juny, 1997

De bon matí Ies autoritats
municipalsja feien acte de
presència a Ia Plaça. En
aquesta foto podeu veure
el batle, Ia regidora de cul-
tura, lajutgessa i el capellà
escoltant Ia canço de
benvinguda.

Aquí podeu veure les
forneres i el forner que
elaboraren els pans que heu vist
dins el forn a Ia pàgina anterior.
Hem pogut saber que amb els
pans i un talec de sobrassada
feren una bona dinada, bon
profit.
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Aquestes són les monitores i el monitor que
donaren Ia benvinguda a tots eIs grups d'esplai
visitaren el nostre poble amb una canço ben ori-
ginal.

Com podeu veure Ia Plaça des Pou estava
plena de gom a gom. D'aquesta manera ens
saludaren quan les férem aquesta fotografia.



Juny, 1997 FENT CARRERANY - 11(123)

En aquestes dues imatges podeu veure el
^

Bisbe de Mallorca Mn. Teodor Ubeda en el moment
de Ia celebració de l'ofici a Ia Plaça de Maria. Uns
nins representaren un conte amb Ia presència del

Bisbe.

COMUNICAT DEL GRUP D'ESPLAI ES
REBROT

Les crítiques han estat bones després d'haver
passat Ia Diada, els monitors i les monitores i els
menuts que ens visitaren se n'anaren contents i els
diaris ho pintaren bé, qualqun a Ia seva manera. La
setmana de després els comentaris que es sentien pels
carrers del poble, escoles, instituts i per Ia universitat
eren per estar orgullosos tots els que hi vàrem
col·laborar.

A través de Fent Carrerany, el Grup d'Esplai ES
REBROT vol donar les gràcies a tot el poble de Maria,
a l'Ajuntament, a Ia Policia Local, a Sa Nostra, als

mestres de l'Escola, a Ia Tercera Edat, al
Moto-Club Cop de Gas, a Ia Penya
Barcelonista, al grup de ball de bot So de
Castanyeta, a Fent Carrerany i a les demés
associacions i persones que feren possible
cercar les arrels del nostre passat a molts
de nins

GRÀCIESPERTOTÜ
GRUP D'ESPLAI ES REBROT

Mentre uns provaven de fer vi amb els peus,
els altres jugaven amb ous o provaven de
pelar pomes. Hi havia diversió per a tothom.
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BULLIT DE NOTICIES
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE N'ÀLEX
VOLNEY

El passat dia 10 de maig es va presentar a Ia «Capella
Fonda» el llibre de n'Àlex VoIney «Tonina 1900», Ia
presentació va anar a càrrec de'n Jaume Santandreu. Sabem
que hi va assistir molta de gent malgrat que l'acte coinci-
dís amb el gran matx futbolístic del Barça-Madrid.

ELS NINS I NINES DE PRIMÀRIA VAN A LA BI-
BLIOTECA

EIs menuts de l'escola de Maria, el passat dia 29 de
maig visitaren Ia biblioteca. Allà Ia bibliotecària els va
explicarel seu funcionament i varen tenir l'oportunitat de
fullejar i tocar els llibres que els vengué de gust i els
obsequiaren amb un punt de llibre. Com és de suposar els
contes varen esser els «best- sellers» dels infants.

LA PISCINA DEL POLIESPORTIU JA MARXA
Ens hem assabentat que Ia piscina ja és plena i a

punt de pegar el primer «capfico» de Ia temporada. Es una
bona notícia per als habitants del poble ja que enguany Ia
calor ha arribat prest i pareix que anirà per llarg.

TALLS D'AIGUA ALS CARRERS
No sabem el motiu que ha duit a tallar l'aigua dels

carrers un parell de vegades aquest final de mes de maig,
però almanco podrien avisar amb antelació i no hi hauria
perilld'espanyarelselectrodomèsticsquenecessitenaquest
líquid per funcionar. Si es donàs el cas, on es pot anar a
reclamar?.

ELS CASTELLERS DE MALLORCA NECES-
SITEN GENT

El dia de Ia Diada de Ciutat vàrem parlar amb els
Castellers de Mallorca i ens varen fer saber Ia seva manca
de gent per poder aconseguir les més aItes fites del món
casteller, perexemple un quatre de nou amb folre i manilles.
Si esteis interessats i interessades en prendre part d'aquest
ambiciós i agradable projecte, podeu posar-vos en contacte
amb ells a través del telèfon 452414 i demanau per n'Isidre
o anar els dissabtes de 19'30 a 21'00 hores a l'Escola
d'Adults de Son Canals, C/ Son Canals, 10 (travessia del
carrerd'Aragó).

RECOLLIDA D'ALIMENTS PER AL POBLE SA-
HARAUI.

Durant aquest mes de maig el nostre poble ha col-
laborat amb Ia Caravana per Ia Pau en Solidaritat amb el
Poble Saharaui. Aquesta ha consistit amb Ia recollida

d'aliments a l'ajuntament i a les escoles, així com també
se podia contribuir econòmicament.

A LA FI, UN INSTITUT A SINEU?
La notícia sortí a Ia premsa. Sembla que després d'anys i
anys de patir, de veure com el litoral de Mallorca s'omplia
de centres de secundària, a Ia fi, Ia comarca del PIa tendrà
el seu institut a Sineu. Com que no ens n'acabam de fiar
volem veure si a l'aprovació dels pressupostos per al 98,
aquesta partida apareixerà comptabilitzada, o haurà estat
un "bluff" del grup popular de l'Ajuntament de Sineu que
està ben decidit a plantejar batalla per Ia batlia de Ia capi-
tal del PIa i que se mostrava tot ufanós presentant Ia notícia
com una batalla guanyada pel ells.

MIQUEL ÀNGEL MAS, A LA REVISTA CAN
PICAFORT

Al número del passat mes d'abril de Ia revista Can
Picafort, hi surt una entrevista feta amb el nostre paisà
Miquel Àngel Mas que normalment resideix en aquella
localitat. El motiu és el seu treball en Escola Viva, un
projecte per atendre al·lots i al·lotes de 4 a 14 anys, durant
el seu temps lliure.
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BULLIT DE NOTICIES
COMUNICATS DE L1AJUNTAMENT EN
CASTELLÀ

Ens han fet arribar el comunicat que reproduïm, que
es va repartir pels carrers del poble amb motiu del pas de
les carreres de bicicletes. Fa molts d'anys que al nostre
ajuntament se compleix al màxim Ia llei de Normalització
Lingüística i tots els funcionaris estan reciclats, cosa que
ens enorgulleix a tots els qui estimam Ia nostra llengua.
Segons sembla l'autor d'aquest escrit és el nou Policia Local,
nosaltres creim que això ha estat per manca d'informació i
no per mala voluntat. Esperem i desitjam que els respon-
sables de Ia casa de Ia ViIa l'informin que a Maria l'única
llengua oficial és Ia llengua Catalana i quin és el topònim
correcte del nostre poble.

Migmí ÁngéÍMás amb do$:ül·lüï$

ELS BENJAMINS SEGUEIXEN LA LLUITA PEL
TÍTOL

Aquí teniu Ia darrera classificació després dels
resultats de Ia darrerajornada. Us donarem més informació
en acabar el campionat.

FindBenjaminsF7GfupA

MARiER-MURER;,,,,,...., ..„.„..„.5-1
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AJl!NTAMKNT UK MARIA I>K I.A SAIJUT

AYUNTAVUENTO IMi MARU UE LA SM UD
POUOALOCAL

SE COMUNlCA QUE EL PROXJMO DOMINGO DLA.
25, TENDRA LUGAR UNA PRUEBA CICLISTA QUE
PASARA POR LA CALLE SA QUJNTANA, POR LO
QUE SE RUEGA A LOS VECWOS QUE NO
ESTACIONEN SUS VEHICULOS EN LA CITADA
CALLE EN EL DIA SEÑALADO, DESDE LAS 8'00 DE
LA MANANA HASTA LA FWALKACION DE LA
PRUEBA .

IA POUCIA I.OCAI. AORADECF. SU COLAfîORACION

NOU POLICIA LOCAL A MARIA

Ja tornam a tenir Ia plantilla de Ia policia local al
complet. En Jose A. Blanco Gómez serà el municipal que
cubrirà Ia plaça que va deixar vacant en Serafín. Esperem
que Ia seva estada al nostre poble sia agradable i profitosa
perambdós.
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DEMOGRAFIA
[ENSHANDEIXAT; |

Madò Catalina Martí Vanrell
que morí el passat dia 20 de maig, a
l'edat de 83 anys. Vivia al carrer de
SaTanca, 10.

L'amo Anton i Carbonell
Bergas que morí el passat dia 22 de
maig, a l'edat de 89 anys. Vivia al
carrer SoI, 7.

Que descansin en pau.

PNOCESD1OR 1

L'amo en Pere Carbonell Negre i madò Franciscà Galmés Crespí
celebraren les seves Noces d'Or el passat dia 4 de maig a l'església de
Maria de Ia Salut.

Que el vostre amor no acabi mai.

771 f~^ • WIa Caixa

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 D1INCA 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 D1HISENDA
(Inca) 505150

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de8'30a 15hores.
APOTECARIA:
Matí: 9a 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.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores

PUNT D'ATENCIÓ 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 Ies 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]
lMAXIMES HMINIMES

¿D •

20

15

10 -

5

PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
Dia 1 7 11. 22 0C (Dies 27 i 29)
Dia 18 25 1. Temperatura Mínima
Dia 20 61. 9 0C (Dia 1)

Temperatura Mitjana
TOTAL: 32 LITRES 15'90C

Mitjana Màximes
18'40C
Mitjana Mínimes
1 3'4 0C

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

De Viatge, amb Viatges Martel
Viatges Martel sortejarà un viatge per a dues persones, entre totes les fotografies recents de viatges publicades a

Fent Carrerany al llarg del 1997.

1.- Na Mireia Ferriol Queralt es feu aquesta foto de-
vora el simpàtic drac que hi ha a I'entrada del Parc
Güell de Barcelona. La foto està feta dia 5 de març,
en el viatge que feu en l'escola.

;- :.:. ::&:;&iMMBs&;i

2.- Aquí teniu en Joan GuaI i na Miquela Riutort, damunt el
Pont dels Suspirs, a Venècia (Itàlia). EI viatge el féren pel
passat novembre.
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LA TERCERA EDAT

Hi ha Ia tercera edat
i jo ja estic dins sa quarta.
Ja jug sa darrera carta,
sa memòriaja me falta
i ja caduca es meu cap.
Es savi em va dir ignorant,
cosa que jo no sabia
emperò des d'aquell dia
he estudiat tant i tant
queja he après s'avemaria,
es credo, sa lletania
i que va fer l'ESPERIT SANT.
Es clar, si sabés llegir
i escriure qualque cosa,
compondriaqualque glosa
cadadiadematí.
I així no seria estrany
que sortís un glosador,
jo nodicde Io millor
i Io que fes publicar-ho
a damunt Fent Carrerany.
Però Ia ignorància és sana,
l'ignorant està tranquil,
no té por d'embullar es fil
de sa troca quan debana.
A pesar d'ésser ignorant
una glosa te vull fer,
noble poble marier,
poble pagès i feiner
un poble quejo estim tant.

Un poble que el que vol
és tenir pau i unió
que ja no hi ha res millor,
com digué aquell glosador
que era en Nadal Ferriol.
Glosador com en Nadal
pocs n'hi havia dins Mallorca,
mai va dar cap passa torta
i a ningú mai va fer mal.
Era un home molt formal

que habitava dins Maria
i tothom que el coneixia
n'estava prou alabat.
Com ell no n'hi havia cap
per fer una poesia.
Les cançons que compongué
Ies feia sense pensar,
Ii sortien en parlar
sempre Ii sortien bé.
L'amo en Nadal Ferriol:
Mereixeu un homenatge.
Recordar Ia vostra imatge
és el que aquest poble vol.
La vostra absència mos dol,
emperòlapoesia
que vàreu fer cada dia
és Ia gran satisfacció
d'aquest poble petitó
que s'anomena Maria.
Maria de Ia Salut
sempre se'n recordarà.
Sempre, d'en Nadal, dirà
que era un home molt agut
que sabé aprendre totsol
de fer bona poesia.
Digau, veïns de Maria,
VISCA EN NADAL FERRIOL!

Maria de Ia Salut, a lOde maig de 1997
ES PADRÍ DES PLA
(Aquesta poesia es recità eI dia 10 maig a
lafestade l'aniversari de Ia terceraedat)

LES OBRES DE LA PARROQUIA
Si, amics; les obresja estan en marxa.

Tot el que hem anat parlant i projectant durant aquest darrer
any, ara arriba Ia seva hora. Amb el Consell de Pastoral
Parroquial hem anat discutint i mirant els diferents projectes
i pressuposts de les obres, fins a trobar, el projecte, que
segons eI nostre criteri, és el millor, i el que més ens convé.

A continuació vos donam detall del cost dels
projectes:
Electricitat: 4.618.444. Pintura: 2.055.984. Restauració
de Ia Mare de Déu: 300.000. Megafonia: 445.000.
(Inclouen IVA)
El Bisbat de Mallorca ens ha fet un préstec de vuit milions
de pessetes, a tornar en 10 anys. Esperam però que entre
tots anem aportant el nostre granet d'arena, idees, col
laboració i tot el necessari per poder arribar a aquesta xifra.
Sija voleu fer ingrés o donatiu per les obres ho podeu fer
directament o pel banc.
EIs comptes corrents son (C.C.C.) són:

BANCAMARCH0061-0102-71-0050110218
SA NOSTRA 2051 -0034-10-448.337-37
LACAIXA 2100-0774-08-0100033811

Si ho feis a través del banc, indicau que el concepte
és DONATIU-OBRES. També si vosaltres feis declaració
de Ia Renta, podeu desgravar un 15% el vostre donatiu; en
aquest cas s'ha de parlar amb el Rector, perquè vos pugui
entregar factura del vostre donatiu. Si heu fet transferència
al banc, presentau el reguard que vos han donat. Si ho feis
directament demanau aquesta factura. Es un dret, per tots
aquells que els interessi, del qual ens hem de poder benefi-
ciar.

Esperam amb aquestes obres Ia millora i conservació
de l'església; per aquest motiu hi haurà una reunió infor-
mativa de les obres: Dissabte dia 7 dejuny a les 21'30 a
Can Gaspar donant més detalls de les obres i poder
respondre a les vostres consultes. Vos hi esperam a tots.

PereOliver.Rector
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RAeODELPOETj
A LA DELEGADA DEL

GOVERN CATAL^A CIRER
"El vol d'una coloma"

CxOlometa tu qui voles,

per damunt el firmament,
que els coloms tu consoles
i les duus coses molt bones,
a davant tota Ia gent.

Itotal 'illavamirant
aquesta coloma blanca,
que se'n va, volant volant
i recorr amb un instant
i tota Mallorca alcança.

A Ia mar, Ia lluna i el sol
llambretgen a dins el cel
i vos donau el consol
d'amor, de pau que conmou,
en mans del vostre govern.

Oh!,CatalinaCirer,
sou unajoiadivina,
si Ia llàntia s'apaga un dia
en una pobre poesia,
llum d'amistat vos daré.

Dins l'ermita de Llubí
per vós, jo aniré a resar,
dins Ia flor del romaní
que perfumen el camí
que al Crist vull abrçar.

RECORDANT EN LLUC MA-
TAS. POETAI ESCRIPTOR.

-Lesflors te demanen-

Lluc Matas per un favor

t'ho deman amb simpatia,
el matí amb sa frescor
mira les flors en redó
que s'esclaten d'alegria.

Criden Ia teva dolçor
d'amor i de poesia,

tu no les diguis que no
tal vegada Ia millor
te rendiran pleitesia.

Ara dins Ia primavera
les aus fan el niaró,
quan esclata Ia ponsella
i Ia rosa es tan bella,
volem de tu una cançó.

Quin aroma i frescor
fa el ramell de canari,
esperen d'un escriptor
poeta d'un gran valor
de Maria el vecindari.

Lluc no te facis dolent;
tens noblesa i cortesia
ets un poeta prudent
de bon cor i intel·ligent
fel's-hiunapoesia!!.

I així les flors miraran
tot el teu cor de bondat
i totes t'ho agraïran
i alegres t'abraçaran
Ia teva gran dignitat.

ADEU MAIG BENVOLGUT
-Recordant als mariers-

Un record sempre a Maria

del marierbenvolgut,
de flors i de poesia
primavera de Ia vida;
que el nostre temps s'ha perdut.

S'ha secada aquella flor
d'aquella hermosaponsella,
jo bé duc dins el meu cor
amb un perfumat ressò
d'aquell temps que era tan bella.

Tornarà Ia primavera
tal vegada l'any que ve,
tornarà aquella orenella

que mos canta tan alegre
dins el poble marier.

Si se mor Ia padrineta
0 se mor el padrinet,
per record una floreta
de lliris que ho és blanqueta
d'aquell pobrejardinet.

Sempre sia primavera
fins alhora de Ia mort,
oh! joventut que ets de bella
visca sempre dins ca teva
ramells d'amor i de sort.

Cantem a Ia nostra Mare
amb pau i devoció,
perque un any tal vegada
serà llarga Ia tornada
per resar una oració.

Joventut viviu unida
a dins Ia universitat
1 que Ia Verge Maria
vos doni força i energia
coherència i germandat.

Miquel Rosselló i Quetglas
Inca, maig'97
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L'OB.TECCIO DE CONSCIÈNCIA I LA INSUBMISIO. (i 2)

Benvolgut Bernat: Bon amic.
Tornam a tenir una molt bona ocasió de comunicar-

nos a través d'aquestes lletres. Aquest darrer mes no he
sabut res teu. Si bé és cert, quejo em vaig comprometre a
contestar les qüestions que plantejaves sobre Ia insubmissió,
i també donar-te a conèixer quina és Ia postura que
l'església, des de les esferes de l'oficialitat, pensa.

Com molt bé tu deus saber, l'insubmís, és aquell
que es nega a realitzar el servei militar obligatori i Ia
prestació social substitutoria; de bon començament et diré,
Bernat, que jo no conec gaire aquest punt, i no en conec
cap personalment.

La insubmissió és Ia denúncia de Ia situació social
legalment establerta, Ia qual, amb l'excusa que és un fet
necessari, crea una organització militar, Ia producció i
mercat d ' armament i una actitud violenta que va més enllà
deljustificable, provoca actituds de violència i resta forces
als vertaders mecanismes per Ia
pau. ^

La no cooperació es
converte ix en una forma de
resistència passiva, que
incompl in t el dret, en
determinades circumstàncies,
lluita per uns objectius millors.
EIs temes o objectius que defensa
l'insubmís, és l'antimilitarisme;
l'objecció de tipus polític, en el
sentit que adquireix una dimensió
social com a denuncia del siste-
ma; estratègia no violenta;
Refusar l'actual sistema de defen-
sa armada; oposició al servei mi-
litar obligatori i a Ia prestació social substitutòria (PSS).

Com veus, Bernat, hi ha una certa diferència entre
objectors i insubmissos. Sijo ara hagués de començar tot
el procés, em plantejaria molt aquesta opció de Ia
insubmissió. Ja sé que duu molt de problemes. Però també
pens que Ia feina que vaig fer com a objector, l'he feta
durant molt de temps, i Ia seguesc fent; perquè és una opció
de llarga durada. I també perquè pens que l'objecció està
creant una mà d'obra gratuïta a moltes institucions (si bé,
hi ha institucions que donen moltes facilitats a l'objector).
Aquestes se n'aprofiten. I com que no es compta amb una
bona informació dels drets i deures, jo diria que en algunes
ocasions s'estàexplotant l'objector.

Es veritat que també és injust Ia llei que preveu el
codi civil per ajutjar als insubmissos. El BOE 24/11/95
diu respecte al tema:
1.- AIs insubmissos al servei militar se'ls imposaran mul-

tes de 12 a 24 mesos (que equival a una quantitat econòmica
entre 144.000ptesilO.OOO.OOOdeptes),ialainhabilitacio
absoluta per temps de 8 a 12 anys.
2.- AIs insubmissos a Ia prestació social substitutòria, se'ls
imposarà multes de 6 mesos a 2 anys, més Ia inhabilitació
absolutade 10 a 14 anys.
En els dos casos, Ia inhabilitació absoluta inclou, no només
Ia privació per desenvolupar un càrrec públic, sinó també
Ia impossibilitat a obtenir beques, subvencions,....

En tots els casos, objectors i insubmissos estam en
diferència d'igualdats, respecte als que presten el servei
militar. Si et trobes a punt de cercar feina, acabats els
estudis, has d'esperar entre 1 i 2 anys i mig per incorpo-
rar-te, en canvi els militars, en pocs mesos estàs incorporat.
També Ia durada de Ia prestació és de 4 mesos superior en
els cas dels objectors. Mantenir una posició, defensar unes
idees, costa, et pot costar part del futur pròxim. Malgrat

tot ens n'hem d'alegrar que el nombre

/
dels objectors i insubmissos vagi pujant

_, gegantinament.L'any 1986eren4.995;
HT>K^ l'anyl995eren74.646.Tambeenshem

[̂ y d'alegrarquanveimladefensaquefan
col·lectius sencers a l'hora dejutjar un

/ I \ \ insubmís.
/ Jf \ Aquiemsorgeixunapregunta:ESPO-
V[ J/ A DEN JUTJAR LES IDEES EN UN
^U* u TRIBUNAL? La postura oficial de

l'esglésiaestàrecollidajaenelconcili
Vaticà Segon, en una de les seves
constitucions. El que defensa el Concili
és el valor de Ia consciència personal.
No valora Ia veritat o l'error dels
objectors. Sinó que tot el concili deno-

ta una clara inclinació per Ia pau. EIs bisbes espanyols
escriviren un document l'any passat «Constructors de Pau».
Aquest document (que per cert, Bernat, el trobaries molt
diplomàtic) exhorta i encoratja els joves com tu que
col·laborin activament en Ia construcció d'una societat
pacifista, lluiten, defensant i treballant pel be comú i al
servei dels més necessitats. També defensaelsjoves de les
manipulacions polítiques, ideològiques que poguessin ta-
par, encobrir Ia consciència moral. Però apart de tot el que
puguin dir els bisbes hi ha Ia postura i actitud que tingué
Jesús al respecte: El Déu-Pare, està a favor dels qui
construeixen un món de pau i germanor. Això és el que
més ens ha d'encoratjar.

El que sí es té clar per part de l'església és una opció
incondicional pel valor i Ia llibertat de Ia consciència. Que
s'ha d'estar prop dels qui defensen l'objecció com un dret
humà. En certa mesura és un avanç d'una situació ideal
d'una pau perfecta. No entén i condemna aquells que pensen
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que eIs objectors són uns il·lusos.
I com molt bé tu ja deus suposar no es té una postu-

ra oficial respecte als insubmissos; sí que es defensa a nivell
personal per teolègs i cristians.

El quejo pens és que al ser humà no se'l pot tractar
des de Ies imposicions de Ia força i del domini. Si és veritat
que tota persona s'ha de plantejar en qualque moment de
Ia seva vida donar un temps, un servei, una dedicació als
altres humans, perquè tots ens hi podríem beneficiar. Ara
bé, també se'm planteja que aquest temps, servei s'ha de
donar sense distinció de sexes, a tots ens afecta que el món,
Ia societat, el nostre poble vagi progressant amb l'ajuda
de tots. Malgrat tot pens que Ia persona està disposada a
l'ajuda mútua i a Ia cooperació desinteressada, des de el
seu ser. Tots volem, necessitam fer alguna cosa pels altres.
Sentir-nos útils.

Es cert, benvolgut Bernat, que està passant un poc
de moda tot aquest tema, sobretot perquè està més legislat.
Però no està passat de moda que hi segueixi havent-hi
conflictes entre països e intrapaïsos, i podem dir que les

armes i els militars són Ia solució (?). Tampoc podem dir
que els objectors ho solucionem, no és el nostre objectiu,
però des de les ONG (Organitzacions No Governamentals)
s'ha creat, es va creant un clima de solidaritat que mai
havia existit com existeix en el nostre temps, entre pobles
i cultures.

El nostre repte, ija acab, és educar des de les nostres
possibilitats i mitjans per Ia pau, des de l'infància, a les
escoles, a l'Esplai, a ca nostra. Perquè pau no es absència
de guerra.

Esper haver satisfet el teu desig i aclarit un poquet
les teves idees, i Ia situació que vius de declarar-te objector
i plantejar-te Ia insubmissió. Sigui quina sigui Ia teva pos-
tura,jo estic amb tu i et recolzaré amb el que em demanis.

Bon amic, fins prest. Esper que aquest estiu, que ja
s'acosta puguem passar qualque estonajunts i seguir
aprofundint sobre temes tan interessants. Sija en tens algun
de pensat fes-m'ho arribar.

Salutacions als teus familiars.
Att. Pere Oliver.

ES REALMENT EL PEIX EL OUE IMPORTA?

Aclaracions a en Miquel Oliver.

Primer de tot, i abans que se m'oblidi, no amagueu
Ia màquina d'escriure, no deixeu d'airejar les vostres
opinions, pensau que ajudau a crear opinió i que del debat
en surten les idees. A més, mentre tengueu aquesta "Xispa"
que us ajuda a agafar Ia màquina, podeu estar tranquil,
encara teniu salut i força, esper que per molts d'anys.

Respecte a Ia independència de Ia revista i al caire
que segueix, sols vos puc dir que els únics responsables
del que es publica són els autors dels articles, i el Consell
de Redacció de I'editorial i el bullit de notícies. Ja ens
agradaria que hi hagués més col·laboracions, opinions,
comentaris, i poder tenir una revista més plural, però això
no és possible de moment i molts dels que se queixen de Ia
parcialitat de Fent Carrerany, ben poc fan per rompre
aquest tòpic, no és el vostre cas.

Amb una cosa que no estic d'acord del vostre escrit,
és quan endossau al "president" l'autoria de l'article de Ia
"setmana tràgica" dels secretaris; l'autor és en Miquel
Morey i Mas, no el president de Fent Carrerany. Se que és
difícil, però s'han de separar les persones del càrrecs. En-
cara ara no entenc com pot haver molestat el més mínim Ia
crònica, més o manco real, d'aquells fets, (i sé que n'ha
emprenyat a més de dos). Allò és el retrat fidel d'una realitat,
no anirem ara a analitzar el perquè va passar, però el cert
i segur és que va succeir. Vaig creure convenient informar
al poble d'aquell fet i així ho vaig fer. Vos trobau que és un
còmic saineter, potser sí. De Ia meva part sols puc donar
l'enhorabona als autors del guió, jo sols vaig relatar uns

fets que passaren a Ia Casa de Ia ViIa.
Al tema de les subvencions, Ii he donat moltes voltes

al que deis, però Ia nostra crítica no està sols encaminada
a Ia no concessió de doblers per part de l'ajuntament.
Nosaltres, (l'Associació Cultural Fent Carrerany), ens
queixam de Ia manera com s'han repartit. Creim que no
s'ha fet seguint el reglament que entre totes les associacions
del poble aprovàrem, i aquí és on punyim. Amb això ens
sentim estafats i enganats, no només ens importen els diners,
també volem que les coses se facin de forma correcta, i si
s'aprova un reglament s'ha de complir. Nosaltres creim que
no s'ha complit i Fent Carrerany n'ha sortit perjudicada,
què hi farem?.

Enguany hem comprat unes xerxes ben grosses i
espesses, ja veurem si tornarem a passar per malla.

Una abraçada.
Miquel Morey i Mas
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PASSANT L'ESTONA A... LA VELLA DIXIELAND (NEW ORLEANS)

D e s p r é s
d'hores i hores de vol,
hores i més hores
perdudes per distints
aeroports, tots iguals
i tots distints, amb un
tràfec de gent que ca-
tnina de pressa per
passadissos amunt i
avall, sotmesa al ritme
frenètic dels altaveus
anunciant arribades i
sortides de vols als
llocs més insospitats,
alguns molt allunyats
i s i t u a t s a països
exòt ics , d 'a l t res
d i s t an t s escassos
centenars de
quiolòmetres,... un va
ar r ibar a New
Orleans, Ia capital de
La Louisiana, territori nordamericà del GoIf de Mèxic,
creuat pel riu Mississipí, el més llarg del món segons ja
ens ensenyaven a les escoles de Ia nostra infantesa.

Territori pantanós, solcat per cenetenars, o millor
dit, milers de rierols, pantans, boscos intransitables;
caimans, molts caimans, de totes les mides, i cocodrils, i
més cocodrils, i mil ocells exòtics, multicolors, i molts
cotxes amunt i avall per autopistes immenses, rectes, in-
acabables.

Territori de p lanura , l 'elevació més alta té
escassament 350 metres, tota una muntanya!; però que
sorprèn per Ia quantitat de torres metàl liques dels pous de
petroli. Al llarg de les vores del riu Mississipí, refineries
enormes, amb vaixells cisterna carregant tones i més tones
de petroli i benzina refinats, que tot solcant el riu trans-
porten l'energia als indrets industrials d'arreu. El riu és un
trànsit continu de vaixells pétroliers, gavarres transportant
els materials més diferents, empeses per unes potents
màquines semblants a les dels pràctics dels nostres ports,
i adesiara alguns vaixells de factura antiga, moguts per
pales a popa, com els de les pel lícules, transportant turistes,
cap a una passajada riu amunt i avall.

El nom popular de DIXIELAND ve del fet que,
abans, els habitants de New Orleans parlaven només
francès i eIs bitllets de banc estaven impresos peruna ban-
da en francès i per l'altra en anglès; els bitllets de 10 dòlars
portaven per una banda DIX i per l'altra TEN; com que
els angloamericans no ho sabien pronunciar bé, en deien
dels bitllets: Dixie, i per tant del país en deien: DIXIE-

LAND.
La història de La Louisiana està lligada a aspectes

molt coneguts de Ia vida nordamericana: les plantacions
de cotó i de canyamel, l'esclavatge dels negres, Ia Guerra
de Secessió, i, actualment, el petroli.

Trepitjar les cases senyorials que hem vist a les pel
lícules americanes: Allò que el vent s'endugué, Arrels, en-
tre les més destacades, causa un impacte emocional. Es
l'autènticahistòriade sofriment i misèriadelsesclaus negres
obligats a treballar les plantacions de cotó, actualment molt
minoritàries, i substituïdes per canyamel, o abandonades i
ocupades per pantà i bosc.

Aquell territori des de 1682 va ser explorat i ocupat
per França, donant-li el nom de La Louisiana, en honor
del rei francès Lluís XIV. Després va ser venut per Napoleó
als USA, l'any 1803, aI preu de 25 cèntims l'hectària.
Posteriorment i per un breu període de temps fou adminis-
trada pels espanyols, però no deixaren cap empremta, amb
l'excepció d'alguns noms de carrers, aspecte administratiu
únicament.

Amb l'abolició de l'esclavatge, que aquest territori
cal recordar que defensava de Ia manera més crua, ja que
era mà d'obra segura i barata, aquest territori va entrar en
decadència econòmica, que va durar fins que es descobrí
Ia gran riquesa del petroli, tornant-li Ia vida frenètica.

Tres aspectes podem destacar de Ia població actual :

a.Els CAJUN, de raça blanca, descendents dels
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francesos expulsats del Canadà, que conserven encara
mínimament un francès "patois", i que es dediquen
majoritàriament a l'agricultura i a Ia indústria turística fent
circuits pels pantans; mantenen el seu folklore, les seves
festes i són de religió majoritàriament catòlica.

b. EIs CRIOLLOS que són blancs, de procedència
ancestral hispana, de Centramèrica i Sudamèrica, que estan
totalment americanitzats; són els que han donat impromta
a Ia cuina, les salses, molt i molt picants. CaI destacareis
plats més típics de Ia cuina criolla: el "Po-Boy", menjar de
pobres; Ia "Jambaloya", que consisteix amb gran quantitat
d'arròs mesclat amb carn, pollastre, peix i marisc i ben
amarat de salsa; les sopes d'arròs, les gambes i moltes
espècies picants i eIs crans, que són Ia gran atracció de Ia
cuina de Louisiana, cuinats de moltes maneres.

c. La POBLACIÓ NEGRA, majoritària al país, el
62% deI total, descendents dels esclaus, que estan pertot
arreu, ocupant lIocs de responsabilitat laboral i adminis-
trativa. L'aIcalde és quasi bé sempre de raça negra, amb
igualtat de condicions civils, però ... pocs mulats, poca
mescla.

I Ia música. Tot New Orleans està impregnat de
música, de ritme, de sabor de salsa. La música CAJUN,
semblant al country, amb molt de ritme, que fàcilment se
t'enganxa; que te Ia trobes per tot arreu: places, carrers,
locals, voreres, vora el riu, alsjardins.

Però per sobre de tota Ia música... el JAZZ. La
Louisiana i, sobretot, New Orleans és, essencialment,
JAZZ. Jazz del bo, de l'autèntic, tocat en llocs que no han

estat modificats fa dècades, alguns amb més d'un segle, i
que orgullosament anomenen locals "dedicated for the
preservation ofjazz". Entre els més autèntics s'hi troben:
Preservation HaIl, Maison Bourbon, Pat O'Brian, Can Can,
i tants altres que un recorre nits i més nits per assaborir
aquest ritme espiritual i profund que sense adonar-te
t'enganxa.

Un país que reviu una nova força econòmica; que té
una de les més grans reserves de petroli del món. Allò sí
que són reserves. Un vegada que han trobat el petroli
tanquen els pous i consumeixen i refinen el que importen
dels països àrabs. Així tenen reserves que utilitzaran quan
els altres l'acabin. Tan sols durant Ia Guerra del Golfen
varen obriruns quants perpoder mantenirel ritmeproductiu
del país, i no crear alarma i inflació als USA. Al final de Ia
guerra els tornaren precintar i tornen a ser reserves.

Tota Ia vella DIXIELAND, New Orleans, gira al
voltant del turisme, el jazz, el sucre i eI petroli, sense cap
dute valors econòmics de futur.

Antoni Gelabert Mas
Barcelona, abril-97

PD: En una vorera del riu Mississipí, al sud de Ia ciutat de
New Orleans, hi ha atracat i podrint-se el portaavions
DEDALO. El recordau? Es aquell artefacte que els
americans varen regalar a Franco, quan a ells ja no els
servia, i que aquí fou explotat propagandísticament com
eI "potente buque insignia de Ia armada".
Déu meu !

ACTA DE LA SESSIO PLENARIA
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 3 DE
MAIG DE 1997

REGIDORS QUE HAN EXCUSAT LA SEVA
ASSISTÈNCIA:

D. ANTONI MULET CAMPINS.
D. JAUME MESTRE LLOMPART.

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ES ADIENT,
DE L'ACTA DEL PLE ANTERIOR.
S'APROVA PER UNANIMITAT.

SEGON.- RECTIFICACIÓ DEL PUNT VUITÈ,
REFERENT A "APROVACIÓ D'OFERTA
D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 1.997", DEL PLENARI
CELEBRAT EL DIA 21 DE MARÇ DE 1.997.

El punt vuitè s'ha de rectificar i per tant deixar sense
efecteja que no hi ha cap oferta d'ocupació pública, no hi
ha creació de nous llocs de feina tan sols es cobrirà
interinament una plaça d'auxiliar de policia local ja que el

funcionari que té Ia plaça va demanar l'excedència.
S'APROVA PER UNANIMITAT.

TERCER.- RENDICIÓ DE COMPTES DE BATLIA.
La Regidora de Cultura i Educació, Sra. Bergas Frau

posa en coneixement del Plenari que el dia lOde maig es
presentarà a Ia Capella Fonda a les 21'30 hores un llibre
de Alex Volney titulat "Tonina 1900", Ia presentació Ia
farà Jaume Santandreu. Per altra banda, també Ia regidora
de Cultura manifesta que el proper dia 18 de maig es
celebrarà a Maria de Ia Salut Ia Diada dels Grups d'Esplai
de tots els pobles de Mallorca, s'espera que hi haurà uns
quatre mil infants al poble. Entre els actes de Ia Diada hi
hauràjocs a sa Plaça, al Polisportiu, al carrer nou, a Ia 13
hores està prevista Ia celebració d'una Missa a Ia plaça, i a
les dues hores el dinar.

La Sra. Bergas també manifestà que Cadagua
instal·larà grifons a diferents punts del poble perquè els
infants puguin beure i per tots els carrers on hi hagi infants
no circularan els cotxes.

El Sr. Batle comunica al Plenari que el dilluns dia
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28 d'abril es va reunir el Tribunal Qualificador per triar el
nou policia local interí, l'elegit és José A. Blanco Gómez,
el qual tan sols està pendent d'esser donat d'alta.

El Sr. Batle també comunica al Plenari que el proper
vuit de maig a les dotze hores tindrà lloc l'obertura de
pliques del Programa d'Acció Especial corresponent a l'any
1.997.

Per altra banda el Sr. Batle comunica que Ia propera
setmana es convocarà un PIe Extraordinari per resoldre
les al·legacions presentades al Pressuposts pel Regidor,
Jaume Mestre Llompart, del Grup Municipal Independents
de Maria.

El Sr. Batle també dóna compte al Plenari de Ia re-
unió informativa que es va celebrar a Ia Mancomunitat
des PIa, on es tractaren els següents punts;

* EIs preus del servei de recollida de fems s'han
duplicat degut a l'incineradora, també comunica que en el
mes de juny o juliol FOCSA acaba Ia contractació del
servei. Per tant s'haurà de fer una nova contractació amb
un nou plec de condicions, els dos tractors i els dos xofers
passaran a Ia nòmina de Ia nova empresa. El Sr. Batle
manifesta que es vol exigir a Ia nova empresa que els dies
de mercat es desplacin als pobles per fer net i buidar les
papereres. El Sr. Batle proposa que es presenti un escrit al
nou concessionari perquè els diumenges faci recollida de
fems, i per Ia compra d'una màquina per fer net els carrers.
El Sr. Batle comunica que Maria ha demanat 15 papereres.

* Oficina tècnica urbanística, es va acordar xerrar
amb el Consell Insular i amb el Govern Balear. El Consell
Insular deixaria un tècnic per si les empreses han de fer
projectes d'ampliació i el Consell pagaria al tècnic. També
xerraren amb laConselleriadeFomentpersideixassin un
Arquitecte. Tècnic i Arquitecte estarien a Ia Mancomunitat
però fora cap cost per Ia mateixa. El Sr. Batle posa per
exemple els problemes que tenen eIs bars per traspassar-
se a un fill o un altre, Ia necessitat del projecte i els doblers
que suposa per tant amb aquesta Oficina Tècnica Urba-
nística, el tècnic i l'Arquitecte farien els projectes i
informarien i l'Ajuntament donaria els permisos.

Abans de acabar el Sr. Batle dóna comptes al Plenari
de Ia Granja d'Es Pujol, Ia qual es podria cedir i fins i tot
donar a l'Ajuntament segons qui sigui el propietari.
QUART- PRECS I PREGUNTES.
No hi ha cap prec ni pregunta a fer.

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
EXTRAORDINÀRIA URGENT CELE-
BRADA PER L'AJUNTAMENT EL DIA
8 D'ABRIL DE 1997.-

REGIDORS QUE HAN EXCUSAT LA SEVA
ASSISTÈNCIA:

Da. FRANCISCA BERGAS FRAU.

D. ANTONI TORRENS CASTELLÓ.
D. JAUME MESTRE LLOMPART.

PRIMER.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE
L'URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
El Sr. Batle explica que les causes que han motivat Ia
celebració del PIe Extraordinari i urgent son l'aprovació
dels Plecs de clàusules administratives dels diferents
contractes d'obres, ja que aquesta documentació havia
d'estar presentada abans del dia 30 de març però com que
els Pressuposts de Ia Corporació per l'any 97 no es varen
aprovar fins dia 21 de març, el Consell el passat dia 7
d'abril ens va autoritzar a presentar Ia documentació abans
del dia 20 d'abril.

La Sra. Castelló vol que consti a l'Acta que el dissabte dia
5 d'abril s'havia de celebrar PIe ordinari i per tant aquests
punts s'haguessin pogut tractar en el PIe ordinari.
El Sr. Batle diu que fins dil luns dia 7 d'abril no varen sa-
ber Ia resposta del Consell.

SEGON.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ES ADIENT,
DE L'ACTA DEL PLE ANTERIOR.
Demanat per l'Alcalde si hi ha observacions a l'esborrany
de l'Acta anterior, hi ha les següents observacions; per part
de Ia Sra. Castelló vol dir que en l'Acta anterior abans de
començar l'ordre del dia allà on diu "que I i varen oferir
Martí Serra i ell es va negar a ser Secretari" vol fer cons-
tar que l'oferiment no va ser pel PIe de dia 21 de març sinó
que va ser anterior.

Per altra banda el Sr. Mulet vol fer Ia següent observació
en el punt sisè allà on diu "tres vots en contra", vol aclarir
que eren tres abstencions.

També s'ha de corregir l'error material del punt novè ja
que allà on diu "Sr. Antoni Mestre" hauria de dir "Sr. Jaume
Mestre".

Les observacions s'aproven per unanimitat, al igual que
l'Acta del ple anterior amb les observacions ara esmentades.

TERCER.- APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE D'OBRES DE CONDICIONAMENT DE
CAMINS RURALS "CAMÍ D1ESTABLITS DE
DEULOSALV" I CONDICIONAMENT DE CAMINS
RURALS DE LA VESSANT NORD ISUD DE MARIA
DE LA SALUT, MITJANÇANT SUBHASTA URGENT
AMB PROCEDIMENT OBERT, INCLOSES EN EL
PLA D1ACCIO ESPECIAL PER L1ANY 1.997.

S1APROVA PER UNANIMITAT.



Juny, 1997 FENT CARRERANY - 23(135)

QUART.- APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR ELS
SEGÜENTS CONTRACTES D1OBRES: "MUR DE
CONTENCIÓ CARRER SES VENES",
"PAVIMENTACIÓ CARRERS N1ONOFRE I CUCO",
"OBRES ADDICIONALS VIALS I DOTACIÓ DE
SERVEIS" I "RECONSTRUCCIÓPARETCARRERDE
SES VENES", mi t j ançan t subhasta urgen t amb
procediment obert, incloses en el PIa d'Obres i Serveis per
l'any 1.997.

S'APROVA PER UNANIMITAT.

CINQUÈ.- APROVACIÓ DE LES BASES DE LA
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER COBRIR
UNA PLAÇA D1AUXILIAR DE POLICIA LOCAL EN
CARÀCTER INTERÍ.

S'APROVEN PER UNANIMITAT.

SISÈ.- SOL·LICITUD DE CATALINA PONS BESTARD
PEL RECONEIXEMENT DE COMPTABILITAT DE
L'EXERCICI DE L'ADVOCACIA.

S1APROVA PER UNANIMITAT.

SETÈ.- PRECS I PREGUNTES.
No hi ha cap prec ni pregunta a fer.

POETA EN BICICLETA

dia 29 de juny

ales21'30hores

AL PATI DE L'ESCOLA DE
BAIX

Organitza: Associació Cultural
Fent Carrerany
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