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I EDITORIAL I
Ésja quasi un tòpic a Ia nostra revista, en arribar el

temps de l'estiu, parlar dels estudiants. Per què? Idò
perquè han acabat una llarga etapa. Per a alguns, aquesta
ha estat profitosa i comencen un temps de descans,
relaxat, temps per dedicar a altres quefers sense Ia
urgència que marca un horari o un programa. Altres no
han tengut tanta sort o no han sabut o pogut aprofitar el
temps: per això l'estiu serà una continuació de l'hivern.

Però a Maria hi ha altres activitats que també es
fan notòries: les recol lectores i tractors comencen una
frenètica activitat recollint l'anyada, petita anyada
enguany a causa del desordenat règim de pluges que
hem tengut durant l'hivern i primavera.

I no pot mancar fer referència a les diferents
activitats culturals, artístiques i esportives que durant
l'estiu tenen lloc al nostre poble o fora d'ell, però amb
protagonistes mariandos: Fent Carrerany dóna el sus amb
l'espectacle "Poeta en bicicleta", i continuarem tot l'estiu
amb tots vosaltres amb els números d'agost i setembre,
altres preparen una escapadeta, n'hi ha que van de
colònies, començarà Ia natació a Ia piscina, així com el
futbolet al polisportiu, l'ajuntament organitzarà unes altres
jornades culturals i esportives, Es Rebrot durà els
rebrotins d'acampada,...

Amb poques paraules: Maria és un poble que és
mou, i qui no participa és perquè no vol.
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EXIT DEL POETA EN BICICLETA DE GOM TEATRE,

EIs actes culturals sempre han de lluitar contra
les adversitats, aquesta vegada es va coincidir amb el
segon partit de Ia promoció del Mallorca. Però així i
tot més de 40 persones deixaren Ia comoditat del sofà
de casa per acostar-se a l'escola de baix i gaudir durant
una horeta de l'espectacle POETA EN BICICLETA,
qE GOM TEATRE
escenifica amb home-
natge a Guillem d'Efack.

Ja sabíem de l'èxit
d'aquest muntatge, però
els de GOM venien a
Maria amb un parell de
baixes, els faltava un
músic i un actor, per
aquest motiu l'espectacle
havia sofert alguns canvis
per tal d'adaptar-lo a les
circumstàncies. Així i tot
va esser un èxit, al final
tot el públic acompanyava
els músics marcant el
ritme amb les mans i
també part icipant de
l'espectacle i ajudant a

passar una part de rosari.
EIs membres de GOM

TEATRE, s'hi trobaren
molt bé al nostre poble i
varen destacar l'escenari,
els va agradar molt el pati
de l'escola. Es una llàstima
que no s'hi facin més actes
en aquest espai.

Fent Carrerany vol
agrair a Ia Caixa de
Balears SA NOSTRA les
facilitats donades per
finançar aquest espectacle
i a l'Ajuntament de Maria
per les gestions fetes per
aconseguir els focus.

Tots els que s'ho
perderen, els volem ani-

mar a que vagin a veure aquest espectacle aprofitant
altres llocs de representació i si no esteis animats,
demanau consell a les persones que ho veren i segur
que vos animaran.

ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY

Aquí podeu veure els tres integrants de GOM TEATRE durant l'actuació
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DIA 20 DE JUNY, FESTA DE FIDE CURS A L1ESCOLA

El passat dia 20 de juny tingué lloc
una simpàtica festa de fi de curs a l'escola
de da l t . EIs a lumnes feren diverses
actuacions i Ia cosa acabà amb un petit
refresc amb coques fetes per les families i
refrescs i gelats que aportà l'APA.

El grup que anava a l'escola de baIl
de bot fent Ia seva actuació

EIs alumnes de cinquè i sisè, en un
moment de Ia seva actuació,
interpretant una cançó

EIs alumnes de karate,
durant Ia seva actuació
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EIs alumnes de 3 i 4 anys ballant un vals

EIs alumnes de 5 i 5 anys,
interpretaren La Caputxeta
Vermella

EIs alumnes de cinquè feren una escenificació
de Ia rondalla mallorquina "El Cavall del Rei"

Dos moments de l'actuació dels alumnes de segon.

-_*^i;'V
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••••••••PASSANT L1ESTONA
NAVEGANT PEL MAR GLAÇAT, AMB UN TRENCAGELS

Moltes vegades m'ha succeït que coses que un ha
llegit, o Ii han contant, són tan lluny del que un cada dia
veu, toca o contempla, que encara que dóna per segur que
allò és veritat Ii costa acceptar-ho o imaginar-s'ho, fins al
punt que Ii sembla increïble i fins i tot, en el fons del fons
del racó del cervell, un pensa que potser sigui mentida.

Segur que també més d'una vegada heu pensat això
mateix.

Queda molt lluny el Cercle Polar Àrtic, el casquet
polar nòrdic; són moltes hores de viatge, escales i més
escales fins que un arriba a un país blanc, pla, amb molt de
bosc i adesiara alguns poblets aïllats.

Fred; fa molt de fred a Finlàndia a l'hivern. En sortir
de l'avió, a Rovaniemi, capital de Ia Lapònia, Ia tempera-
tura sol ser inferior als -25 0C. Aquell dia era de -27 0C; sí,
ho heu llegit bé, vint-i-set graus sota zero. Però no ho
sembla, és un fred sec que ben tapats és suportable sempre
i quan un s'estigui movent constantment.

Sortint de Barcelona cap al migdia, un arriba a l'hotel
de destinació cap a les 3 h de Ia matinada del dia següent, i
si un té Ia sort de tenir una nit clara, pot veure, i així fou, el
cometa HALE-BOP en tot el seu esplendor. I si Ia nit és
clara comja he dit, també pot succeir que aparegui alguna
Aurora Boreal, de pocs minuts de durada, una llum de
color blau verdós, unes petites flamarades, un espectacle
únic, que difícilment un torna a tenir l'ocasió de contem-
plar altra vegada en tota Ia seva vida.

Amb una moto de neu un pot fer llargues passejades
per sobre mars i rius gelats, i contemplar adesiara una
família que ha sortit a pescar en un mar o riu gelat, és tot
un espectacle !. En general Ia moto de neu és conduïda pel
cap de família, i assegut a darrera hi sol anar el fill o filla
gran, i arrossega una espècie de sidecar o remolc, on hi ha
Ia mare i un o dos fills més petits ben tapats amb mantes, i
si Ia família ja té fills grans o amb nòvia, aquests solen
anar amb una moto per a ells sols. Arriben allà on únicament
ells saben -a un estrany Ii sembla un paisatge del tot igual-
descarreguen els paquets i les carmanyoles amb el pic-nic,
i ho col loquen al costat de Ia moto. El cap de família, amb
els fills, camina uns pocs metres i amb una barrina llarga
de més d'un metre i mig, fa un forat al gel i pel forat hi
passa un fil de nylon amb un ham i esquer fermat a un
tronc situat perpendicular al forat i posat a sobre el gel;
caminen uns metres més i tornen a repetir el mateix, fins
que han fet cinc o sis hams pescant. De tant en tant pugen
els fils i treuen un peix d'uns 20 o 30 cm. que cueja molt i
el tiren al sarró; tot això fins hora de dinar, i a Ia tarda
tornem-hi torna-hi unes hores més i després cap a casa
falta gent. Així passen els diumenges, si fa bon temps, una
gran quantitat de famílies; perquè si fa mal temps, cosa
freqüent, no treuen el nas per res.

Una altra diversió dels joves és sortir a fer esquí de
fons o a patinar per sobre el riu gelat, als indrets on és
permès; és a dir, on hi ha seguretat total,ja que sempre hi
ha zones on el gruix de gel no suporta un pes determinat i
corre el perill d'enfonsar-se, accident que cada any es
repeteix, causant Ia mort segura de l'accidentat, que mor
per congelació quasi immediata.

El mar dels països nòrdics està gelat Ia major part
de l'any i per navegar-hi ha de ser amb un vaixell trencagels.
Quan un passeja, corre o va amb una moto de neu per una
planura immensa, on no es veu el més enllà, tot és blanc, Ii
costa acceptar que està damunt el mar gelat. Es com si un
experimentas el miracle de caminar sobre les aigües, com
a les Sagrades Escriptures.

Però Ia realitat es transforma quan a Ia llunyania
veus un vaixell que xini-xano s'acosta per enmig de Ia gran
planura blanca, i que quan es troba a pocs centenars de
metres, notes unes vibracions intenses i que el terra, bé el
terra-gel, tremola, es clivella i s'obren grans escletxes.

Aquesta és Ia sensació que un experimenta abans de
pujar-hi. Una vegada a dalt, i quan el vaixell comença a
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navegar lentament, el renou és impressionant mentre tren-
ca el gel, una bòveda de més d'un metre i mig de gruix que
s'esberIa provocant grans esquitxos d'aiguaque banyen Ia
proa. A popa queda una llarga estela de trossos de gel que
es mouen i es capgiren i que floten en un mar d'aigua
remoguda.

El renou, el tremolor, les sotregades, els moviments
bruscos que un nota així com avança, és una experiència
única, inoblidable; mestrestant un contempla una planura,
inacabable i monòtona. Aquest vaixells per poder avançar
tenen una maquinària que consumeix Ia quantitat d'energia
de 24 hores d'una ciutat com Inca, en un sol dia de
navegació. Malgrat tot, aquests vaixel ls estan en
funcionament durant bona part de l'any, ja que són im-
prescindibles per mantenir oberts eIs ports deI països nòrdics
i poder abastir-los, assegurant d'aquesta manera el tràfic
marítim.

Una visita a una granja de cans de raça husky, és un
espectacle no únicament visual, sinó també acustic,ja que
no s'aturen de lladrar amb tot mena de tons i llargada del

lladruc; però bé, al cap de pocs minuts un ja s'hi ha
acostumat. Quan un puja a d'alt d'un trineu estirat per 5 o
6 cans i fa unes quantes voltes per un circuit d'un pocs
kilometres a tota velocitat experimenta una vivència sen-
sacional que produeix acceleraments del corperuns minuts.

I per acabar d'arrodonir-ho, una visita a una granja
de Rens. Fer una passejada amb un trineu estirat per un o
dos rens és també un espectacle inoblidable, molt més
plàcid que l'anterior, però igualment de gran intensitat emo-
cional.

Tot això és el que dóna de si un diumenge de sol
brillant i cel claríssim, a-15"C, alacapitalde laLapònia,
en ple Cercle Polar Àrtic, molt a prop d'on viu i treballa el
Pare Noel. Un el pot trobar al seu taller treballant les
artesanies pròpies del país, creantjoguines peIs més menuts,
fent propaganda de telèfons mòbils d'una marca molt
coneguda que fabriquen els finesos; és a dir amb plena
dedicació a preparar el llarg viatge del següent Nadal, que
el portarà a totes les case on hi hagi il.lusió, innocència i
una gran dosi de tendresa.

Antoni Gelabert Mas, Barcelona. Març-97

LLUIS LLACH, ENTRE NOSALTRES
En Lluís Llach ha tornat a ser entre nosaltres. Això

ha passat el darrer cap de setmana de Juny: el divendres
27, al Claustre de Sant Domingo de Pollença, el dissabte
28, a Felanitx i el diumenge 29, al Teatre Principal de
Palma.

Vaig assistir al primer dels citats concerts, a
Pollença. De Maria no era l'únic; poguérem saludar un
grapat de veïns, atrets per Ia bona música, Ia fina ironia i
el "savoir faire" del cantant empordanès.

Sobre l'escenari solament el piano i Lluís Llach, nu,
just amb l'acompanyament d'un nombrós nombre de
seguidors, mots d'ells moltjoves, als quals Llach dedicà
algunes de les seves cançons, que omplien de gom a gom
el claustre. Uns quants dies abans ja s'havien esgotat les
entrades.

Quan s'apagaren els llums i es feu fosc sobre
l'escenari, Ia lluna també féu acte de presència il·luminant
el campanar en una nit de temps incert.

El cantant de Verges estructurà el concert en diferents
apartats: cançons d'amor, de lluita, dels poetes, fugint de
Ies cançons més populars i conegudes per obtenir un
ambient més íntim i d'acostament al públic, cosa que
aconseguí sobradament amb aplaudiments a balquena.

Entre cançó i cançó no hi mancaren les anècdotes,
Ia història o el perquè de cada una d'elles. "Petit País" Ia
inicià sense cap preàmbul: qualsevol espectador podia iden-

Durant Ies dues hores que durà el concert
em sentí com si Ia nostra pàtria comuna,
els Països Catalans, existissin de veritat.

tificar Verges amb el seu propi poble o amb entelèquies
superiors prohibides. En canvi les "Corrandes de l'exili"
foren precedides d'un llarg preàmbul sobre Pere Quart,
amb sucoses anècdotes (Creix i no et multipliquis), i després
les cantà amb una força i un sentiment com mai no l'havia
escoltat.

A l'hora i mitja de concert intentà acabar però no el
deixàrem. Hagué d'afegir mitja hora més.

Lluís Llach diu que canta pel simple plaer de can-
tar. Desig que continuï, que nosaltres l'escoltarem pel sim-
ple plaer d'escoltar-lo. Però hi ha qualque cosa més: com
que també som un somiatruites, durant les dues hores que
durà el concert em sentí com si Ia nostra pàtria comuna,
els Països Catalans (Venim del nord, venim del sud, de
terra endins, de mar enllà), existissin de veritat, sense
entrebancs ni fronteres.

També afegí que en temps de foscor els poetes són
els que mantenen Ia flama encesa: així també ho entenc jo
i Lluís Llach, com a bon poeta que és, manté Ia flama dels
Països Catalans ben encesa.

Magí Ferriol
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SAXERRADETA AMB...
i ; _^

Són germans. En Pere té 30 anys i el seu germà
Xisco en té 27. Això del futbol ho duen a Ia sang. Des de
fa temps. Quan eren jugadors eren impetuosos, durs i no
es decantaven davant de ningú. I si havien de posar el peu
el posaven. Ara el que hi posen són altres coses, per tirar
endavant un projecte que al cap de quatre anys ha donat
uns resultats esplèndids. Il lusió i un bon sac de paciència.

Pregunta: -Quan començà el treball amb aquests al
lots?

Resposta: -Ja fa cinc anys que començàrem. Fou
l'any que el Barça guanyà Ia Copa d'Europa (això ho
remarca en Pere, que fins fa poc presidia Ia Penya
Barcelonista de Maria, mentre el seu germà, madridista
convençut, pensa que ben bé hagués pogut cercar una altra
referència). Llavors creàrem L'Escola de Futbol de Ia Penya
Barcelonista. EIs monitors eren en Joan Miquel Bergas,
en Damià Quetglas, en Guillem Ferriol, en Miquel Ferriol
i en Rafel Castelló. Començàrem amb al lots de 4 a 8 anys
i organitzàrem una lliga amb altres escoles del PIa. De fet
era com una competició escolar, ja que nosaltres
representàvem l'escola de Maria. Teníem dos equips. Uns
fins a 7 anys i un altre de 7 i 8 anys.

P: -Sempre heu estat els mateixos entrenadors?
R: -No. Ni els mateixos entrenadors, ni el mateix

sistema. Avui jugam representant el FC Marienc i els res-
ponsables també han anat canviant.

P: -I els resultats sempre han estat tan espectaculars
comenguany?

R: -No. Encara que l'any 93 ja tenguérem un equip
que quedà segon al Campionat del PIa. Aquests d'ara
sortiren el 93-94. Llavors tenien entre 5 i 6 anys. Fa tres
anys ja quedàrem primers a Ia lliga de futbolet. Són una
dotzena: Xisco Quetglas, Tomeu Carbonell, HaI Acharki,
Jaume Morro, Joan Roig, Biel Pons, Miquel Font, Miquel
Àngel Torelló, Tomeu Soler, Joan Mas, Miquel Tòfol
Genovard i Rafel Jordà. Són quatre anys de treballarjunts
per arribar a Ia realitat d'aquesta temporada. Mai no havíem

EN PERE I EN XISCO FONT
ENTRENADORS DE L1EQUIP DE
FUTBOL 7 CATEGORIA BENJAMINS

jugat tants de partits en una temporada. Entre tots n'haurem
jugat una quarantena. I només n'hem perdut 1 a Ia Lliga, 1
a Ia Lligueta de Campions i Ia Final!

P: -I l'any que ve seran els mateixos?
R: - No. Tots en no ser 2 o 3 canviaran de categoria.

I hauran de passar a futbol-11, a alevins.

P: -Això d'entrenar al lots tan petits requereix una
manera especial de fer les coses?

R: -EIs al lots en aquesta edat tenen una vitalitat
enorme i no tenen aturall. Per això Ia primera cosa que
se'ls ha d'ensenyar és Ia disciplina. Tot joc de conjunt
necessita d'una disciplina i d'un ordre que s'ha de mantenir.
Sinó, Ia feina no va enlloc. Pensau que durant Ia setmana
arribàvem a estarjunts més de 10 hores entre entrenaments
i partits. Tot s'arriba a fer pesat i monòton si no se té prou
mà esquerra per mantenir un ordre que permeti tirar
endavant. Han arribat a entendre que dins del camp
complien una funció col lectiva i que havien de sacrificar-
se pel conjunt, sense prohibir-los de realitzar accions
individuals si se'ls presentava l'ocasio,ja que tenien prou
qualitat per fer-ho. Les ganes de guanyar, l'estímul d'anar
primers hi ha estat sempre i és una cosa que no es pot
evitar, però estam molt contents de com han respost a les
nostres suggerències i els nostresconsells perseguiractuant
de manera conjunta.

P: -Es pot dir que estàveu preparats per assumir
aquesta responsabilitat de Ia manera més correcta possible?

R: -Quan començàrem a entrenarja ens ho vàrem
plantejar. No Ia teníem aquesta preparació tècnica. I hem
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hagut d'espavilar-nos. Hem hagut de cercar informació,
llegir llibres sobre preparació física adequada a Ia seva
edat, etc. També hem mirat de fer cursets per millorar els
nostres coneixements, però perqüestions de feina i d'horari
no ho hem pogut fer, però segur que ho farem tot d'una que
podrem.

P: -EIs pares i les mares dels nins vos han donat
una mà?

R: -Si. Han jugat un paper fonamental. S'han
interessat molt, ens han acompanyat als desplaçaments,
ens han animat sempre. Voldríem agrair públicament a un
d'ells, en Llorenç Genovard, "en Sito", Ia seva inestimable
ajuda.

P: -Jugar a futbol en aquesta categoria resulta
costós?

R: -I tant. Pensau que els únics ingressos que hem
tengut han estat les 5000 pessetes que cada pare ha posat
de Ia seva butxaca, allò que hem tret de les rifes per Ia
Mare de Déu, i l'ajuda de l'Ajuntament que ens ha pagat
les fitxes. Però si pensam Ia quantitat de partits que hem
jugat i que cada arbitratge ens costava 4000 pessetes ja
podeu veure que els comptes no surten. A mitjan tempora-
da vàrem haver de fer una altra rifa per comprar material.
N'Andreu Bergas i en Pau Colombram també ens han ajudat
comprant els xandalls per als al lots i els ho volem agrair.
I si hi ha una persona especial que cal citar és en Pep
Ferriol, el secretari del club. Sense ell, sense Ia seva feina
callada i constant, Ies coses serien ben diferents.

P. -Tornem a l'equip campió. Són realment tan bons
coms'hadit?

R: -Segur. Cinc anys de feina, creiem que ben feta,
un moment o altre donen el seu fruit. Hi ha un equip i això
hodiu tot. Tothomqueels havistjugarens hocomentava.

Quin equipàs que teniu! Hi ha hagut partits que ens han
vengut a veure més de dues-centes persones. Tenim dos o
tres jugadors que individualment no n'hi ha hagut de
semblants a Ia seva categoria. Han vengut observadors
d'altres equips a veure'lsjugar i sabem que s'han interessat
per ells. Però Ia nostra intenció és continuar amb aquesta
base d'equip per al proper any. Incorporant 7 o 8 jugadors
més, ja tendríem equip per, a Ia propera temporada, jugar
a categoria d'alevins.

P: -No heu tengut moments de tensió, amb els nins,
amb els pares o amb els espectadors?

R: -Si hem de dir Ia veritat, eIs qui pitjor es com-
porten són els grans, els espectadors. No és coherent que
un espectador o un pare d'un al lot es posi a insultar un
jugador de l'equip rival. Això diu molt poc a favor d'ell i és
un mal exemple per al seu fill . No podem oblidar que són
al lots, que són nins abans quejugadors que cerquen una
victòria.

P: -Teniu res previst per celebrar l'èxit d'aquesta
temporada?

R: -L'any passat anàrem a Port Aventura, però
enguany no podrem. Hem acabat el pressupost i encara
devem coses. Hem d'agrair als pares i mares dels nins el
viatge que ens pagaren l'any passat als dos entrenadors.
Enguany l'Ajuntament ens ha regalat unes plaques molt
guapes.

P: -I el futur?
R: -No sabem què passarà. La nostra intenció és

pujar amb ells de categoria. Però encara hem de resoldre
Ia qüestió econòmica. I per baix puja un altre equip que
amb els entrenadors Pere Mestre i Martí Bergas també
arribaran molt lluny. Segur.

Estan contents. Se'ls nota. Però alhora estan
preocupats. La feina feta se'n pot anar en orris si no hi ha
continuïtat. I jugar a futbol és car. Esperem, per al bé de
l'esport, que tot es pugui arreglar. Enhorabona!

MagíFerriol i Joan Gelabert
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EL RACO DEL POETA
A EN JOAN BUADES

-Noble i Humanista-

x

Es el cor d'aquest senyor
ple d'amor i humildat
tècnic en televisió,
altruïsta de distinció
i de sa dona enamorat.

Es que és tan suficient!
que dóna a tots alegria,
és estimat de sa gent
que ajuda en tot moment
al pobre que el necessita.

Qualsevol cosa per ell
en tot moment l'hi daria,
per bo me trec el capell
i si és necessari Ia pell
en tal cas l'hi donaria.

RECORDANT L'AMO
EN MARTÍ DE SON
MONJO, LA SEVA

DONA I EL SEU FILL
TOMEU

l^om puc deixar d'oblidar

que ereu per mi un gran veinat
noble com vos no n'hi ha
l'amo en Martí vos som clar,
un altre com vos no n'he trobat.

I també Ia vostra madona
jo molts d'anys Ia vaig tractar
era una dona tan bona
que aquí Ia vull recordar.

Donya Franciscà Sureda
que regava unjardí
replé de moltes plantes
dellirisijessamins
i un senyor que Ia mirava
que ereu vos l'amo en Martí.

I un bell ninet quejugava
a dins el mateixjardí
en Bartomeu que cantava
Ia lliçó del dematí
cap escola l'enviaveu
i ell no volia partir
quan una verga agafàveu
era com un terbolí,
era el primer de l'escola
quan se posava a llegir.

Un abraç l'amo en Martí
esperau-me en el cel
que allà tenim bon camí,
quejo també hi vull venir;
però no hi puc venir a peu ! !.

Per tots una oració
i que mos veiem a Ia glòria,
per tots serà una victòria
davant Déu nostre senyor.

AMEN..

A CATALINA MARTÍ
VANRELL

-Poema de despedida-

Perquè has fuita Catalina?

sense dir-mos a on vas.
Aquelles flors que tenies
s'han posades entristides
perque tu no tornaràs.

Catalineta Martí
eres gran treballadora,
tu feies de teixidora
i un temps me vares teixir
unacamisade lli
molt el·legant i hermosa.

Siguis flor de l'amistat
que sempre te vaig tenir
Ia verge en el teu costat
d'amor i de santitat
i en el cel esperam-hi.

A MIQUEL OLIVER I
ROIG

-Gran humanista i
intel·lectual-

Amic meu, tu que saps tant

i has corregut dins Ia vida
no te veig pel Carrerany;
te necessit nit i dia
per resar a l'Esperit Sant.

Miquel tu no tenguis por
surt de dins Ia llorigueni
si hem de fer un poc de guerraa,
Miquel contaràs ambjo
perquè tu ets un tresor;
tant en Ia mar com Ia terra
i jo, en que vagi cul a terra
encara em posaré a tò.

Quan bufarà de llevant
i faci una bona saó,
m'han dit que a n'es Carrerany
si no han tengut bon any
les pegarà aufegor
i ja no podrem cobrar
si no tenen un velló.
A on mos hem d'apel·lar?
així fort podrem xerrar
«tu com a bon escriptor»
i jo me quedaré amb so resar.

Inca , junyde 1997
Miquel Rosselló i Quetglas



Juliol, 1997 FENTCARRERANY- 11(147)

EURQPA, HQRITZQ DE LA NACIQ CATALANA

Quan Ia idea d'Europa va començar a construir-se, allà
cap als anys cinquantes, molts catalans que vivien en l'exili
interior (i també d'aquells que havien tingut pitjor sort i
havien anat a parar a l'exili exterior) hi veieren una guspira
d'esperança. Si algun dia s'arribava a fer possible aquesta
construcció d'Europa, necessàriament haurien de produir-
se niveIlaments que serien favorables als Països Catalans.
Hom pensava això en un context en què pràcticament tot
ens resultava desfavorable. Per això el catalanisme va cons-
t i t u i r el primer focus europeista en una Espanya
absolutament tancada sobre ella mateixa, autocràtica i
arcaica, absolutament inhomologable amb Ia resta del
continent europeu. D'alguna manera, el pensament català
va constituir el primer motor per a Ia difusió d'una idea
d'Europa encara ben trontollant en el conjunt d'un Estat
espanyol que hi vivia absolutament d'esquena.

Avui hi ha sectors que fan córrer una brama que no hauria
de fer-nos ni un mal esgarrinx i que, en canvi, té gent que
l'escolta. Segons aquesta gent, no té sentit eI nacionalisme
d'alliberament en un context nou, en què precisament allò
que es busca és Ia consolidació d'unitats superiors, com
ara Ia unitat europea.

Agnes HelIer, Ia sociòloga hongareso-nordamericana,
afirma exactament tot el contrari: és quan es consoliden
unitats de major abast quan Ia diversificació de les que no
en tenen tant, té més sentit. Es precisament en el context
de Ia construcció de Ia unitat europea que Ia llibertat de
nacions com ara els Països Catalans, Euskadi, Escòcia, el
País de Gal·les Flandes, etc., tenen més sentit. Si ens trobam
en camí de construir una Europa unida, per què no s'ha de
poderconstruir sobre les seves unitats naturals? Què hi fa,
que les unitats que configurin aquesta Europa siguin dotze,
setzeovint-i-cinc?

Per a nosaltres, actualment, Ia participació activa en Ia
construcció de Ia unió europea té diversos avantatges:

a. Per un costat, constitueix un canvi d'univers mental
diferent, deslligat del nacionalisme espanyol. EIs trets
d'identitat, Ia llengua, Ia cultura, les formes de vida,
l'economia, etc, de Ia nació catalana han estat reprimits i
sabotejats des del nacionalisme espanyol. Per això,
promoure estructures que l'entrebanquin constituirà un
element favorable per poder (aconseguir, d'una vegada,
una mica d'autocentrament. Per Ia (mala) educació rebuda,
per Ia (in)cultura que ens han imposat, tenim tendència a
veure'ns des de Ia perspectiva dels que es troben al centre
de l'Altiplà. La participació en aquest projecte anomenat
Europa ens pot sostreure d'aquesta visió esbiaixada de
nosaltres mateixos.

b. D'altra banda, veure'ns com a europeus pot crear uns

Lligams de solidaritat amb Ia resta dels nostres
conciutadans d'arreu d'Europa prou diferents del fet de
veure'ns des de Ia perspectiva d'un dels Estats-nació ja
constituïts,

A\
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c. Així mateix, treballar per Ia construcció d'una Europa
plural ha de facilitar precisament Ia diversitat. No està
encara gaire clar per quin model d'Europa s'optarà,
finalment. Probablement perquè hi ha molts elements de
tensió i molts estira-i-arronses que impedeixen de moment
Ia creació d'un model ben definit. Hi ha, de fet, tres models
que competeixen pel disseny d'aquesta Europa del futur:
una Europa que sigui una còpia del "melting pot" americà
(tots iguala ts i n ivel la ts tant cu l t u r a lmen t com
lingüísticament), una Europa basada en Ia uniformització
de cadascun dels estats ja constituïts (model francès) o
unaEuropa basadaen lescomunitats humanes que realment
Ia integren (aquest seria, òbviament, el nostre model ideal).

L'encaix dels Països Catalans dins l'Estat espanyol no ha
funcionat (no parlemja de l'encaix de Ia Catalunya nord
dins l'Estat francès!). Però sempre s'ha buscat, des d'una
perspectiva catalana, l'encaix amb Europa. Ara que s'està
construint Ia Unió Europea, hem de buscar Ia manera de
part ic ipar-hi directament, sense intermediaris que
generalment entrebanquen el nostre futur i Ia nostra
voluntat, amb intel·ligència i amb decisió.

Per aconseguir tot això, caldria també un recanvi nota-
ble en Ia nostra classe política, que, a Ies portes del segle
XXI, sembla que encara no hagi sortit del segle XIX.

Bernat Joan i Marí
Pres. d'Esquerra Republicana-Illes Balears i Pitiüses
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BULLIT DE NOTICIES
JOAN CLADERA, 3R CLASSIFICAT DE TIR DE
FONA

En Joan Cladera "de cas Pobler" es va classificar
3r al Campionat Escolar de Tir de Fona que se celebrà el
darrer cap de setmana del mes de maig. La competició es
va celebrar a Palma. Enhorabona Joan i a afinar encara
més lapunteria!

ASFALTAT D1ALGUNS CARRERS DEL POBLE
Si vos moveu un poc pels camins al voltant del poble

podreu observar com s'han arreglat alguns dels camins
que presentaven un estat deplorable: Banderola, de sa
Farinera, Deulossal, Infernets etc. I alguns de dins del poble:
pesador dels porcs, General Weyler, Ponent, també han
rebut o els estan preparant per ser arreglats.

MOLTA D'AFLUÈNCIA DE NINS I NINES A LA
PLAÇA DEL MERCAT

Si els capvespres, més bé a l'horabaixa, passau per
Ia Plaça del Mercat podreu observar Ia gran catefa
d'al·loteaque s'hi reuneix. Unsjuguenabasquet,els altres
aprofiten l'herba per fer un partit de futbolet, els més
menuts s'engronxen i tots s'ho passen d'allò més bé en un
espai que dóna per a molt. Només hi trobam a faltar algu-

CcOL-LEGIPÚRIJCrA^M^JO^
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na cosa. Fa calor, molta calor i no hi ha aigua. Seria possible
instal·lar-hi algun bevedor públic, alguna fonteta on es
poguessin remullar i calmar Ia set?

CANVIS DE PROPIETARIS AL POLISPORTIU
A partirde 1' 1 dejuliol el bardel Polisportiu canvia

de concessionari. Les germanes Martina i Maria Bergas
Morey s'encarregaran del bar i alhora del manteniment de
totes dels instal·lacions del polisportiu: piscina, pista de
tennis, camp de futbolet i futbol, etc. Ens han informat
que pensen fer menjars i servir de Ia millor manera possible
els usuaris de les instal·lacions. EIs desitjam molta sort.

REVISTA DE L'ESCOLA
L'escola de Maria ha publicat un nou número de Ia

revista que cada any treu al final del curs escolar. En aquest
número hi trobam una fotografia de cada un dels grups de
nins amb el seu mestre corresponent. Hi trobam també
una relació dels components del Claustre de Professors,
de l'equip directiu, dels membres del Consell Escolar, de
Ia Junta Directiva de l'Associació de Pares, així com una
cronologia dels principals esdeveniments del passat curs
escolar, acompanyada d'una bona col·lecció de fotografies
que resumeixen el que ha estat aquest curs 96-97. Al final
trobam una relació de les activitats extraescolars
organitzades per l'Associació de Pares.

CATÀLEG DE BÉNS IMMOBLES DEL NOSTRE
POBLE

A Ia convocatòria feta per l'Ajuntament per for-
marpartd'unaComissióquecataloguiels béns immobles
de Maria sembla que no s'hi ha presentat ningú. Això no
ha de ser motiu per tal que se nomeni una comissió d'experts
que de manera prou accelerada faci aquesta feina. Sabem
que ja hi ha algú que ho ha fet i pot ser un bon punt de
partida.. Tots hi sortirem guanyant si el nostre patrimoni
queda preservat.

NOUS LLIBRES D'EN JAUME SANTANDREU
El nostre amic Jaume Santandreu darrerament ha

estat notícia per partida doble. En primer lloc fou el llibre
escrit per Víctor Gayà El Sexe del Profeta, llibre biogràfic
basat en les seves confessions i que va moure un enrenou
de primera magnitud per les confessions que allí apareixien.
El Santandreu polèmic, punyent, provocador, però sincer
i honest fins als límits, apareixia clarament biografiat al
llibre de Gayà.. La relació que al Ilarg de Ia seva vida ha
mantingut amb Ia religió, el sexe, el món de Ia marginació
i Ia política, surt clarament explicitada i contrastada amb
noms i llinatges.
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BULLIT DE NOTICIES
El segon llibre Encís de Minyonia és una narració

del mateix Santandreu que guanyà el Certamen literari
Miquel Àngel Riera convocat a Manacor. L'escriptor na-
rra els primers anys de Ia seva vida amb l'estil peculiar
que el caracteritza en un llibre que és tota una delícia
narrativa.

OBERTA LA MATRÍCULA A L'INSTITUT DE
SANTA MARGALIDA

Hem rebut una informació de l'institut de Santa
Margalida amb el calendari de matriculació per al curs
97-98.

EIs dies 1,2 i 3 dejuliol s'ha de matricular l'alumnat
que ha de cursar 2n d'ESO.

Elsdies4,7 i 8dejuliol s 'hadematricularl 'alumnat
que ha de cursar 3r d'ESO.

EIs dies 9, 10 i 11 de juliol s'ha de matricular
l'alumnat que ha de cursar 4t d'ESO.

Elsdies 14i 15dejuliols'hadematricularralumnat
que ha de cursar lrd'ESO i Batxillers.

PREMIS LITERARIS VALL DE SÓLLER'97
EIs premis convocats són els següents:
XI edició VALL D'OR, de poesia. Un premi de

75.000 pts i trofeu al millor poema i 25.000 pts i diploma
per al finalista.

VIII edició GUILLEM COLOM I FERRA, de
poesia. SoIs per a ciutadans de Ia comarca de Sóller.

VI edició JOAN MARQUÈS ARBONA, de
narració curta, amb un màxim de sis fulls per una sola
cara amb un premi de 75.000 pts i trofeu per a Ia millor
narració i 25.000 pts i diploma per al treball finalista.

VI edició PAU NOGUERA (a) SAROL, de glosa
amb premis de 20.000 pts i diploma per a Ia millor glosa i
10.000 pts i diploma per al finalista.

Per a qualsevol informació referent a aquests premis
es pot contactar amb els telèfons (971) 630902 - (971)
630865.

FENT CARRERANY S'AVANÇA AL TEMPS
A Ia portada del mes passat, ficàrem Ia pota de

valent. Si vos hi fixau -nosaltres no ho férem- podreu ob-
servar com a Ia portada sortia Ia data del mes de juliol,
quan el número corresponia al mes dejuny. Encara que a
Ia part interior sí que hi figurava Ia referència del mes de
juny clarament especificada, l'errorja estava comès i Ia
patinada era clara. Què hi farem! El món de Ia premsa
escrita n'és ple de patinades com aquesta. L'única cosa
que haureu de vigilar és a l'hora d'enquadernarels núme-
rosd'enguany.

LES JORNADES CULTURALS-ESPORTIVES DE
L'AJUNTAMENT?

Sembla que com cada estiu enguany també hi haurà
una altra edició de les Jornades Culturals i Esportives que
organitza l'Ajuntament. Quan seran i el caire que tendran
és unacosaque ignoramjaqueahoresd'aranoens n'han
fet saber res ni se'ns ha convidat a participar en Ia seva
preparació.

ACAMPADA DEL GRUP D'ESPLAI
Ha arribat a les nostres mans un full informatiu editat

pel GDEM (Grups d'Esplai de Mallorca) on surten
relacionades les activitats programades per a aquest estiu
pels diferents grups d'esplai illencs. Entre aquestes hi surt
l'acampada que pensa organitzar el Grup d'Esplai de Maria
"ES REBROT" a CaIa Murta. Es farà entre els dies 20 i 26
dejuliol. EIs assistents comptaran entre 6 i 13 anys. Si voleu
més informació adreçau-vos a algun dels monitors del Grup.

GRUP D'ANIMACIÓ INFANTIL "PIM-PAM PIM-
PAM"

Amb el nom de "PIM-PAM PIM-PAM" es confor-
ma al nostre poble un grup d'animació infantil. EIs seus
components surten deI grup d'esplai "Es Rebrot". En
properes revistes donarem a conèixer el nom dels seus
components.

S 'ofereixen per animar festes, comunions ,
aniversaris, animacions infantils,. . .

Per contactar amb ells ho podeu fer cridant als
telefons851087i525317.

ENTREGA DEL SIURELL ROSA
Durant Ia darrera setmanadel mes dejuny, hem pogut

veure a Ia premsa una DRAG QUEEN que convidava els
alts càrrecs polítics de Ciutat a Ia festa que sota el nom
DRAG ATACK organitzà l'associació Ben Amics al Teatre
Principal. Al llarg d'aquesta festa s'entregaren els
tradicionals Siurells, rosa i dimoni, sabem que el nostre
ajuntament estava convidat per fer entrega del siurell rosa,
que l'any passat vàrem rebre, i que el batle i Ia regidora de
cultura hi anaren. Esperam que al proper mes vos podrem
donar més informació al respecte.

UNA QUEIXA DEL CARRER DE SANT MIQUEL.
Un membre del consell de redacció d'aquesta revista

va rebre una nota que literalment diu: "¿Perquè al carrer de
Sant Miquel no es buida i neteja el desaigua dels reixat, Ia
terra ja arriba a dalt de tot i hi ha 'un bon planter de
tomatigueres i altres herbes? En el cafè de Ca'n Jordi no es
tallen les herbes que són tan altes com les persones i desdiu
molt amb Ia Plaça tan hermosa que tenim a Maria."
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pENSHAN DEIXAT;

L'amo n'Antoni Font Castelló, va
morir el passat dia 22 dejuny a l'edat de
86 anys. Vivia al carrer de Sa Raval, 95.

Quedescansi en pau.

|BENVINGUTS; |
Na Maria de Ia Pau i na Margalida Clara Crespí Mas, varen

néixerel passatdia 18 dejuny. Són filles den PereCrespíRotger i de
na Franciscà Maria Mas Font.

Enhorabona als seus pares i demés família.

|JAL'HANFETA: |

En Gabriel Vanrell Mascaró i na
Maria Monroig Bonet, es casaren a
l'església de Sant Pere de Petra, el passat
dia 7 de Juny.

Que el vostre amor no acabi mai.

aixa

TELEFONS D1INTERES:
AJUNTAMENT 525002

FAX 525194
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia) 525594
APOTECARIA 525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) ...525083
ESCOLA DE BAIX 525252
CA SES MONGES 525144
LOCAL TERCERA EDAT 525564
PARRÒQUIA 525033
GESA INCA: AVARIES 880077
BOMBERS 085
AMBULATORI D'INCA 502850
URGÈNCIES A TOTA L1ILLA 061
SON DURETA (Centraleta) 175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca) 502850
AMBULÀNCIES 200362
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
DE LA CAIB (Inca) 505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA
(Inca) 505150

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

PUNT 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 les 15 hores heu
de cridar al 520292
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius
heu de cridar al .. ...236624
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[ El temps ] MES DE MAiG
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PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
Dia 7 41. 26 0 C (Dia 27)
D i a l i 31. Temperatura Mínima
Dia 17 31. 12 0C (Dia 8)

Temperatura Mitjana
TOTAL: 10 19,80C
LITRES Mitjana Màximes

22,4 0C
Mitjana Mínimes
17,2

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.

3.-En Pep Ferriol el mes passat v is i tà HONG
KONG1 unes dades abans que aquest país, petit i molt
interessant, passés a mans xineses.

4.-Joan Font i Isabel Mestre en el far del Cap de
Finisterre de A CORUNA el mes de maig d'enguany.
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FALTAR A LA INFORMACIQ Q QUALQUE CQSA MES

El passat dia 25 de Juny va sortir publicada una
crònica al Diario de Mallorca que amb el títol de "EL PSOE
DE MARIA EXIGIRÀ AL CONCEJAL INDEPENDIEN-
TE QUE PIDA DISCULPAS" anava seguida d'una sèrie
d'inexactituds. Es una crònica totalment faIta d'objectivitat
encaminada, pens, a justificar i fins i tot a alabar una
actuació desgraciada de l'equip de govern. Es clar que
l'informador beu de les fonts del PSOE i pareix omplir els
desigs del que l'ha escrita. Si he de dir Ia veritat no tenc
clara l'autoria de Ia crònica encara que Ia signi el corres-
ponsal del diari.

A lasessioplenariadedia21 dejunyel batleencap
moment va donarcomptad'un informe suposadament "fa-
vorable" a l'Ajuntament de les al·legacions presentades als
pressupostos de l'any 1997 i al nomenament d'un Secretari-
Interventorperaprovar-los el dia21 deMarç. Aixòespot
comprovar llegint l'acta del plenari quan surti a FENT
CARRERANY.

El Batle va presentar al plenari les liquidacions dels
pressupostos dels anys 1992, 1993 i 1994 (a Ia meitat de
1997) i en cap moment varen esser aprovades ja que ni es
va votar ni és competència del PIe fer-ho. Es competència
única i exclusiva del Batle Ia seva aprovació i posteriorment
Ia Comissió Especial de Comptes aprovarà o no els comptes
generals d'aquests anys. Això es pot comprovar llegint l'acta
del p lenar i que surt a altres pàgines de FENT
CARRERANY.

En cap moment vaig abandonar Ia sessió plenària a
l'hora de votar. A l'acta del plenari es podrà llegir que no
vaig participar en Ia votació després de anunciar-ho. La
meva postura tècnicament és Ia d'abstenció, comja he fet
en ocasions anteriors quan he estat implicat per un motiu
o altre en qüestions que m'afecten directament.

La impugnació dels pressupostos de l'any 1997 Ia
va fer el nostre grup per més motius dels que en Ia crònica
es relacionen i en cap moment es va tractar "d'inepte" al
funcionari que va actuar de Secretari-Interventor el dia 21
de Març per aprovar els pressupostos. Ho diu I'escrit
d'al·legacions de Ia següent manera: "el nomenament del
funcionari Auxiliar, actualment adscrit des de fa més de 3
anys com a Auxiliar del Centre Sanitari, com a Secretari-

Interventor accidental per a actuar a Ia referida sessió
plenària i per tant, poder-se celebrar Ia sessió constitueix,
a part d'una burla als Regidors, una eventual resolució
ARBITRARIA i una infracció de l'ordenamentjurídic". A
més existeix en Ia Corporació un funcionari d'una subescala
superior que porta les tasques d'execució de Ia comptabilitat
municipal i té millor coneixement de les qüestions
econòmiques i dels Pressupostos. L'informe diu textualment
"consideram que se l 'hauria d'haver nomenat per ocupar
l'esmentat lloc de treball"

El motiu principal de les al·legacions era que no es
recollia en el concepte d'ingressos Ia quantitat total previs-
ta a rebre per part de l'Ajuntament dins l'exercici de 1997.
Posteriorment en el plenari de dia 12 de maig s'acceptaren
les al·legacions, donant-nos Ia raó, com també ho diu
l'informe del Consell Insular de Mallorca i afegeix queja
no hi lloc per parlar d'il·legalitat després de l'acord de
plenari.

Jo estava present al plenari del passat dissabte i en
cap moment el sr. Batle va donar compte de "l'informe
favorable" a l 'Ajuntament al que es refereix l'informador.
Aquest informe no és tan favorable com vol fer veure i
obri Ia possibilitat de demanar responsabilitats als
ordenants dels pagaments que no tenien consignació
pressupostària i declara nuls de ple dret sense possibilitat
de validació els actes administratius realitzats.

Aquesta darrera frase en paraules clares vol dir que
són il·legals els pagaments fets i per això que es poden
demanar responsabilitats als qui s'han passat de despeses.
No hem d'oblidarque el total de despeses reconegudes fora
de pressupost en el dos darrers anys passen els 16 milions
de pessetes, que corresponen a feines fetes, a feines
adjudicades a dit i que no han estat objectes de concurs o
subhasta i per tant són de "transparència opaca"

Després de demanar a Ia Secretària-Interventora
Interina un informe sobre les possibles responsabilitats,
tenc Ia intenció de donar a conèixer l'informe del C.I.M. i
publicar-lo a FENT CARRERANY perquè tothom pugui
analitzar el seu contingut o al menys conèixer-lo.

Jaume Mestre Llompart.
Regidor del Grup Municipal Independents de Maria

AL BATLE DE MARIA DE LA SALUT. PER LA SEVA MALA GESTIO

Com a mariando de ventat que som i em sent i també
com a President de Ia Junta Local del Partit Popular, veig
amb certa preocupació i intranquil·litat el desenvolupament
del nostre Ajuntament.

L'Ajuntament està representat pel senyor Rafel
Oliver i Mas, Batle del PSOE, el qual, des de fa molt de

temps ens està "pastelejant", embrollant i capejant el tem-
poral aixícom pot.

Hem d'esser realistes i reflexionar el que ha passat
fins a data d'ara i totes les actuacions que s'han portat a
terme pel Batle del PSOE durant aquests darrers anys.

Si mirem el programa electoral de l'any 95, veurem
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que és molt semblant, per no dir quasi calcat al de l'any
92. D'aquest any encara estam esperant obres
d' infrastructura, com és Ia construcció del pavelló
polisportiu cobert, crear una casa de cultura, construcció
de voravies, tancament de solars, etc... Tampoc s'ha dotat
al poble d'una ambulància, no s'ha duit a terme un pla de
rehabilitació de vivendes, ni de vivendes socials, no s'ha
habilitat cap habitació per atenció a Ia tercera edat i tot un
afegit de promeses incomplides que quasi no cabrien en
aquest full.

Si agafam el programa de l'any 95 estam en les
mateixes. Han passat 2 anys des de les darreres eleccions
i amb el que duim de legislatura ni s'ha duit a terme més
gestió municipal ni s'han culminat o començat part de les
accions previstes pel període 95-99.

Ni s'ha millorat l'il·luminat públic ni s'ha embellit Ia
Plaça del Pou, ni els accessos de les entrades al poble, no
s'ha promogut l'embelliment de façanes, Ia Plaça d'Allà
DaIt no està empedrada, no s'ha acabat d'asfaltar i netejar
tots els camins rurals, estam esperant el punt verd, no s'ha
tancat Ia gravera del poble, ni s'ha fet Ia ruta verda, i tot
un afegit de més accions incomplertes. Tenim el poble fet
un desastre i per comprovar-ho basta anar a fer-hi una
voltapel mateix.

La xarxa de clavegueram i Ia construcció del Casal
de Ia tercera edat s'han culminat amb el suport econòmic
majoritari d'institucions distintes al nostre Ajuntament.

Referent a l'obertura dels nous carrers uns s'obrin
molt aviat i tal vegada perquè interessa a qualque persona
concreta en contractació irregular i d'altres carrers s'han
obert sense tenir l'amplada requerida.

Amb el tema d'urbanisme es permeten edificacions
del tot il·legals en sòl rústic i alguna d'elles ha tingut ressò
a Ia revista "Fent Carrerany".

Podríem enumerar altres temes, però tal vegada el
més nefast ha estat Ia gestió duita a terme pel nostre Batle.
Valdria més que no es dedicàs a criticar públicament
algunes actuacions de membres d'altres partits perquè crec
que es Ia persona menys indicada. El donar Ia culpa de Ia
caòtica situació administrativa de l'Ajuntament a altres
persones és poc serio. No falta que Ii recordi que els
exercicis dels anys 93 i 94 s'han tancat no fa molt de temps.
També es molta casualitat el nombre de secretaris que han
passat pel nostre poble, ja no record quants, però molts.
TaI vegada han marxat cansats de què vostè no els hi
justificàs les paperetes que ha realitzat contra Ia caixa de
l'Ajuntament a l'any 94 en imports i dates diferents, dins
un temps prudent.

A més vull fer ressò amb les noticies de premsa,
que supòs que ofenen a molts de veïns, ja que el nostre
municipi ha estat l'únic que no ha remès cap iniciativa al
programa d'inversions del PIa Mirall del Govern Balear, i
això que n'hi ha més que suficients. Tampoc podem asfal-
tar camins rurals perquè no es pot aportar una petita

quantitat del cost total de les obres i també som l'únic
municipi que no rep cap casta d'ajudes del PIa d'acció es-
pecial per Ia Comarca del PIa per part del Consell Insular
de Mallorca.

Ja que vostè és partidari d'un govern de 6 o 8 anys
pel bé al menys de part deIs habitants de Maria, esperam
no tornar tenir-lo com a cap de llista del PSOE i que trobin
una persona més honesta, sensata i amb més capacitat que
Ia que fins ara ens ha estat mostrant.

No em vull estendre més, ja que crec que el perfil
del nostre Batle està definit i és més, m'atrevesc a dir que
algunes de les seves actuacions tindrien com a final
processosjudicials.

Bartomeu Mas i Perelló, President de Ia Junta Lo-
cal del PP de Maria de Ia Salut.
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ACTA DEL PLE DEL DIA 7 DE JUNY DE 1997

Excusen Ia seva assistència: Antoni Torrens i Cata-
linaCastelló

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

S'APROVA PER UNANIMITAT.
SEGON.- RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ FOR-

MULADA PEL SR. BARTOMEU PASTOR.
Llegida Ia instància presentada pel Sr. Bartomeu

Pastor sobre les dificultats tècniques que fa inviable Ia
connexió de les aigües residuals a Ia xarxa pública de
clavegueram del poble i demana que l'esmentada connexió
es pugui realitzar a través del corral de l'Ajuntament.

El Sr. Batle considera que s'hauria de prendre com
acord plenari, se Ii donaria l'autorització amb una serie de
condicions que si Ia tuberia s'espenyàs els costos de Ia
reparació les pagaria ell, del troç de ca seva fins a
l'Ajuntament i si s'espenyàs dins l 'Ajuntament els costos
les pagarien per meitats.

El Sr. Mestre sugereix que es faci una convidada
als altres veinats que vulguin ferel mateix.

S'APROVA PER UNANIMITAT
TERCER.- PROPOSTA D'ALCALDIA PER

L'ADHESIÓ AL CONVENI SUSCRIT EL 29
D'OCTUBRE DE 1.996 ENTRE LA FEDERACIÓ
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES I LA
SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS.

La conclusió més bona d'aquest Conveni és que hi
ha descomptes d 'un 25% en el tema de les festes i si hi
haguès una emisora local o de radio també hi ha descomptes
damunt els drets d'autor.

El Sr. Antoni Mulet demana si hi ha quotes a pagar,
el Sr. Batle respon que no.

S'APROVA per MAJORIA ABSOLUTA.(1
abstenció del Sr. Mestre).

QUART.- APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

El Sr. Batle explica que a Ia reunió del Consorci
d'Aigiies es va plantetjar un estudi dels costos de l'empresa
i s'arribà a Ia conclusió que les despeses no es cobreixen
amb les entrades que tenen per tant es va discutir Ia part
econòmica del Conveni.

Es varen presentar tres ofertes i es va aprovar que
Ia forma de paliar aquest dèficit es faria aplicant una taxa
declavegueram.

El Sr. Batle exposà que a Maria de Ia Salut hi ha
gent que Ii han fet l'intal.lació de clavegueram i desprès
no contracta contador, aquesta gent no paga rés, quant les
obres de clavegueram s'han fet sense necessitat de pagar
contribucions especials. Per tant Ia manera de compensar
el dèficit del Consorci serà apl icant una taxa de
clavegueram que pujaria unes tres mil pessetes.

L'aprovació de Ia taxa ho ha de fer l 'Ajuntamentja
que el Consorci no té poder decissori.
El Sr. Mestre diu que el Consorci ha pagat 1.100 milions
amb infraestructures i Ii hem de tornar 1.000 milions, el
Sr. Batle diu que ells han fet l'obra, i nosaltres Ii pagam
l'obra que ells han fet, ells han adelantat els doblers de les
obres i es fan càrrec del manteniment.

El Sr. Batle manifesta que t 'han fet l'inversió fora
pagar cap contribució especial i durant vint anys paguen
el manteniment, considera que per els pobles ha estat una
bona solució, han fet les obres més bé o més malament
però el 100% del poble té aigüa potable.

S'APROVA per MAJORIA ABSOLUTA.(2
abstencions del Sr.Mestre i del Sr. Mulet)

CINQUÈ.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA PER
AUTORITZAR LA CESSIÓ DELS DRETS DE LA
CONCESSIÓ DEL BARIALTRES INSTAL.LACIONS
DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL A NA MARIA I
MARTINA BERGAS MOREY.

Després de l'informe de Ia Secretària sobre Ia cessió
del bar, el batle exposa algunes de les modificacions que
pensen introduiren el contracte.

Primer, el manteniment de Ia piscina que abans anava
a càrrec de l 'Ajuntament, ara anirà a càrrec del nou
concessionari. Per tant els avantatges per l'Ajuntament són
que no haurà de pagar el material ni Ia compra de productes
i tampoc haurà d'enviar un funcionari.

Segon, totes les reparacions del Poliesportiu les
pagarà un 50% l 'Ajuntament i l 'a l tre 50% el nou
concessionari.

Tercer, el l lum del Poliesportiu anirà a càrrec de
l'Ajuntament,el l lum i l'aigüa del Bar aniràn a càrrec del
concessionari.

OBLIGACIONS DELCONCESSIONARI:
a) La prestació del servei, posant en funcionament

el local amb les seves instal.lacions i serveis anexes.

b) La conservació de les construccions i totes les
instal.lacions, així com el manteniment i perfecte estat de
funcionament, neteja i higiene.

c) Seràn a càrrec del nou concessionari les despeses
de manteniment i neteja de Ia piscina.

d) El concessionari subscriurà en favor de
l'Ajuntament una pòlissad'assegurança de l'edifici dedicat
a Bar i les seves instal.lacions.

e) Seràn a càrrec del concessionari els
subministraments d'aigua i energia elèctrica, i manteniment
del Bardel Poliesportiu Municipal.
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0 El nou concessionari haurà d'abonar el 50% del
cost de les reparacions dels elements i instalacions que
formin part del Poliesportiu Municipal i el 100% de les
reparacions del Bar.

g) No alienar béns afectes a Ia concessió que haguessin
de revertir a l'Ajuntament otorgant, ni gravar-los, excepte
amb autorització expressa de Ia Corporació.

h) L'adjudicatari estarà obligat a tenir obert al públic
el Bar tots els dies des de 1' 1 dejuliol al 15 de setembre;
del 16de setembre i el 30 dejuny haurà de tenir obert els
dissabtes, diumenges, festius i vigília de festius. L'horari
mínim serà de les 11 a les 20 hores. La piscina estarà oberta
des del 15 dejuny al 30 de setembre durant tot el dia , i
haurà de disposar de socorrista.

i) EIs reglaments i les ordenances, incloses les de
caràcter tributari, vincularan tant a l'Administració com
als concessionaris. Aquests últims seran obligats, en par-
ticular, a admetre gaudir del servei a tota persona que
compleixi els requisits que es disposen reglamentàriament.

j) EIs concessionaris seran obligats a prestar eIs
serveis amb diligència, inclosa Ia correcta atenció als
usuaris, i percebran com a contraprestació aIs seus serveis
i vendes les quantitats que siguin procedents dintre dels
límits que en l'exercici de les potestats reconegudes a
l'Administració.

k) L'Alcaldia podrà imposar Ies sancions per
incompliment de Ia concessió que dintre dels límits legals
estableixin els reglaments s'aplicació.

1) L'Ajuntament es reservarà el dret d'organitzar
cursets, altres activitatsocompeticions en les instal.lacions,
sense que el concessionari pugui cobrar-ne res.

OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT:
a) L'Ajuntament cedirà Ia recaptació del 50% del

cobrament de Ia piscina i pista de tenis.
b) L'Ajuntament acordà augmentar en quatre anys

el termini de Ia concessió, finalitzant per tant dia 1 dejuliol
del 'any2.017.

c) L'Ajuntament no percebrà cap quantitat en
conceptedecanon.

d) Les despesses de llum del Poliesportiu aniràn a
càrrec de l 'Ajuntament.

e) Tramitació Llicencia d'Activitats Classificades.

f) L'Ajuntament abonarà el 50% del cost de les
reparacions dels elements i instal.lacions que formin part
del Poliesportiu Municipal excepte el Bar.

El Sr. Batle diu que entre el que s'ha gastat al
poliesportiu i el personal que hi ha treballat, traduït en
doblers, aquestes modificacions són molt favorables per
l'Ajuntament.

El Sr. Mestre demana si ja s'ha pagat el canon, ja
que no s'hauria de desquadrar el pressupost. El sr. Batle
respon que abans de signar cap contracte es procedirà a
liquidar.

El Sr. Batle proposa que
en el proper plenari es pugi
el nou contracte perquè
s'aprovi.

Seguidament es sotmet a
votació l'autorització de Ia
cessió i s 'APROVA per
UNANIMITAT.

SISÈ.- RENDICIÓ
DE COMPTES DE
BATLIA.

El Sr. Batle reparteix eI
plec de condic ions del

concurs per adjudicar Ia prestació dels serveis de recollida
de fems de Ia Mancomunitat del PIa, perquè eIs regidors
ho mirin per si volen fer cap esmena.

El Regidor Joan Carbonell posa en coneixement del
Plenari que un menor cumplirà 15 hores a Maria, segons
l'acord signat amb el Govern Balear.

SETÈ.- PUNTS D'URGÈNCIA.
a) El Regidor Joan Carbonell exposa que s'ha de

cubrir Ia vacant a Ia Biblioteca, s'ha pensat dictar un Ban.
El termini seràde sis mesos,jaquetambe l'enviaràn

al Centre Sanitari. La titulació exigida serà de batxiller
superior o l'equivalent.

Sotmès a votació, s'APROVA per UNANIMITAT.
b) El Sr. Jaume Mestre Llompart explica les gestions

fetes en relació al Càtaleg Arquitectònic. Li varen dirque
a Maria de Ia Salut hi ha fet catàlegs de jaciments
arqueològics i molins però falta fer els de les possesions i
inmobles urbans però si no s'inclouen dins les normes
subsidiàries poc es pot fer.

ElSr. Batleproposàquel'Ajuntamenttengui I'estudi
fet i el Sr. Mestre manifesta que el Sr. Pastor té Ia feina
bastant avançada.
Aproven per UNANIMITAT dictar un Ban perquè s'apunti
gent voluntària per confeccionar el catàleg.

VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.
ler.- El Regidor Jaume Mestre manifesta Ia

necessitat de reemprendre els treballs del Reglament de
Participació Ciutadana.

2on.-ElSr.Mestredemana perquèMaria haestat
l 'únic poble que no ha entrat dins el remanent del PIa
d'AccióEspecialde 1.997.

El Sr. Batle manifesta que ha fet gestions però en-
cara no Ii han respost.

3er.- El Sr. Mestre exposa que el diari Ultima Hora
ha publicat un escrit per uns fets deI nou Policia Local, el
qual ha redactat una sèrie d'escrits en castellà.

El Sr. Carbonell diu que no creu que el Policia Lo-
cal haguès fet els escrits en cap mala intenció i ell creu que
abans de publicar-ho s'hauria hagut de comentar.

El Sr. BatIe manifesta que ha xerrat amb ell i Ii ha
dit que tots els escrits es facin en català.
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ACTA DEL PLE DEL DL\ 21DE JUNY DE1997

Ha excusat l'assistència n'Antoni Torrens
Castelló

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓDE
L'ACTA DEL PLE ANTERIOR.

Hi ha una observació del Sr. Mestre en el punt
quartallàondiu «elConsorcihapagat l.lOOmilions»
hauria de dir Cadagua.

S1APROVA PER UNANIMITAT.
SEGON.- ASSABENTAMENT AL PLENARI

DE L'APROVACIÓ PEL SR. BATLE DE LES
LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTS
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS DE 1.992,
1.9931 1.994.

El Sr. Batle dóna compte al Plenari de
l'aprovació de les liquidacions del Pressuposts dels
anys 1.992, 1.993i 1.994.

Es convocà Ia Comissió Especial de Comptes.
TERCER.- APROVACIÓ DE LA

MODIFICACIÓ DE PARTIDES DEL PROJECTE
«D'ABASTAMENT, SANEJAMENT I AIGÜES
PLUVIALS A VARIS CARRERS, AIXÍ COM
L'ESTACIÓ IMPULSORA DE S'ARRAVAL».

El Sr. Batle explica que en aquest projecte hi
havia vuit obres de les quals n'han fet quatre.

Les quatre obres que no s'han fet són: Carrer
Major, ja que és més econòmic posar-hi una bomba
impulsora. El carrer Juníper Serra també s'hi posaria
una bomba impulsora. Carrer Constitució hi havia
previst fer unes pluvials, però està pendent de conti-
nuar aquest carrer cap al Carrer Nou, tampoc es
realitzaran les pluvials del Carrer Ramón Llull-Escola
de Nines.

EIs doblers d'aquestes partides s'han invertit a
Ia bomba impulsora del carreró de S'Arraval.

S'APROVA per MAJORIA ABSOLUTA.(2
abstencions Sr. Mulet i Sra. Castelló)

PUNT QUART.-EXECUCIÓ DE LA
SENTÈNCIA DICTADA PER LA SALA DEL
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU DEL TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES
BALEARS EN DATA DE 23 DE JULIOL DE 1.994.

La referida Sentència és deguda als depòsits de
gasoil de l'empresa Fonthisa i que un veinat de Maria
va interposar un recurs
El Sr. Batle llegeix el fallo de Ia Sentència

El Sr. Batle manifesta que ha duit l'assumpte al
Plenari perquè es pronuncii, exposa que ja que en el

punt tercer del fallo de Ia Sentència diu «declaramos
el derecho del actor» fa 2 propostes:

S'aprova Ia següent: Requerir al Sr. Antoni Mas
Pastor per si vol exercitar el dret de demolició de les
obres, concedent-li un termini de quinze dies per
exercitar aquest dret.

Amb les actuals normes subsidiàries aquestes
obres no es poden legalitzar, si se revisen les normes
aquestes obres podrian ser legalitzades.

El Regidor Sr. Mestre, manifesta que com a
part afectada no participa a Ia votació.

S'APROVA per MAJORIA ABSOLUTA. (1
abstenció del Sr. Mulet)

CINQUÈ.- PROPOSTA D'ALCALDIA
PER TAL DE PROCEDIR A LA REALITZACIÓ
DE MODIFICACIONS EN EL CONTRACTE DE
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DEL
BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.

El Sr. Batle llegeix el nou contracte. El Sr.
Mestre, manifesta que el contracte és de gestió indi-
recta de serveis i amb referència a Ia supresió del ca-
non manifesta que és ilegal, segons els articles 78 i 80
del Reglament de Bens de les Entitats Locals s'ha
d'estipular un canon.

El Sr. Batle proposa que el canon es podria
valorar amb les hores que l'Ajuntament empra Ia pis-
cina pel curset de natació.

El Sr. Mestre diu que el contracte s'hauria de
fer amb escriptura pública i el Sr. Batle respon que el
Secretari és un funcionari públic.

El Sr. Batle en relació al contracte de
modificació contractual afegiria:
- L'Ajuntament es farà càrrec de tramitació de Ia
Llicencia d'Activitats Classificades, tal com es va
acordar en el Plenari de dia 7 dejuny.
- L'horari mínim de Ia piscina pública serà de 10'30 a
14horesi de les 15'30ales 21 hores, el temps dedia
15 dejuny al 30 de setembre.
També es manifesta que Ia piscina ha d'estar tancada
al públic els dimarts i dijous capvepres per els cursos
de natació.
- L'altre modificació seria que si s'espenyàs el
mecanisme de Ia depuradora l'Ajuntament pagaria el
100% de Ia reparació i a canvi el concessionari es
faria càrrec el 100% dels costs dels elements fungibles
del Poliesportiu (per exemple xarxes, material, pilo-
tes, bombilles, etc.)

S'APROVA per UNANIMITAT amb Ia
condició que miraran el tema del canon per si s'ha
d'incluir al contracte.
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SISE.- LECTURA DE LA PROPOSTA
D'AJUDICACIÓ DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ IAJDUDICACIÓ DEFINITIVA
DE L'OBRA «MUR DE CONTENCIÓ DEL
CARRER DE SES VENES», INCLOSES EN EL
PLA D'OBRES I SERVEIS 1.997.

Es procedeix a donar lectura a Ia proposta
d'adjudicació.

SETE.- FACULTAR AL SR. ALCALDE-
PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ PER A LA
FORMALITZACIÓ DEL DOCUMENT DE
CONTRACTACIÓ D'AQUESTES OBRES.

S'APROVA PER UNANIMITAT
VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES.
- El Regidor Jaume Mestre recalca l'arena que

hi ha en el carrer Santandreu.

A LA CONSIDERACIÓ DELS
LÍDERS DE CCOO I UGT

I és que no hi puc fer més! Voldria saber com em
qualificaran, després del que exposaré, els "compañe-
ros" sindicalistes. I si hi tenc interès és perquè en altres
ocasions sempre que he volgut declarar les meves idees
referents a assumptes socials, a lguns dels que
m'envoltaven em titllaren de comunista, exstremista i
coses per l'estil, quan jo no vull més que interpretar Ia
doctrina de Crist allà on ens diu: "ESTIMAU-VOS UNS
ALS ALTRES" i no "ESTIMAU-NE MES UNS QUE
ELS ALTRES". Record que Ia primera vegada que
m'encasellaren dins aquest quadre extremista va ser per
discrepàncies respecte de Ia distribució de les pagues
extraordinàries que començaren a regalar-nos per a
Nadal, o sigui, per commemorar el naixement de Crist.
Jo, innocentment (tenia 20 anys), opinava al respecte de
manera pública en un "Cuartel de cuyo nombre no quie-
ro acordarme" que Ia distribució s'hauria de fer a parts
iguals i no en relació a Ia graduació; per què, deiajo,
han de percebre uns més que els altres? D'aquesta ma-
nera, opinavajo, l'esdeveniment -el naixement de Crist-
, uns el podien celebrar amb xampany, mentre els altres
s'haurien de conformar amb una simple gasosa. Aquí va
esclatar un crit "Tu ets comunista". La segona vegada
que m'etzibaren el mateix "insult"? foren uns amics
després de saber pels diaris del contingut d'una carta
quejo havia escrit al Ministre de Treball, protestant pel
sistema emprat en l'augment de les pensions, tota vegada
quejo opinava que si ens augmentaven en una quantitat
determinada era perquè el cost de Ia vida havia augmentat
el mateix (segur, no hi ha cap dubte que si el "cistell" no
augmentàs el govern ens deixaria a ZERO); per tant, si
els "garbanzos" del camarada FRAGA don Manuel,
estan al mateix preu per a tothom, inqüestionablement,
l'augment hauria de ser igual per a tothom, ja que de no
ser així els "grossos", per allò del tant per cent, podrien
adquirir-ne un quilo i mig, mentre que els petits només
arribaríem al quilojustet, justet. I hi afegia que no val
allò de "jo cotitzava més que tu", com alguns al leguen,
perquè en passar a pensionista es deixa de cotitzar,
desapareixent les diferències (una cosa és Ia quantitat

de Ia pensió, on no hi entr, ja que cada un cobra segons
el que cotitza, i l'altre és eI que ens dóna a tot per pal liar
el cost del cèlebre "cistell").

Això i altres petiteses és el que m'havia passat
fins avui. I avui dia 14dejuny, dia de Santa Elisenda, de
1997, un dia abans de commemorar els 20 anys de
Democràcia, acab d'escoltar per veu de Ràdio Nacional
-programa que s'emet tots els dissabtes i diumenges a
les sis del matí i dedicat als majors- un responsable de
Ia SEGURETAT SOCIAL responent una pregunta que
Ii formulava un interessat que volia saber Ia quantitat
que Ii correspondria cobrar ara que complia els 65 anys,
després d'haver cotitzat els 15 corresponents. Acab
d'escoltar, repetesc, com el tècnic de Ia Seguretat Social
Ii recomanava que s'apressàs a complimentar el
document perquè dins de poc temps, en lloc de fer-li els
comptes (el tècnic deia no sé què de base reguladora)
sobre el 60% que és ara, Ii farien només sobre el 50%, o
sia que si no ho vaig entendre malament Ia pensió Ii
vendriarebaixadaun 10%,sifeiael beneit. Ihovarepe-
tir: "APRESÚRESE". I aquí i ara dic jo: "SERÀ
POSSIBLE?" i "ESPANA VA BIEN", no es cansen de
repetir-nos. "Por los co...", supòs que dirà aquest futur
pensionista. Per què no Ii ho demanam, "compañeros"
de CCOO i UGT, a aquest "espanolito"? O és que també
ens hem de baixar els pantalons, comja s'ha fet respecte
dels 45 dies que passen a 32 per a l lò "de
l'acomiadament", davant els grossos de Ia CEOE,
d'aquells que sabem pels diaris que cada any liquiden
amb uns beneficis majors. No se m'ocorre altra cosa,
per acabar, que recordar aquella frase tan expressiva
que un rei de Mallorca va llençar a uns arrufats
"Vergonya, cavallers, vergonya". I res més.

Maria, 14de junyde 1997
Signat: Miquel Oliver i Roig

PD. En el meu escrit de maig passat vaig mesclar
ous amb caragols. Avui rectific i aclaresc: res no té a
veure el president de l'Associació FENT CARRERANY
amb l'autor de l'escrit que va signat per Miquel Morey
Mas. Com veus, Miquel, he fet cas a Ia teva recomanació.
Res de retirada. "Jo seguesc..." Això sí, pas d'Interior a
Exterior (esper que les oliveretes no quedin sense
defensors).
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ASSQCIACIO PER A LA DEFENSA
DELS ITINERARIS DE MALLORCA

Voldríem aprofitar l'oportunitat que ens dóna aquesta
revista per presentar als seus lectors l'Associació per a Ia

Defensa dels Itineraris de Mallorca (ADIM). Aquesta
associació, creada recentment, té com objectius l'estudi, Ia

promoció i Ia protecció del patrimoni cultural dels itineraris
excursionistes de Mallorca. MoIt important també és Ia

defensa d'un lliure accés a Ia muntanya, sempre respectuós
amb els seus habitants i amb el medi ambient.

Precisament l'ADIM neix davant Ia necessitat de fer front
als cada dia més freqüents intents de restringir i prohibir
l'accés als itineraris de muntanya que tradicionalment havien
estat emprats pels excursionistes. A Ia següent llista es
recullen les excursions que als darrers temps han estat
impedides o dificultades:

1. Pujada a s'Esclop des d'Andratx (S'Alqueria).
2. Camí vell de Valldemossa a Bunyola (Son Veri i es

Mirabò).
3. Camíde s'Escolta (Valldemossa).
4. Pas de s'Estaló (Orient).
5. Son Sales (Sóller).
6. Camí vell de Sóller a Lluc (a Son Nebot i a Son

Massip).
7. Camí de sa Torre de Lluc.
8. Camí de Fartàritx des Racó (Pollença).
9. Camí de sa Calobra a CaIa Tuent.
10. Camí des Far de Formentor (CaIa Murta).
11. Camí de s'Estret de Son Gallard (Deià).
12. Camins que passen per Montcaire (Fornalutx).
13. Pujada al Puig de Na Fàtima (Valldemossa).
14. Camí de Ia Coma de N'Arbona (Fornalutx).
15. Camí d'Alcanella a Campanet (Biniatró).
16. Camins de Ia MoIa de Son Pacs (Esporles-

Valldemossa).
17. Camí d'Orient a Cúber (Comasema).
18. Camins que passen per Comafreda (Massanella).
19. Volta aI Puig Roig (Escorça).
20. Camídel Castell del Rei (Pollença).
21. Camins de Ia finca de Es Ratxo (Puigpunyent).
22. Camí de Bunyola a Sóller per sa Serra d'Alfàbia

(Honor, sa Serra).
23. Camins de Ia finca de Bàlitx d'Amunt (pas de

s'Heura, Sa Figuera).
24. Camí de Miner a Pollença (Sa MoIa).
25. Camins de metro del Teix.
Però els problemes no es limiten a Ia Serra, al PIa i al

Llevant tenim també molts d'exemples:
1. CamídeBinissalemaBiniagual.
2. Camí des Jai (Sineu-Búger) al terme de Llubí.
3. Camí vell de Sant Llorenç a Artà i Son Servera.
4. Camí des Presos (Manacor).
5. Accés de CaIa Morlanda al Caló d'en Rafelino i

CaIa Petita.
6. Camíd'Alaró a Binissalem per Bànyols i Can Cabrit.
7. Camí des Pont des Lleó (Selva).

8. Camí vell d'Inca (Campanet).
9. Camí de Bunyola a Son Torrella (Es Cabàs).
Segurament Ia llista és molt més extensa i des d'aquí

vos convidam a què ens faceu arribar els camins dels quals
tengueu notícia del seu tancament.

De Ia llista anterior es dedueix que cal actuar per evi-
tar que aquest procés continuï i s'agreugi. Vet aquí el que
hem fet des de Ia nostra associació.

La primera acció que ha duit a terme I' ADIM es
refereix al Camíde s'Escolta, un curt però panoràmic itinerari
que esdevingué una excursió molt habi tual entre els
valldemossins i forans. AIs darrers anys s'han construït dos
xalets molt a prop del camí i aquest ha estat tancat per un
parell de barreres, impedint realitzar l'excursió completa.
Antigament aquest camí era considerat com a públic com ho
demostra el fet que des del segle XVIII l'Ajuntament pagàs
pel seu manteniment. El nostre objectiu és impedir que
l'Ajuntament de Valldemossa s'inhibeixi declarant Ia privacitat
del camí en lloc de defensar els béns de tot el poble.

En el mateix terme i en el de Deià hem denunciat
l'obertura de pistes dins l'alzinar on es troba l'ermita de
Valldemossa i el tancament del camíque des d'aquesta conduïa
al Teix passant per Ia finca de Son Gallard.

La nostra darrera denúncia, en aquest cas davant Ia
Comissió de Patrimoni del Consell Insular i davant Ia
Conselleria de Medi Ambient, ha tengut per objectiu l'obertura
d'una pista amb Ia qual s'estava destruint el camí de nevaters
que puja al CoIl de ses Cases de sa Neu des Massanella i que
de moment hem aconseguit paralitzar.

També hem elaborat articles pels diaris i hem participat
a distints programes de televisió (TV3, Telenova) perquè tota
Ia societat mallorquina tengui constància del fet del progressiu
tancament d'itineraris tradicionals i es mobilitzi per impedir-
ho.

Finalment des de l'ADIM volem introduir dins el debat
que s'està generant sobre Ia futura conservació de Ia Serra de
Tramuntana el punt de vista de tots aquells que empren els
itineraris tradicionals per passejar-se. Caminar és una de les
activitats més bàsiques i saludables que pot realitzar una per-
sona i caminar en un entorn tan meravellós com el que ens
ofereixen les muntanyes de l ' illa ha d'esser un dret de tots
aquells que hi vivim. No podem deixar que aquesta activitat
que s'ha fet lliurament durant tants d'anys sigui arbitràriament
l imi tada pels propietaris de les finques en forma de
prohibicions o de pagaments. Demanam que siguin les
autoritats públiques les que regulin el pas pels camins establint
els mecanismes necessaris per compensar als propietaris que
permetin el lliure accés a les seves finques (subvencions,
senyalització, neteges, vigilància..). Aquesta regulació podria
derivar-se d'una legislació específica sobre elpas peIs camins,
tal com s'ha fet a altres regions de Ia Unió Europea.

Si vos interessa aquesta problemàtica sereu benvinguts
a Ia nostra associació, que es troba al Casal d' Arca, carrer
deLa Pau n. 5.

Ens trobareu tots els dijous de 19 a 20 hores.
Vos esperam.
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CARRERANY ESPORTIU
ACTUALITAT DEL EC. MARIENSE, Juny 97

Ja han posat punt i final a Ia temporada, els tres
equips del Mariense que aquest any han participat en els
grups que han estatjugant: Benjamins, Alevins i Fèmines.

EIs darrers en acabar han estat els Benjamins, els
quals després d'haver-se proclamant Campions del seu
grup, han disputat Ia lligueta de Campions, i fins el darrer
partit varen estar a punt de tornar a ser primers, però varen
perdre en front del Manacor per 4 a 1. Gran temporada,
molt difícil de tornar-se repetir.

El passat 14dejuny varentancarlatemporadaamb
un bon sopar, a Ses Torres. Hi assistiren en Rafel Oliver,
Batle, i en Miquel Quetglas, concejal de l'Ajuntament, a
més els pares i elsjugadors.

Com es pot apreciar a Ia foto, varen rebre uns
obsequis.

EDATS PER A LA PROPERA TEMPORADA 97-98
BENJAMINS, nascuts els anys 1988 i 1989

ALEVINS, nascuts els anys 1986 i 1987
INFANTILS, nascuts els anys 1984 i 1985.

Des d'aquestes línies volem donar les gràcies i
l'enhorabonaalsjugadors ijugadores, preparadors, delegats
i pares que han fet possible un any més l'existència del
nostre estimat Mariense.

Pep Ferriol Torelló, Secretari del Club.

CELEBRAT EL SOPAR ANUAL DE LA PENYA BARCELONISTA
Com ja es costum, per acabar Ia temporada, els socis de Ia Penya

Barcelonista ho feren amb un sopar. Enguany el dia del sopar va coin-
cidir amb el final de Ia copa del Rei, que el Barça va guanyar al Betis
d'en Serra Ferrer. Aquest sopar de final de temporada va esser el
primer de Ia novajunta directiva que presideix en Gaspar Mas, a més
de celebrar Ia quantitat de títols que s'han aconseguit entre les distintes
seccions del FC Barcelona, Ia novajunta directiva va agrair al'anterior
president en Pedro Font Ia feina feta i l'hi feren entrega d'una placa
commemorativa.

Araja s'ha acabat Ia temporada i venen les vacances, però sabem
iiiiil

Entrega de Ia placa a en
Pere Font per n'Esteve Ferriol,
membre de Ia directiva de Ia
Penya.

que Ia junta segueix fent feina per
tal de fer Ia inauguració oficial de Ia
Penya i que vendran algunsjugadors
i directius del Barça, vos seguirem
informant en saber més noves.

Aquí podeu veure Io animats
que estaven després de sopar els
seguidors cuIés de Ia nostra penya.
Pareixien infants de comunió, tanta
era Ia felicitat que els corria per
dedins
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BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
- Centre Coordinador -

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Sant Miquel, 11

HORARI D'ESTIU

Dilluns, tancat
Dimarts, de 6 a 8 hores
Dimecres, de 5 a 8 hores
Dijous, de 6 a 8 hores
Divendres, de 6 a 8 hores
Dissabte, de 10 a 1 hores.

Vine a Ia Biblioteca!
Està plena d'amics que t'esperen!

IA^
Consell Insular

n de Mallorca




